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บทคัดยอ 
 

 เอกสารวิจัยฉบับนี้ชี้ใหเห็นวา กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศไทยมีผลผูกพันใหประเทศตอง
สรางขอบขายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ และยึดนโยบายเสรีนิยมทางการคา (Liberalize 
International Trade) เพ่ือเพ่ิมชองในการเขาถึงตลาดทางการคา และความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
การลงทุน และมีพันธะกรณีในการพัฒนาการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจคาปลีก  

 เม่ือประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรงในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยตองพ่ึงพิง
ทุนตางชาติเรื่อยมาอีกท้ังผลพวงของนโยบายและมาตรการสงเสริมของรัฐท่ีผานมา ประกอบกับมี 
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจของกลุมทุนตางชาติ กลุมทุนตางชาติเหลานี้จึงประสบโอกาสเขามาประกอบ
กิจการและลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการลงทุนอยางมหาศาลในสาขาธุรกิจคาปลีก สงผลให
กิจการคาปลีกดั้งเดิมตองลมเลิกกิจการท่ีไดประกอบกันมานับชั่วอายุคน 

นอกเหนือจากผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว เอกสารวิจัยฉบับนี้ยังไดแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบทางสังคมของการรับนโยบายการเปดเสรีทางการคา (ธุรกิจคาปลีก) ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน อันเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนในระยะยาว 
ผลการวิจัยบงชี้วาการเปลี่ยนแปลงนี้เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปลุกปน มิไดเกิดข้ึนตาม 
ความตองการท่ีแทจริงของชุมชน และมีพยานหลักฐานท่ียืนยันไดวา สิทธิของชุมชนท่ีจะเลือกวิถีชีวิตท่ี
เหมาะสม และความสุขทางสังคมท่ียั่งยืน ไดถูกทําลายไปเพราะการยอมรับใหกระบวนการคาปลีก 
เขาแทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชนทางการคา และการหากําไรอยางปราศจากขอจํากัด 

 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีการใชมาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการ
กําหนดรายละเอียดปลีกยอยทางออม ในการปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาดั้งเดิม
ทองถ่ิน เชน การจัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบพ้ืนท่ีตั้ง หรือมาตรการเพ่ือความปลอดภัย เปนตน  

งานวิจัยนี้พบวามาตรการทางกฎหมาย มิไดเปนปจจัยท่ีมีนัยสําคัญในการปกปองรานคาดั้งเดิม
ทองถ่ิน แตปจจัยท่ีทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมสามารถกลืนกินรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินหรือรานคากลุม
ทุนชาติ ไดแก “การสรางจิตสํานึกรวมกัน”ของปจเจกชน ชุมชนและสังคมใหตระหนักถึงคุณคาในความดีของ
การมีอยูของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ซ่ึงเปรียบไดกับ “กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน” และถือเปน
ความงดงามของความหลากหลายในการประกอบอาชีพของคนทองถ่ิน โดยยึดโยงกับกระบวนทัศนเรื่องการ
พัฒนาท่ีสมดุลอยางยั่ งยืนอันมีสิทธิมนุษยชนควบคู กับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนปจจัยหลักใน 
การพัฒนาประเทศ 

 ผูวิจัยเสนอวาควรมีการทบทวนการอนุญาตขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมไวเปนการชั่วคราว
กอนและรัฐตองพิจารณาถึงความเปราะบางของชุมชน โดยรัฐตองปกปกษรักษาสิทธิมนุษยชนควบคูไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การกําหนดทิศทางพัฒนาประเทศของไทยควรวางอยูบนกรอบความคิดเรื่องโอกาส
ของชุมชนใน “การพัฒนาอยางยั่งยืน”(Sustainable Development) ตามท่ีไดกําหนดอยูในแผนพัฒนา
ประเทศและแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ควรสนับสนุนการสรางเครือขาย 
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติอยาง
จริงจัง โดยกอนท่ีจะดําเนินมาตรการในทางปฏิบัติใดๆ ภาครัฐควรจํากัดการขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหมไวเปนการชั่วคราวกอน จนกวาจะแนใจวา รัฐมีกลไกคุมครองท่ีพรอมเพรียงแลว  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  

1.1.1 สภาพปญหา 

 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ    
แบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กลาวคือ  
ในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจอยางเสรีนั้น กําหนดใหรัฐตองกํากับใหการประกอบกิจการมีการ          
แขง ขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมว าโดยทางตรงหรือทางออมและ 
การคุมครองผูบริโภค สวนการสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจไดกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนการใช
หลัก คุณธรรม จริ ยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล  ควบคู กับการประกอบกิจการ  นอกจากนี ้ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
คุมครอง สงเสริม และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึง 
การสง เสริม  และสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน                
ใหมีความเขมแข็ง  

 ท่ีเปนเชนนี้เพราะเง่ือนไขของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีวาอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน ดังนั้น จึงไดกําหนดถึงความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
วาการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามท่ี
ไดรับการรับรองไว  ตองไดรับความคุมครองและผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรในการใชอํานาจ ไมวาจะ
เปนในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง และในขณะเดียวกัน รัฐตอง
มีหนาท่ีใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพลเมือง 

 สําหรับกลไกทางเศรษฐกิจแบบเสรีจะเห็นไดวา ประชาชนยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพ และมีหลักประกันวา การแขงขันดังกลาวจะเปนไปโดยเสรีอยางเปนธรรม ดวยเหตุนี้ รัฐจึงมี
หนาท่ีสรางกติกาทางการคาและบรรยากาศทางการคาใหมีการแขงขันอยางเสรีระหวางภาคเอกชนดวยกัน  
กลาวโดยเฉพาะในเรื่องของการคาโดยเสรี (Free Trade) นั้น หมายถึง การท่ีรัฐจะตองไมเขาไปคาขายแขงขัน 
กับภาคเอกชน รวมถึงการลดบทบาทของรัฐในการดําเนินกิจกรรมในการประกอบกิจการทางการคา รัฐมีบทบาท
เปนผูรักษากติกาเพ่ือใหการแขงขันเปนไปอยางเสรีและเปนธรรมเทานั้น  สวนเรื่องการสรางความเปนธรรม  
ทางเศรษฐกิจหรือการคาท่ีเปนธรรม (Fair Trade) สารานุกรมวิกิพีเดียไดอธิบายวา การคาท่ีเปนธรรมเปน 
การเคลื่อนไหวเก่ียวกับความยุติธรรมในการคา สนับสนุนมาตรฐานสากลในเรื่องแรงงาน สิ่งแวดลอมและสังคม 
นอกจากนี้ นายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (พ.ศ. 2524 - 2546) ไดกลาวสุนทรพจนในหัวขอ 
"ความทาทายตอกระแสโลกาภิวัตน" (Globalization and its challenges) และแสดงความเห็นตอการท่ี       
ไมเปนธรรมไววา การเปดเสรีการคาโลกเพ่ือรับกระแสโลกาภิวัตนเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได แตการเปดเสรีทาง  
การคา (Free Trade) นั้น ยังไมสําคัญเทากับการคาท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย (Fair Trade) เพราะการคา             
ท่ีเปนธรรมนั้นอาจกอใหเกิดการคาเสรีได แตการคาเสรีสวนใหญนั้นกอใหเกิดการคาท่ีไมเปนธรรม  
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 ประเด็นวา การคาโดยเสรีอาจเปนการคาท่ีไมเปนธรรมมีหลักวา “ท่ีใดมีเสรีภาพมาก ท่ีนั่นความเสมอภาค
ยิ่งลดนอยลง” และท่ีแหงใดก็ตามรัฐไมสามารถสรางดุลภาพของความเสมอภาคทางการคาได ท่ีแหงนั้นจะเกิด
ปญหาความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ จนในท่ีสุดอาจทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนระบบเศรษฐกิจ   
ท่ีสงเสริมและสนับสนุนตอการแขงขันเสรีอยางไมเปนธรรมได  

 รูปแบบของการคาท่ีไมเปนธรรมมักจะพบอยูในระบบเศรษฐกิจท่ีมีกลุมทุนท่ีมีอํานาจผูกขาด เชน
อํานาจผูกขาดท่ีเกิดจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและจากการไดรับสัมปทานของรัฐ หรือกลุมทุนขนาดใหญ 
ท่ีไดรับการสงเสริมมากกวากลุมทุนขนาดเล็ก ตลอดจนการเอ้ือประโยชนทางการคาโดยผานนโยบายของรัฐ 
ท่ีสนับสนุนและสงเสริมการเขามาของกลุมทุนตางชาติขนาดใหญ แตไมมีมาตรการรองรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตอกลุมทุนขนาดเล็ก ซ่ึงมีผลใหกิจการท่ีมีขนาดเล็กไมสามารถแขงขันกับกลุมทุนใหญไดและมีแนวโนมท่ีเอ้ือ
ตอพฤติกรรมการแขงขันท่ีไมเปนธรรม และแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 แลวก็ตาม แตก็พบวากฎหมายดังกลาวมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายเชนกัน  

 สถานการณของการประกอบธุรกิจคาปลีกมีขอเท็จจริงปรากฏวา ในรอบสิบกวาปท่ีผานมา         
มีกลุมทุนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดคาปลีกคาสงในประเทศไทย ซ่ึงการ
เขามาลงทุนเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และรุนแรง การเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเชนนี้  
มีผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคาปลีกดั้งเดิม หรือท่ีเรียกกันวา“รานคาโชหวย”อยางท่ีไม
อาจหลีกเลี่ยงได มีรานคาปลีกด้ังเดิมจํานวนมากตองปดกิจการอันเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ    
คาปลีกขนาดใหญ เหตุเพราะรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุน
จากตางประเทศไดในแทบทุกดาน ท้ังศักยภาพดานเงินทุน ดานเทคโนโลยี และอํานาจตอรอง นอกจาก
ผลกระทบโดยตรงท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว ยังพบวามีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค รวมถึง
รูปแบบวิถีชีวิตของประชาชนอีกทางดวย ซ่ึงจากการประชุมรับฟงขอมูลจากกลุมผูประกอบกิจการรานคา
ปลีกดั้งเดิมพบวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบในหลายเรื่องดังตอไปนี้ 

 1) ผลกระทบตอโครงสรางของเศรษฐกิจชุมชน กลาวคือ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและวงจร
เศรษฐกิจชุมชนท่ีจะถูกทําลายลงอยางสิ้นเชิง เพราะตลาดคือสังคมชุมชนอันอบอุนและเอ้ืออาทรกัน
ระหวางพอคาแมคาและผูซ้ือ ซ่ึงสวนใหญจะซ้ือกันเปนประจําจนกลายเปนญาติท่ีคุนเคยกัน ผูซ้ือผูขาย
สามารถตอรองราคาสินคา ขอชิม แถมสินคา และซ้ือเชื่อกันได ซ่ึงนี่คือวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย หรือวิถี
ชุมชนไทย ท่ีควรไดรับการพิทักษรักษาไว 

 2) ผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมโดยตรง กลาวคือ มีรานขายของชําและรานโชหวยจํานวนมาก
ตองปดกิจการ เนื่องจากขาดทุนจนไมสามารถทําการคาขายตอไปได 

 3) ผลกระทบท่ีตอเนื่องจากรานคาปลีกดั้งเดิมปดกิจการ กลาวคือ เกษตรกรในชุมชนท่ีปลูกพืชผัก
ซ่ึงขายสงใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถขายสินคาได ทําใหเกิดความไมม่ันคงในอาชีพการงานของ
พอคาแมคาและเกษตรกร และมีหลายรายตองเปลี่ยนอาชีพเนื่องมาจากภาวะขาดทุนและขายพืชผักไมได 

 4) ผลกระทบตอหลักการคาท่ีเปนธรรม กลาวคือ การเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําให
เกิดพฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรม มีการผูกขาดทางการคา บีบบังคับใหโรงงานผูผลิตสินคาตองยอมรับ
เง่ือนไขของตน มีการผลักภาระคาใชจายตางๆ มาใหกับโรงงานผูผลิตของคนไทยไปจนถึงผูบริโภค 

 5) ผลกระทบตอสภาพแวดลอม กลาวคือ ปญหาดานการจราจรและทัศนียภาพ เปนตน 

 6) ผลกระทบอ่ืนๆ เชน เรื่องภาษีและคาจางแรงงานท่ีรานคาปลีกขามชาติจายและจางงานใน
ทองถ่ิน เม่ือเทียบกับผลกําไรของบริษัทนับวานอยมาก ไมสามารถทดแทนการลมสลายของรานขายของชํา 
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รานโชหวย และเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักในทองถ่ินได ท่ีสําคัญกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมุงแสวงหาผลกําไร
ใหกับบรษัิทแมในตางประเทศเปนหลัก รายไดจะถูกสงกลับไปยังบริษัทแมท่ีตางประเทศมากกวาหมุนเวียน
อยูในทองถ่ินหรือในประเทศไทย  

 รวมถึงประเด็นการสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมบริโภคนิยมอันเปนการทําลายวัฒนธรรมแบบ 
พออยูพอกินของชุมชนทองถ่ิน   

 ท่ีเห็นเดนชัดสุดของผลกระทบท่ีเกิดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ คือ การท่ีรานคาปลีกดั้งเดิมตองปด
กิจการลงเปนจํานวนมากเพราะไมมีศักยภาพท่ีสามารถแขงขันได ทําใหผูประกอบกิจการตองเปลี่ยนแปลง
อาชีพของตนไปประกอบอาชีพอ่ืน รวมถึงกรณีผูประกอบกิจการรายใหมขนาดเล็กไมสามารถเขาสูตลาด
แขงขันได มีประเด็นวา การท่ีผูประกอบกิจการรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถรักษาอาชีพดั้งเดิมของตนไดและ
กรณีท่ีผูประกอบกิจการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดไดจะถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม และ
ผลกระทบดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูใด เนื่องจากสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพถือเปนสิทธิ
เสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคลในอันมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม  

 ประเด็นตอมา การท่ีรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและ       
เปนธรรม และมีบทบาทหนาท่ีในการกํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมนั้น ในทางปฏิบัติรัฐไดมีการดําเนินการเพ่ือให
เกิดบรรยากาศทางเศรษฐกิจตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวมากนอยเพียงใด และรัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยกําหนดมาตรการสงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมในประเทศท่ีแนชัดไวแคไหนเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักถึงมาตรการในการสราง
ความเปนธรรมทางการคาในธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการรองรับการแขงขันเสรีในตลาด
ทางการคาของธุรกิจคาปลีก  

 หลายปท่ีผานมา บรรดารานคาปลีกดั้งเดิมไดมีการรวมตัวกันหลายครั้ง ในหลายพ้ืนท่ีมีการจัดตั้ง
กลุมในนามสมาคม ชมรม เชน สมาคมคุมครองการทํากินของคนไทย หรือกลุมชมรมตอตานการคาปลีก  
คาสงขามชาติ (เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี) หรือชมรมผูคาปลีกและประกอบอาชีพอิสระจังหวัด
ขอนแกน หรือกลุมนครสวรรคฟอรั่ม ฯลฯ เพ่ือตอตานและคัดคานการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  
การไมเห็นดวยกับรัฐท่ีอนุญาตใหมีการขยายกิจการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในพ้ืนท่ีชุมชน และมีการ
เรียกรองใหรัฐกําหนดมาตรการรองรับเพ่ือสรางความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจคาปลีก เชน การยังยั้ง
หรือชะลอการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญโดยใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู เชน พระราชบัญญัติ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนตน นอกจากนี้ ยังได
เรียกรองใหมีการตรากฎหมายเฉพาะเก่ียวกับธุรกิจการคาปลีกคาสง รวมถึงการรองขอตอรัฐใหกําหนด
มาตรการชวยเหลืออ่ืนๆ ใหแกรานคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคาปลีกดั้งเดิม เชน การเสริมสรางความรู    
การบริหารจัดการรานคาปลีกสมัยใหม (โครงการรวมพลังโชหวยสูวิกฤต) การรวมกลุมเครือขายรานคาปลีก
เพ่ือรวมกันสั่งซ้ือและกระจายสินคา เปนตน รวมถึงมีการใชสิทธิทางศาล เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือ
เพิกถอนคําสั่งอนุญาตของรัฐท่ีไดอนุญาตใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเขามาลงทุนในเขตพ้ืนท่ีของตน         
แตกระนั้นเปาหมายของความพยายามของรานคาปลีกดั้งเดิมดังท่ีกลาวมา ดูจะสวนทางกลับความเปนจริงท่ี
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดมีการขยายกิจการของตนใหครอบคลุมสูชุมชนระดับยอยๆ อยางรวดเร็ว และ
จํานวนมาก ในขณะท่ีรานคาปลีกดั้งเดิมตางทยอยปดกิจการเปนจํานวนมาก ท้ังท่ีสภาพรานคาปลีกท่ีเคยมี 
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ความหลากหลายของผูประกอบกิจการท้ังรายใหญ กลาง และขนาดเล็ก และเปนอาชีพของคนในชุมชน 
ตองเปลี่ยนเปนเหลือจํานวนผูประกอบกิจการรานคาปลีกนอยราย และโอกาสในการประกอบอาชีพนี ้     
ไดลดลง โดยท่ียังไมมีการตรากฎหมายเฉพาะเพ่ือควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และ   
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจึงนับเปน
การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาของประเทศตามแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได การมุงเนนใหประชาชนพ่ึงพากลุมทุนขนาดใหญและละเลยการพัฒนาศักยภาพของ
กลุมทุนรายเล็กซ่ึงสวนใหญเปนประชาชนในชุมชนทองถ่ิน ยอมสงผลระยะยาวตอการพัฒนา               
ขีดความสามารถของคนในสังคมและความเขมแข็งของชุมชนในการอยูรอดไดดวยการพ่ึงตนเองของ
ประเทศตอไป 

 1.1.2 ภูมิหลัง ประวัติ และวิวัฒนาการของปญหาท่ีนํามาสูโจทยวิจัย 

 การท่ีกลุมทุนคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศไดเขาสูตลาดคาปลีกของประเทศไทยอยางรวดเร็ว 
และตอเนื่อง นับแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมานั้น เปนผลท่ีสืบเนื่องจากการเกิดปญหาวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย ซ่ึงมีผลทําใหผูประกอบธุรกิจหลายรายตองประสบปญหาเรื่องหนี้สิน               
มีผูประกอบการจํานวนมากมีปญหาจนถึงข้ันตองปดกิจการหรือลมละลาย และสงผลกระทบตอระบบสถาบัน
การเงินในเรื่องหนี้เสียท่ีสูงกวาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดตามปกติ (Non Performance Loan : NPL) 
ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจภายในประเทศกําลังประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนโอกาสท่ีดี
ของกลุมทุนตางชาติท่ีเขามาแสวงหาความไดเปรียบเรื่องอํานาจตอรองทางการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ 
เชน การเขามาซ้ือกิจการ การลงทุน การเก็งกําไร หรือการซ้ือหุนในธุรกิจการคา เปนตน   

 ธุรกิจคาปลีกกลุมทุนไทยบางกลุมอยูในสภาพจํายอมท่ีตองขายหุนหรือกิจการใหแกกลุมทุน
ตางชาติเพ่ือความอยูรอด มีขอเท็จจริงพบวา ชวงเวลาดังกลาวธุรกิจคาปลีกขนาดใหญหรือหางคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ของไทย ไดแก หางบิ๊กซี หางเทสโกโลตัส และหางคารฟูร ไดมีการขายหุน   
สวนใหญใหแกกลุมธุรกิจคาปลีกตางชาติขนาดใหญ กลาวคือ 

 1) หางบิ๊กซี ซ่ึงแตเดิมเจาของกิจการเปนกลุมธุรกิจคาปลีกในเครือเซ็นทรัล (กลุมทุนไทย) ตอมาใน
ป พ.ศ. 2542 บริษัท Casino Guichard - Perrachon ซ่ึงเปนกลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดเขามา
เพ่ิมทุนและกลายเปนผูถือหุนใหญ   

 2) หางเทสโกโลตัส ซ่ึงแตเดิมเปนกิจการของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด ในเครือ   
เจริญโภคภัณฑ (กลุมทุนไทย) ใชชื่อหางวา โลตัส โดยในป พ.ศ. 2541 ไดขายใหกับกลุมเทสโกซ่ึงเปนกลุม
ธุรกิจคาปลีกขามชาติจากสหราชอาณาจักร และเปลี่ยนชื่อหางเปนเทสโกโลตัส  

 3) หางคารฟูร ซ่ึงเปนธุรกิจรวมทุนกันระหวางบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั่น และบริษัท คารฟูร
เนเธอรแลนดบีวี  มีอัตราสวน 60:40 ในนามบริษัทเซนคาร จํากัด แตภายหลังบริษัท เซ็นทรัลรีเทล          
คอรเปอเรชั่น ประสบปญหาอันเปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหบริษัทฯ ตองจํานองหุนระยะยาวใหกับ 
บริษัท คารฟูร จึงเสมือนกับกลุมทุนตางชาติมีหุนขางมาก จนในท่ีสุด เม่ือป พ.ศ. 2553 ทางบริษัท คารฟูร 
เนเธอรแลนดบีวีไดถอนการลงทุนในประเทศไทย และกลุมคาสิโนไดชนะการประมูลกิจการคารฟูร          
ในประเทศไทยจึงทําใหกิจการของหางคารฟูรรวมเปนของหางบิ๊กซี 

 การเขามาของกลุมทุนธุรกิจคาปลีกตางชาติ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากในธุรกิจคาปลีก
ของประเทศไทย เพราะกลุมทุนดังกลาวมีศักยภาพดานการลงทุน (เงินทุน) ดานเทคโนโลยี และมีแผน 
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กลยุทธทางตลาด เห็นไดจากมีการเติบโตขยายกิจการอยางรวดเร็วและครอบคลุมกลุมเปาหมายทางตลาด 
ท่ีกวางขวางและทุกกลุมเปาหมายมากข้ึน ตั้งแตชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรหนาแนนไปยังชุมชนขนาดยอย
หรือท่ีเรียกวานโยบาย “ยอขนาด” (Downsizing) จากขอมูลพบวา ในป พ.ศ. 2555 หางคาปลีกเทสโก
โลตัสมีแผนการขยายสาขา โดยมีงบประมาณสําหรับการลงทุนเปนจํานวนเงินท่ีไมต่ํากวา 7,000 ลานบาท 
เพ่ือเปดสาขาใหมกวา 300 สาขา และการเปดสาขาใหมนี้มีเปาหมายท่ีจะใหครอบคลุมรูปแบบทางธุรกิจ
ของเทสโกโลตัสทุกประเภท ไมวารูปแบบตลาดโลตัส โลตัสเอ็กซเพรส เทสโกโลตัสเอ็กซตรา เชนเดียวกันกับ
รายของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ท่ีไดมีการเปดเผยวา บริษัทฯ มีแผนการลงทุนระยะยาว
ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 - 2559 โดยจะมีการขยายสาขาใหบริการเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมหลายเทาตัวจาก    
ท่ีมีสาขาเปดใหบริการ รวม 238 สาขา ในป พ.ศ. 2553 เปน 950 สาขา โดยมีเปาหมายวาบริษัทจะเปนผูนํา
ทางตลาดของหางคาปลีกของไทย นอกจากการมีแผนการลงทุนอยางชัดเจนแลว ตลอดชวงเวลาท่ีผานมา 
ในตลาดคาปลีกขนาดใหญมีการแขงขันกันสูงมาก ท้ังเรื่องราคา คุณภาพ ปริมาณ และกลยุทธทางการตลาด 
มีการใชสื่อโฆษณา เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การผลิตสินคาในชื่อตนเองเขามาใชในการแขงขันทางการคารานคา
ปลีกสมัยใหม จนในท่ีสุดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกลายเปนผูนําของตลาดคาปลีกแทนท่ีหางสรรพสินคา
ทองถ่ินของกลุมทุนไทย0

1  

 ผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม 

การแขงขันกันระหวางธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเพ่ือชวงชิงอํานาจเหนือตลาดในกลุมทุนธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญเดียวกันมิไดสงผลตอธุรกิจคาปลีกท่ีมีระดับเดียวกันเทานั้น ยิ่งธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีการ
แขงขันกันมากเทาไหร ยอมสงผลทําใหรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานคาโชหวย ท่ีมิใชเปนคูแขงทางการคา
โดยตรงของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตองรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงมิได เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดเลย เพราะมีความเสียเปรียบในแทบทุกดาน ไมวาทางดานเทคโนโลยีข้ันสูง 
อํานาจตอรองราคา โดยเฉพาะศักยภาพดานทุน ดังนั้น ในหลายปท่ีผานมา จึงเห็นบรรดาผูประกอบกิจการ
รานคาปลีกด้ังเดิม หรือรานโชหวย ไดรวมตัวกันเพ่ือตอตานและคัดคานการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก 
ขนาดใหญ อยางเชน เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 มีการรวมกลุมของชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาและ
บรรดารานคาปลีกรายยอยในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการระบุวา การท่ีหางคาปลีกสมัยใหม (Modern 
Trade) ของตางชาติ ไดขยายตัวเขามาเปดดําเนินกิจการในรูปแบบเอ็กซเพรสในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา
แลวจํานวนหลายพ้ืนท่ีดวยกัน เชน อําเภอปากชอง ตําบลดานเกวียน ตําบลจอหอหรือตลาดเซฟวัน และ    
มีเปาหมายในการท่ีจะขยายสาขาในรูปแบบดังกลาว ไมนอยกวา 12 สาขา ในจังหวัดนครราชสีมา  
การขยายตัวดังกลาวถูกกลาวหาวา กอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน ไดแก  

 1) กิจการคาปลีกสมัยใหม มีวิธีการกระตุนการตลาด กระตุนยอดขาย ขายลดราคาต่ํากวาทุน   
ผลิตสินคาในยี่หอของตนเองคราวละมากๆ เพ่ือขายในราคาถูก และอ่ืนๆ กระท่ังทําใหกิจการของชุมชน        
ไมสามารถท่ีจะตอสูทางการคาไดและลมสลายไปในท่ีสุด   

 2) กิจการคาปลีกสมัยใหม มีการขายสินคาทุกประเภท เสมือนหนึ่งเปนการผูกขาดทางการคา 
สามารถกําหนดปริมาณ ราคา และรูปแบบในการขายได ทําใหรานคาปลีกท่ีมีอยูดั้งเดิมในชุมชนท่ีมีการขาย

1 นิพนธ พัวพงศกร, การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญจาก
ตางประเทศ [ออนไลน], 11 พฤศจิกายน 2556, แหลงท่ีมา http://www.dric.nrct.go.th/bookdetail.php?book_id 
=128217. 
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สินคาเฉพาะอยางหรือเฉพาะประเภท มีทุนในการดําเนินการนอยไมสามารถตอสูทางการคาได ตองถูก
ทําลายและปดกิจการไปในท่ีสุด  

 3) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม จะสงผลกระทบตอโครงการของรัฐบาลท่ีมีในชุมชน เชน 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กองทุนเงินลาน) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (S M L) และ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพราะจะสงผลกระทบตอการตอยอดเศรษฐกิจในชุมชน เม่ือผูคารายยอยในชุมชน
แขงขันกับหางคาปลีกสมัยใหมไมได ก็จะไมมีเงินมาใชหนี้กองทุนตางๆ ทําใหกองทุนตางๆ ลมเหลวในท่ีสุด   

 4) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม ทําใหเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม และ
สรางคานิยมแบบผิดๆ สอดแทรกมากับวัฒนธรรมท่ีไมพึงประสงค เชน การนิยมใชของท่ีผลิตมาจาก
ตางประเทศ กินอาหารตางชาติ ทําลายวิถีชีวิตแบบไทย กอใหเกิดการบริโภคแบบฟุมเฟอย ใชจายเกิน   
ความจําเปน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีตองตกเปนทาสของวัฒนธรรม เกิดพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสรางปญหา
ใหกับพอแม ผูปกครอง และในภาพรวมของสังคมไทย  

 5) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม ทําใหเกิดการไหลออกของเงินตราไปยังตางประเทศ 
เพราะเจาของกิจการ หรือหุนสวนใหญ คือ คนตางชาติ ผลกําไรหรือผลประกอบการท้ังหมดท่ีไดถูกสงไปยัง
ตางประเทศปละหลายพันลานบาท หากปลอยใหมีการขยายตัวอยางนี้ไปเรื่อยๆ คนไทยก็จะไมเหลืออะไร
ใหลูกหลานตอไป และเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจดังท่ีหลายประเทศในโลกประสบมาแลว 

 นอกจากนี้ กลุมผูคัดคานท่ีมาจากการรวมตัวท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดให
ขอมูลวาการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน และเรียกรองให
ภาครัฐกําหนดมาตรการควบคุมหางคาปลีกสมัยใหมหยุดการขยายสาขาลงสูระดับชุมชนยอยๆ เชน ตําบล
และหมูบาน ซ่ึงมีผลทําใหรานคาโชหวยและรานคาสง (Supplier) ตองปดกิจการ ซ่ึงสงผลใหประเทศสูญเสีย
ความสามารถในการผลิตสินคาสงออกสูตลาดโลก จนอาจกลายเปนปญหาระดับชาติท่ีจะสงผลกระทบตอ
ประชากรในประเทศทุกคน และมีการเรียกรองใหหนวยงานราชการตองออกมาปกปองปากทองชาวบานและ
ดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระองคทรงตองการใหคนในชาติ
รักและสมัครสมานสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกันและดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง  

  สรุปไดวาผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกด้ังเดิม รานคาปลีกขนาดเล็ก และรานคาปลีกขนาดกลางใน
ทองถ่ินตองประสบภาวะยอดขายลดหรือปดกิจการ ผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน และผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชน   

มาตรการทางกฎหมาย 

 ผูท่ีเก่ียวของหลายฝายพยายามเสนอรางกฎหมายท่ีเรียกวา “กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
การคาปลีกหรือคาสง” หรือ “กฎหมายคุมครองรานโชหวย” ซ่ึงมีการเสนอรางจากท้ังฝายรัฐบาล สํานักงาน
ผูแทนการคาไทย และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการจัด
ระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสง และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตจนทุกวันนี้รางกฎหมายดังกลาวยัง
ไมไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ  ท่ีผานมาการแกไขปญหาในเบื้องตนไดกระทําแต การนํากฎหมาย
อ่ืนท่ีมีอยูมาใช เชน พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 กรณีมีเหตุท่ีผูประกอบธุรกิจมี
พฤติกรรมการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2540 
กรณีเก่ียวกับการกําหนดราคาสินคาท่ีไมเปนธรรม หรือพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
ตอกรณีท่ีการกอสรางหรือกรณีท่ีหนวยงานของรัฐอนุญาตใหกอสรางท่ีอาจขัดตอกฎหมายเก่ียวกับการจัด
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ระเบียบเมืองหรืออาคาร หรือใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กรณีท่ีผูบริโภคไมไดรับความ
เปนธรรม เปนตน แตอยางไรก็ดี การใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณวามิใช
กฎหมายท่ีมีเจตนารมณโดยตรงในการคุมครองสิทธิของผูประกอบการรายยอยแตอยางใด 

แนวโนมเรื่องการรักษาสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยุติธรรมทางสังคม 
(การพัฒนาท่ียั่งยืน) 

 แนวโนมโลกทัศนของการพัฒนาประเทศในปจจุบันมีแนวคิดวา การพัฒนาประเทศตองสรางสมดุล
ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยถือหลักการวา การพัฒนาประเทศท่ีสนองตอบความตองการ
ของคนรุนปจจุบัน ตองไมสรางภาระและกระทบกระเทือนตอคนรุนตอไป ซ่ึงผลการประชุมสหประชาชาติ
เรื่องการพัฒนาและสภาพแวดลอมท่ีผานมา (UNCED หรือ United Nations Conference on Environment 
and Development) ไดมีการกําหนดมาตรฐานเรื่องการพัฒนาประเทศท่ีเรียกวา “การพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน” อันมีองคประกอบสําคัญอยู 3 ประการ (Sustainable development consists of three 
pillars) ไดแก  

 1) การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) 

 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม (Social Development) 

 3) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (Environmental Protection)   

 การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ จะตองมีการบูรณาการองคประกอบท้ังสามประการ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ท่ีสมดุล ผสมผสาน และไมจําตองพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญเพียงดานเศรษฐกิจเทานั้น แสดงให   
เห็นวาการพัฒนาประเทศตองมองถึงผลระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึน และไมไดข้ึนอยูกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจหากอยูท่ีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตคน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นเก่ียวกับ
ความเปนธรรมในสังคม อันหมายความรวมถึง หลักความยุติธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนตอไปดวย 

 แนวคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ ไดถูกบรรจุอยูในนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
โดยเริ่มจากเรื่องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดใหนโยบายรัฐตองใหความสําคัญตอการปองกันและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ มาไดเนนความสําคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม   
ในฐานะท่ีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาควบคูไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม และยิ่งเดนชัดมากข้ึนเม่ือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติขอตกลง   
รวมกันวา ในการบริหารราชการแผนดินของรัฐตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนโดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ (มาตรา 78 (1)) ในขณะท่ี
นโยบายดานเศรษฐกิจ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลควบคูกับ         
การประกอบกิจการ กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมปองกันการผูกขาด 
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงรัฐมีหนาท่ีดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม 
คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ัง
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบอาชีพ (มาตรา 84 (1) (2) (5) (6)) ในสวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม รัฐธรรมนูญฯ 
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ไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนครอบคลุมท้ังสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 4, 5, 26-69) และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญได
กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีตองดําเนินการรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
กําหนดมาตรฐานการใชท่ีดินอยางยั่งยืนโดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ    
วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางผังเมืองและ
ดํา เนินการตามผั ง เ มืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเ พ่ือประโยชน ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (มาตรา 85)  

โจทกวิจัยหลัก 

 จากแนวนโยบายฯ ดังกลาว และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยขางตน ทําใหเห็นถึงขอกําหนด
ความสัมพันธระหวางนโยบายหลักของประเทศกับกระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น โจทกวิจัยหลักของงานวิจัยนี้ จึงมุงประเด็นวิจัยถึงผลกระทบของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานโชหวย ซ่ึงทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมหลายรายตองปด
กิจการ ซ่ึงรวมถึงประเด็นวา ในเรื่องการจํากัดโอกาสในการประกอบอาชีพนั้น รัฐจะมีมาตรการในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนอยางไรเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยุติธรรมทางสังคม 
 
1.2 วัตถุประสงค 

 
โครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงกระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาประเทศท่ีมีผลตอ    

การลงทุนในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย และนําเสนอผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมี
ตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน รานคาโชหวย รวมถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน 
รานคาโชหวยท่ีไดรับผลกระทบ การศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการสํารวจขอมูลของผูประกอบการคาปลีกดั้งเดิม 
รานคาโชหวยท่ีไดรับผลกระทบวาเปนอยางไร ศึกษาขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนท่ีมี
ตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ อาจสรุปเปนขอๆ ไดดังตอไปนี้ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางนโยบายหลักกับกระบวนทัศนของรัฐเรื่อง     
การพัฒนาประเทศ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

  1.2.2 เพ่ือศึกษาผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีผลตอประเด็นสิทธิมนุษยชน
เรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพและสิทธิชุมชน 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
รวมถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกดั้งเดิม 

 1.2.4 เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบ แนวทาง และมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับนโยบายหลัก
เรื่องการลงทุนของกลุมทุนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเสนอแนะมาตรการ
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของการประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  

 
 



9 
 
1.3 กรอบการศึกษาวิจัย 
 

โครงการวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงเนนการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ทบทวนกรอบนโยบาย
การพัฒนาประเทศและหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ นโยบายในการปกปองรักษาสิทธิในการทํามาหากินของคนไทย วิถีชุมชนทองถ่ิน โอกาสของ
การเขาถึงและไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน    
โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมระหวางคนหลากหลายรุนในสังคม (Intra-generational Equity)  

 
1.4   สมมติฐานงานวิจัย  
 
 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีท่ีไมมีมาตรการรองรับเพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเทาเทียมและเปนธรรม   
เปนสาเหตุสําคัญของความไมเปนธรรมในสังคมอันเปนผลตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเปดเสรีตอ
การคาปลีกโดยปราศจากการดูแล นําไปสูการละเลยของรัฐในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน     
อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
 
1.5  นิยามคําศัพท   
 
 1.5.1 ความหมายของธุรกิจคาปลีก  

 ธุรกิจคาปลีก (Retailing Business) หมายถึง การประกอบธุรกิจในทางพาณิชยกรรมท่ีจําหนาย
สินคาท่ีเปนเครื่องอุปโภคและบริโภคใหแกผูบริโภค ซ่ึงการประกอบธุรกิจดังกลาวมีท้ังผูประกอบการ     
รายใหญท่ีเปนกลุมทุนชาติ กลุมทุนตางชาติ หรือหนวยยอยในระดับหมูบาน หรือชุมชนท่ีเรียกวา “รานคา   
ของชํา” หรือ “รานคาโชหวย” หรือขนาดยอยแบบลักษณะของหาบเรแผงลอย (Peddler or Cases) 

 1.5.2 บทบาทของธุรกิจคาปลีก 

  1) ธุรกิจคาปลีกทําหนาท่ีเปนหนวยกิจกรรมท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค  
ในฐานะบทบาทเปนคนกลางในการดําเนินกิจกรรมการคาปลีก หรือสถาบันทางการตลาด  

  2) ธุรกิจคาปลีกทําหนาท่ีใหบริการและสนับสนุนสินคาอุปโภคและบริโภคแกประชาชน  

 3) ธุรกิจคาปลีกทําหนาท่ีกระจายสินคาของผูผลิต  

 1.5.3 ประเภทของธุรกิจคาปลีก 

 ปจจุบันการประกอบธุรกิจคาปลีก มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากธุรกิจคาปลีกเปนระบบการ  
คาปลีก (Distribution Sector) กลาวคือ ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีสงผานสินคา ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจคาสง       
นําสินคาสูรานคารายยอย สวนคาปลีกเปนธุรกิจท่ีนําเสนอสินคาสูผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลง
โดยผสมผสานท้ังคาปลีกและคาสงในระบบการคาปลีกในปจจุบัน เนื่องจากแตเดิมนั้นธุรกิจคาปลีก คือ 
ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยตนเองทําหนาท่ีสงผานสินคาไปยังผูบริโภค แต
ดวยวิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีกทําใหมีกลุมทุนท่ีมีศักยภาพเปนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซ่ึงเปนองคกรท่ีมี
ความสามารถรวมศูนยการสั่งซ้ือ กระจายสินคา พรอมจําหนายดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ   
มีอํานาจตอรองผูผลิตมากข้ึน เชน การเรียกเก็บคาแรกเขาเม่ือผูผลิตตองการขายสินคา การจัดเก็บคา
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สงเสริมการตลาด ฯลฯ และดวยปจจัยดานศักยภาพ ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสามารถตัดตอนจาก
การคาสงได  

 รูปแบบธุรกิจคาปลีกเม่ือพิจารณาจากกลยุทธในการจัดการ สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้  

 1) รานคาปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) หมายถึง การประกอบธุรกิจคาปลีกท่ีมีการดําเนินการ 
ในรูปแบบของครอบครัว โดยสวนใหญมักจะจําหนายสินคาประเภทท่ัวไปท่ีใชในชีวิตประจําวัน และมีพ้ืนท่ี
ตั้งอยูท่ีแหลงชุมชน ซ่ึงนับเปนรานคาท่ีมีมาตั้งแตยุคแรกของธุรกิจคาปลีก  

 2) รานขายปลีกท่ัวไป (General Store) มีลักษณะเปนรานคาปลีกขนาดเล็ก สินคาท่ีจําหนาย     
มีจํานวนไมมาก แตหลากหลายประเภท สวนมากตั้งอยูในเมืองเล็กรวมถึงชนบท 

 3) รานขายของชํา เปนรานคาปลีกท่ีมีอยูท่ัวไปไมวาจะเปนหมูบาน หรือชุมชนเมืองในแตละ
ทองถ่ินแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม อาจจําแนกได 2 ประเภท คือ รานขายของชําแบบครบถวน และ 
รานขายของชําแบบไมครบถวน  

 รานขายของชําแบบไมครบถวน หมายความวา รานคาท่ีขายสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร อาหารแหง น้ําดื่ม ผลิตภัณฑทําความสะอาด ฯลฯ สวนราน
ขายของชําแบบครบถวน หมายความวา รานคาท่ีขายสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน และรวมการขายของสดเพ่ือนําไปประกอบอาหาร  

 4) รานขายสง (Wholesale Trade) มีลักษณะเปนรานคาท่ีจําหนายสินคาคราวละมากๆ ขนาด
กิจการยังไมใหญ สินคาท่ีจําหนายเปนสินคาเฉพาะสายผลิตภัณฑ เชน สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องเขียน 
เสื้อผา เครื่องใชในบาน เปนตน    

 5) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เปนการประกอบธุรกิจคาปลีก โดยมีการบริหาร
จัดการรูปแบบใหหลากหลาย โดยสวนมากนั้นจะเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและขนาดใหญท่ีมีลําดับ
ความซับซอนและมีมูลคาสินทรัพยมาก รวมถึงมีการบริหารจัดการทางธุรกิจอยางมืออาชีพ ไดแก 

- รานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) หมายถึง การประกอบธุรกิจคาปลีกท่ีมีการ
ดําเนินการในรูปของระบบการจัดการสํานักงานใหญ มีระบบสาขา และมีการสรางชื่อทางการคาในทางธุรกิจ 
โดยรูปแบบ ภาพลักษณ การใหบริการเปนแบบแผนเดียวกัน และใหความสําคัญกับการใหบริการ  24 ชั่วโมง 
เชน รานเซเวนอีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท เปนตน  

- ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) หมายถึง การประกอบธุรกิจคาปลีกท่ีมีการ
นําเอาสินคาท่ีเปนของสดตางๆ เพ่ือใหการจําหนายสินคาเปนไปอยางครบวงจร เชน ท็อปซุปเปอรมารเก็ต   
วิลลามารเก็ต เปนตน 

- รานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) หมายถึง รานคาท่ีจําหนาย
สินคาประเภทบรรจุอยูในหีบหอ หรือกลอง ลักษณะของสินคาท่ีจําหนายจะมีความหลากหลายของประเภท
สินคา โดยเนนสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน หางแมคโคร เปนตน โดยสวนใหญรานคา
ปลีกสมัยใหมประเภทนี้จะทําหนาท่ีเปนรานคาสงสินคาใหแกรานคาปลีกแบบดั้งเดิม และกลุมลูกคาตองสมัคร
เปนสมาชิกอยางชัดเจน 

- หางสรรพสินคา (Department Store) หมายถึง รูปแบบการคาปลีกท่ีนําสินคาเฉพาะ
อยาง (Category Killer) เขามารวมอยูภายในรานคา มีการจัดหมวดสินคาท่ีอยูในสายผลิตภัณฑเดียวกันอยาง
ชัดเจน โดยมากจะนําสินคาแบรนเนม ราคาสูง และมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับบรรยากาศรานคาใหมี
ความทันสมัย สะดวก และจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการอยางครบวงจร เชน การนํา Entertainment อาทิ  
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โรงภาพยนตร รานอาหาร กีฬาในรม รวมถึงสถาบันการเงิน ฯลฯ เชน หางเซ็นทรัล หางดิเอ็มโพเรี่ยม         
หางเดอะมอลล หางสรรพสินคาในตางจังหวัด เปนตน 

- รานคาเฉพาะอยาง (Category Killer) หมายถึง รานคาท่ีจําหนายสินคาสายผลิตภัณฑ 
กลุมเดียวกัน แตมีหลากหลายผูผลิต บางทีเรียกวา “รานคาประชันชนิด” เชน รานพาวเวอรบาย ท่ีจําหนาย
กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา รานซุปเปอรสปอรตท่ีจําหนายกลุมผลิตภัณฑดานเครื่องอุปกรณกีฬา เปนตน  

- รานคาสินคาพิเศษ (Specialty Store) หมายถึง รานคาปลีกท่ีจําหนายสินคาท่ีมี
ลักษณะพิเศษท่ีมีลักษณะเปนสินคานําสมัย หรือสินคาท่ีมีแบรนของตนเอง เชน รานวัตสัน รานบูธ รานโดโซ 
เปนตน 

- รานคาปลีกแบบดิสเคาสโตร (Discount Store) หมายถึง รานคาปลีกท่ีนําเอาหลักการ
ของรานคาแบบซุปเปอรมารเก็ตมาใชแตเนนใหผูบริโภคบริการตนเอง โดยรานคามีอุปกรณชวย เชน ตะกรา 
หรือรถเข็น ฯลฯ โดยเนนสินคาราคาถูก คุณภาพปานกลาง แตกตางกับหางสรรพสินคา โดยรานคาปลีก
แบบดิสเคานสโตร จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 

• รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร (Super Center) 
หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญท่ีพัฒนาและผสมผสานจุดเดนของซุปเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคา โดยเนน
สินคาราคาประหยัด และจําหนายสินคาประเภทเสื้อผา เครื่องนุงหมเปนหลัก รวมท้ังเครื่องใชไมสอยตางๆ และ
นําอาหารมาจําหนายเพ่ิมเติมเปนสินคาเสริม เชน หางเทสโกโลตัส หางบิ๊กซี เปนตน  

• รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทไฮเปอรมารเก็ต (Hyper Market) 
ความหมายเชนเดียวกับรานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร แตเนนสินคาประเภทอาหาร
เปนหลัก สวนสินคาอ่ืนเปนสินคาเสริมเพ่ิมเติม เชน หางคารฟูร เปนตน 

 
1.6  ลําดับของการนําเสนอ 
 
 บทท่ี 2 จะแสดงใหทราบถึงกระบวนทัศนของรัฐท่ีจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ โดยจะแสดง   
ใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรอบคิดของรัฐบาล
ผานการแถลงนโยบายตอรัฐสภา เพ่ือใชเปนฐานรองรับในการเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  

 บทท่ี 3 จะแสดงใหเห็นถึงผลพวงของนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ทําใหเกิดการเปดตลาด
การคาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการประกอบธุรกิจคาปลีก ซ่ึงมีวิวัฒนาการของการคาปลีก 
(สมัยใหม) จนถึงการเขามาประกอบธุรกิจของกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ พรอมกับกลยุทธทางการตลาด
เชิงรุกในทุกระดับ ตั้งแตรานคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญจนถึงรานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็ก ซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญท่ีมีผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน เชน มีรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินตองปดกิจการ จนทําใหมี
การรวมตัวของบรรดารานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินในการปกปองสิทธิในการทํามาหากินของตนเอง   

 บทท่ี 4 เปนการนําเสนอขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางสังคม ในสวนทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคนั้นเห็นดวยกับการเขามาลงทุนของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ  
แตกระนั้น ประชาชนเห็นวา การท่ีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีแผนการตลาดเชิงรุกในการขยายสาขาขาไปใน
หนวยยอยทางสังคมระดับอําเภอ ชุมชน และหมูบานเปนการสรางผลกระทบตอสังคมได   

บทท่ี 5 เปนการสังเคราะหภาพรวมท่ีไดขอมูลจากบทท่ี 2 - 4 วา กระบวนทัศนของรัฐในการพัฒนา
ประเทศอันนําไปสูการวางนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทาง
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เศรษฐกิจ ภายใตกรอบความคิดมิติทางเศรษฐกิจเรื่อง การคาเสรีเปนกรอบคิดท่ีตระหนักถึงชนชั้นกลาง โดย
ไมคํานงึถึงรากฐานของประเทศ ทําใหประเทศขาดสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ   

 1) ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได (เศรษฐกิจ)  

 2) ปญหาความไมสมดุลของการใชและการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

 3) ปญหาเรื่องทัศนคติและคานิยมเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป  

 บทท่ี 6 เปนการสรุปและเสนอแนะเชิงนโยบาย สาระสําคัญคือการสรางจิตสํานึกรวมกันของ
ปจเจกชน ชุมชนและสังคมใหมีความตระหนักถึงคุณคาของการมีอยูของธุรกิจคาปลีกดั้งเดิม ซ่ึงเปรียบไดกับ
กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน และคุณคาของสังคมท่ีมีความหลากหลาย โดยยึดโยงกับกระบวนทัศน
เรื่องการพัฒนาท่ีสมดุลอยางยั่งยืนอันมีหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนควบคูกับเศรษฐกิจ ดังท่ีนายโคฟอันนันท
ไดใหความหมายของการพัฒนาประเทศไววา ประเทศท่ีพลเมืองอุดมสมบูรณไปดวยเสรีภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย นอกจากนี้ ยังไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา นโยบายการพัฒนาประเทศ
เพ่ือใหเปนประเทศท่ีอุดมนั้น ตองใหความตระหนักถึงความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Civil Society) 
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิ่งแวดลอม (Environmental) 
 
1.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.7.1 มีขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอประเด็นเรื่องผลกระทบ
การคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 1.7.2 จะนําไปสูพัฒนาการการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 1.7.3 จะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป 



บทที ่2 
 

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของ 
 

ในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืน ยุคแรกของการพัฒนาประเทศ คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2503 - 2513 จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
จากการนําทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังหมดในประเทศมาใชสนับสนุนการพัฒนา และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน จากเปาหมายดังกลาวเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดย
การใชทรัพยากรในการพัฒนาประเทศท่ีสามารถสนองตอบความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยตองไมสราง
ผลกระทบตอคนรุนตอไปนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะสะทอนแนวคิดดังกลาว คือ ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ คําแถลงนโยบายของรัฐบาลเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน นโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเฉพาะนโยบายการเปดเสรีการคาบริการในสาขาธุรกิจคาปลีกและหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือเปนกรอบใน
การนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบตอไป 

 
2.1  การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนแนวคิดในการพัฒนาประเทศท่ีมีความสําคัญและไดรับการกลาวถึงอยางมาก
นับตั้งแต ป พ.ศ. 2515 สืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย ณ กรุงสตอกโฮม 
ประเทศสวีเดน (Stockholm Conference) ซ่ึงจัดข้ึนโดยองคการสหประชาชาติ เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดจาก    
การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยสาระสําคัญมุงไปท่ีการเรียกรองใหประชาชนในโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตท่ีฟุมเฟอยและใหมีการพัฒนาโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม 

คณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and 
Development; WCED) ใหความหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)0

1 วาหมายถึง   
การพัฒนาท่ีสนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนในรุนอนาคตตองประนีประนอม    
ยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง  

ดังนั้น การใชทรัพยากรในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนจะตองสนองตอบ 
ความตองการของคนในรุนปจจุบัน (The Present Generation) อีกท้ังยังตองไมสรางผลกระทบตอคนรุนตอไป 
(The Future Generation) 

1 Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising  
the ability of future generations to meet their own needs" (WCED, 1987) ประเทศไทยไดนําแนวคิดของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนเขามาเปนกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2535 หลังจากท่ีเขารวมการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (Rio Earth Summit)  
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การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ประกอบดวยแนวคิด 3 มิติ ไดแก มิติทางสังคม (Social) มิติทางเศรษฐกิจ 
(Economic) และมิติทางสิ่งแวดลอม (Environment) ซ่ึงท้ัง 3 สวนนี้ จะตองมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน
อยางสมดุล จึงจะเกิดความยั่งยืน (Sustainable) ดังนี1้2 

1) มิติการพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล โดยการพัฒนาประชากรในประเทศใหมีผลิตภาพสูงข้ึน 
สามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลตอธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสท่ีจะ
ไดรับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนจากการพัฒนาและคุมครองอยางท่ัวถึงและเปนธรรม พ่ึงพาตนเองได
อยางม่ันคง มีระบบการจัดการทางสังคมท่ีสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย รวมท้ังมีการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู
อยางหลากหลายมาใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือสรางสังคมใหเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต และ     
มีความสมานฉันทเอ้ืออาทร 

2) มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง การมีระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอยางตอเนื่องในระยะยาว  
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพ มีการพัฒนาอยางสมดุลและเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญ  
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแขงขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะตองมาจาก
กระบวนการการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสะอาด2

3 ลดปริมาณของเสียและไมทําลายสภาพแวดลอม ไมสรางมลพิษท่ีจะ
กลายเปนตนทุนในการผลิตระยะตอไป รวมท้ังอาจเปนขอจํากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน 

3) มิติทางสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในขอบเขตท่ีคงไว            
ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลิกฟนใหกลับคืนสูสภาพใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด       
เ พ่ือคนรุนหลังจะได มี โอกาสและมีปจจัยในการดํารงชีพ ซ่ึ งจะตองปรับเปลี่ ยนทัศนคติในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมุงจัดการใหเกิดสมดุลระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเก้ือกูล รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใชใหมากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547. 
3 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กอใหเกิดผลกระทบ ความเสี่ยงตอมนุษยและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยการลดมลพิษท่ี
แหลงกําเนิด และมีของเสียเกิดข้ึนนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย ดวยการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซํ้าและการนํากลับมาใช
ใหม ซ่ึงเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดตนทุนการผลิตควบคูกันไป  
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ภาพท่ี 1 : การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน (Sustainable Development) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ดังนั้น การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนจึงมีประเด็นท่ีตองคํานึงอยู 3 ประการ ไดแก 

 1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตองอยูบนฐานของหลักความยุติธรรมของคนในสังคม เชน โอกาสของ
การเขาถึงและไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน การกระจายการลงทุนและผลประโยชนตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจาก
การพัฒนาอยางเหมาะสม การสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  

 2) คุณภาพชีวิตคน ครอบครัวและชุมชนเปนความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้จะตอง
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลักการสําคัญ โดยถือวาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การพัฒนาท่ีมี
ครอบครัวเปนรากฐานสําคัญ ความเขมแข็งของภาคชุมชนท่ีจะสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในสังคม วิถีแหง
ชุมชนจะสนับสนุนอัตลักษณแหงชุมชนทองถ่ิน โดยท่ีครอบครัวและชุมชนเปนฐานสําคัญของความม่ันคงของ
ประเทศและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ 

 3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มาตรฐานแหงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม คือ พลังสําคัญแหงการพัฒนาประเทศ เพราะท่ีผานมาการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจท่ีเนนการคาและการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงปญหาสิ่งแวดลอมนี้ไดสงผลยอนกลับมากระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน  
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2.2  กระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
 
แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน” เกิดข้ึนจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบท่ีเกิดจาก 

การพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยรัฐบาลมีการจัดทํา
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน การพัฒนาท่ีบูรณาการ
และมีความสมดุลในมิติสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม คือ การสรางความ
เปนธรรมระหวางคนในสังคม รวมถึงการลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของ
ทรัพยากรซ่ึงจะมุงสูสังคมท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุดไปพรอมกัน  

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประเทศจาก 3 สวน ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยศึกษา
เฉพาะเนนในสวนท่ีเก่ียวกับกระบวนทัศนในดานเศรษฐกิจเปนหลัก 

 
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐวา

ดวยการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
หลักคิดเรื่องการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน ถือเปนเจตจํานงรวมกันของประเทศท่ีกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีท้ัง

ในเรื่องความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงกําหนดแนวนโยบายพ้ืนฐานไว
เพ่ือใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา โดยคณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด      
ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง3

4   

 1) ดานเศรษฐกิจ  

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตองอยูบนฐานของหลักความยุติธรรมของคนในสังคม ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี 7 แนวนโยบาย 
ดานเศรษฐกิจ จึงกําหนดหลักการในการท่ีรัฐตองดําเนินการเก่ียวกับแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 

 (1) รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง4

5 

 (2) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังนี5้6 

 

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 บัญญัติวา “บทบัญญัติในหมวดนี้เปน
เจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  
5 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 83  
6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84  
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- สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมี
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ีควบคุมธุรกิจซ่ึงมี
บทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชนเวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือ 
การจัดใหมีสาธารณูปโภค 

- สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบ
กิจการ 

- ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพ และความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

- จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐอยางท่ัวถึง 

- กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมปองกันการผูกขาด 
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

- ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมคุมครองสงเสริมและขยายโอกาส        
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินและภูมิปญญาไทยเพ่ือใชในการผลิตสินคาบริการและการประกอบอาชีพ  

- สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงาน
สัมพันธและระบบไตรภาคีท่ีผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมท้ังคุมครองใหผูทํางาน  
ท่ีมีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

- คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคา
เกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของภาคเกษตรกรเพ่ือวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

- สงเสริม สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตลอดท้ังการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

- จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชน  
ในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

- การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือความม่ันคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดจะกระทํามิได 

- สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมท้ังการดําเนินการตาม
ระบบบริหารจัดการขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ 
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- สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  
ใหมีความเขมแข็ง 

- สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมในทางเศรษฐกิจ 

จะเห็นไดวาแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้น มุงประเด็นไปท่ีการมี
เศรษฐกิจท่ีม่ันคงและยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตองมี
ความสมดุลและความม่ันคงทางเศรษฐกิจท้ังในมิติท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหเกิด
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด โดยสนับสนุนใหใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลควบคูการประกอบกิจการ  

 2) ดานสังคม  

ในสวนของการวางแนวนโยบายของรฐัในดานสังคมนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ไดกําหนดใหรัฐตองวางนโยบายในการบริหารประเทศ ดังนี้ 

 (1) การบริหารราชการแผนดิน 

  การบริหารราชการแผนดินในมิติทางสังคมท่ีเก่ียวของกับมิติทางดานเศรษฐกิจนั้น รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายใหเปนไปตามท่ีกําหนด โดยรัฐจะตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพ่ือการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนโดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ6

7 

  นอกจากนี้ รัฐจะตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน
สารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 7

8 และจัดใหมีแผนพัฒนา
การเมืองรวมท้ังจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองท่ีมีความเปนอิสระเพ่ือติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผน
ดังกลาวอยางเครงครัด8

9 

 (2) การมีสวนรวมของประชาชน 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 9

10 
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ10

11 

7 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1) 
8 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (3) 
9 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (7) 
10 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (1) 
11 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 (2) 
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2.2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

 ประเทศไทยเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนาประเทศท่ีเรียกวา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” 
โดยเริ่มตนจัดทําฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนกระท่ังปจจุบันเปนฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2560) เพ่ือใชเปน
กรอบในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคตางๆ โดยมีองคกร
ระหวางประเทศ คือ ธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนาการ หรือ ธนาคารโลก (World Bank) ให
การสนับสนุนทางดานการเงินโดยจะพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีวางแผนการพัฒนาประเทศในชื่อท่ีเรียกวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาต1ิ1

12 

  แนวคิดในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน เริ่มมีการกลาวถึงในชวงทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530 - 2536) เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจขยายตัวสูง และเริ่ม
เขาสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติมากข้ึน แตการขยายตัวดังกลาวไมสอดรับการบริการพ้ืนฐานของรัฐซ่ึงไมเพียงพอตอ
ความตองการและประสบปญหาเรื่องการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเม่ือ พ.ศ. 2535 
ไดมีการนําเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาในลักษณะท่ีมีคุณภาพและยั่งยืนบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) อันเปนผลตอเนื่อง
จากการพัฒนาประเทศท่ีไมสมดุลระหวางเศรษฐกิจและสังคมท่ีผานมา ซ่ึงสงผลตอความไมสมดุลระหวางรายได
ของคนชนบทและคนเมือง  ดังนั้น ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนตนมา ไดเนนการพัฒนา
ประเทศในเรื่องการตระหนักถึงคุณคาของ “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศ และขยายไปสูบริบทของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ ม่ันคง และสมดุล เสริมสรางโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพของคนในการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และไดรับผลจากการพัฒนาท่ีเปนธรรม รวมถึงการ
กําหนดนโยบายประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ในการแกปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพ่ึงพาตนเอง โดยไดรับโอกาสใน
การศึกษาและบริการทางสังคมอยางเปนธรรมและท่ัวถึง สรางอาชีพ เพ่ิมรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหชุมชน  

 จนกระท่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน ไดถูกจัดทําข้ึนในชวงเวลาท่ี     
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงใดๆ ท่ีผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นี้ จึงมุงเนน
การปรับสมดุลของประเทศ โดยเนนให "ประเทศมีความม่ันคงเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง" 
มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในมิติการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 

 

12
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ตั้งข้ึนในป ในป พ.ศ. 2493 ทําหนาท่ีหลักในการศึกษา ติดตาม วิเคราะห วิจัย 

สภาวะเศรษฐกิจและจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในป พ.ศ. 2515 ไดรวมเอาการพัฒนาสังคมเขา
มาเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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 1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ โดยสรางความเปนธรรมในสังคม และพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม หมายถึง การสรางระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอก ดวยการสรางความเขมแข็งภาคเกษตร  
ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  
ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา และการสราง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยง 
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ 

 3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 นี้ อาศัยยุทธศาสตร             
6 ยุทธศาสตร กลาวคือ 

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

  - การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมี
ฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน สงเสริม
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและ 
เปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบ 
การคุมครองทางสงัคมใหครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปน 

  - การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมี
คุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงิน   
ฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และ
พัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึง
บริการอยางมีประสิทธิภาพ 

  - การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวม  
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยาง
สรางสรรค เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพ่ิม        
ชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเก่ียวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ
การตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  - การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ท่ีรัดกุม  

 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

  - การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม  

  - การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง   

  - การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทย
ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  

  - การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

  - การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  

 3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   

- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 

  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเนื่อง  

  - การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  

  - การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสราง
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกร 

  - การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  

  - การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
ภาคเกษตร  

  - การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  

 4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

  - การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการ 

  - การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ิน
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอดถายทอด  

  - การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม         
มุงพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ 
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การจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสง
ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ  

  - การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ 

 5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

  - การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกภายใตกรอบความรวมมือใน 
อนุภูมิภาคตางๆ  

  - การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค มุงพัฒนาพ้ืนท่ี
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน  

  - การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

  - การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค  

  - การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยาย 
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  

  - การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ 
กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย  

  - การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  

  - การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว  

  - การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 

  - การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถ่ิน 

6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

  - การอนุรักษ ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  - การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  - การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  - การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

  - การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
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  - การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  

  - การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  

  - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ 

  ทิศทางของการพัฒนาประเทศใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุน
และการคากับตางประเทศ การท่ีประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและ
รวดเร็วตามพลวัตโลกสงผลในทางบวก เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี การเพ่ิมผลผลิต การสรางรายไดและ
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็มีผลเสียตามมาเชน ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ศักยภาพทางการแขงขันของกลุมทุนขนาดเล็กและคุณภาพของคน  

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท้ัง 11 ฉบับ ผูวิจัยเห็นวาทิศทางของการพัฒนาประเทศ 
ท่ีแสดงใหเห็นนั้น มีนโยบายการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุน
และการคากับตางประเทศ การท่ีประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและ
รวดเร็วตามพลวัตโลกสงผลในดานบวก เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี การเพ่ิมผลผลิต การสรางรายไดและ 
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามก็มีผลเสียตามมา เชน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ศักยภาพทางการแขงขันของกลุมทุนขนาดเล็ก และคุณภาพของคน ดังนั้น การพัฒนาประเทศใหเปนสังคมไทย
ท่ีมีคุณภาพนั้น ตองมีการสรางความเปนธรรมในสังคม มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง
ลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอก และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถจําแนกในชวงระยะเวลาตางๆ ไดดังนี้ 

 1) พ.ศ. 2500 – 2524 : ยุคเริ่มตนของการพัฒนาประเทศ โดยการปรับโครงสรางพ้ืนฐานประเทศ
เพ่ือรองรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจใหม ซ่ึงบริบทการพัฒนาประเทศใหน้ําหนักกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
กลาวคือ การพัฒนาประเทศโดยการปรับโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร สรางมูลคาเพ่ิม 
ในสินคา 

 
ภาพท่ี 2:  กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศเพ่ือนําไปสูพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

สังคม 

สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ 
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 2) พ.ศ. 2525 – 2534 : การพัฒนาประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจจากสังคม
เกษตรกรรมเปนสังคมเกษตรแบบอุตสาหกรรม มุงเนนการขยายพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการลงทุน 
เรื่องเครื่องจักร เทคโนโลยี 
 

 ภาพท่ี 3 :  กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจกระจายพ้ืนท่ี   
การลงทุนใหครอบคลุมภูมิภาคตางๆ และการขยายตลาดทางการคาใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3) พ.ศ. 2535 – 2539 : การขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ และวางโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือกาวสู
ประเทศอุตสาหกรรมใหม 

 รองรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจใหม ซ่ึงบริบทการพัฒนาประเทศใหน้ําหนักกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ กลาวคือ การพัฒนาประเทศโดยการปรับโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  
สรางมูลคาเพ่ิมในสินคา 

 
 ภาพท่ี 4 : การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม   

ในระยะนี้เริ่มมีการสรางกรอบแนวคิดในเชิงพัฒนาประเทศรวมถึงการรักษาสมดุลทางสังคม (คน) โดยพยายาม
รักษาการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม การกระจายรายไดการพัฒนาสูภูมิภาคและ
ชนบท และท่ีสําคัญมีการสรางมาตรการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

 
 

สังคม 

ส่ิงแวดลอม 

การลงทุน เศรษฐกิจ การขยายตัว 

สังคม สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ 
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 4) พ.ศ. 2540 – 2544 : การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกาภิวัฒน ความพลามัวทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
 

   ภาพท่ี 5 : กรอบคิดการพัฒนาประเทศเริ่มตระหนักถึงความสาํคัญของการพัฒนาคุณภาพของคน 
 

 

 

 

  

 5) พ.ศ. 2545 – 2549 : ชวงเวลาแหงการฟนตัวทางเศรษฐกิจควบคูกับการสรางดุลภาพระหวาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 

  ภาพท่ี 6 : กรอบความคิดการพัฒนา 3 ดาน ไดแก สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตดุลยภาพ
การพัฒนายังคงอยูท่ีมิติทางเศรษฐกิจ โดยดานเศรษฐกิจยังคงเปนปจจัยการพัฒนาประเทศท่ีเดนชัดสุด 

 

 

 

  

  6) พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 
 

  ภาพท่ี 7 : กรอบคิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนแตเปนเชิงการพัฒนาแบบแยกสวน แต
ยังคงมุงเนนดานเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาประเทศ โดยมีดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรมใน
การพัฒนาประเทศท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 

 

 

 
 
 
 
 

สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ 
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2.3  แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน 
 

สวนการบริหารราชการแผนดินนั้น รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพ้ืนฐานท่ีจะตองมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมท้ังมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย 
สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนแบบเสรีและมีการกํากับดูแล
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอน ซ่ึงหากพิจารณาแนวนโยบาย 
การพัฒนาประเทศท่ีผานมาจะเห็นไดวามีการวางแนวนโยบายสวนใหญเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
และสิ่งแวดลอมเปนหลัก สวนการพัฒนาดานอ่ืนๆ จะข้ึนกับสภาพสังคมของชวงเวลานั้นๆ 

โดยสามารถสรุปกรอบคิดของนโยบายการบริหารราชการแผนดินไดดังนี้   

  

 ตารางท่ี 1 : สรุปกรอบคิดของนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
 

ป พ.ศ. นโยบายทางสังคม นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

ป พ.ศ. 2500 – 
2524   

ชวงเวลาแหงการ
ปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

2. การศึกษา 

3. การสาธารณสุข 

4. ระบบ
สาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. วางระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. เสริมสรางผลผลิตทางการเกษตรท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 

3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

4. การขยายพ้ืนท่ีการลงทุน 

5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ประเทศ 

1. การใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

2. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เสื่อมโทรม 

ป พ.ศ. 2525 – 
2534 

ทศวรรษแหงการ
พัฒนาประเทศ 

1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

2. การศึกษา การ
สาธารณสุข 

3. ระบบ
สาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิม
มากข้ึน 

3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

4. การขยายพ้ืนท่ีการลงทุน 

5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ประเทศ 

6. การสรางความสัมพันธกับนานาชาติ
เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1. การใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

2. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เสื่อมโทรม 
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ป พ.ศ. นโยบายทางสังคม นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมการลงทุนของตางชาติ 

8. สนับสนุนนโยบายการคาเสรี 

9. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและ
ระเบียบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอการลงทุน โดยเฉพาะการ
ลงทุนจากภายนอก 

ป พ.ศ. 2535-2544 

ประเทศไทยเปน
ประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก  

1.ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

2. การศึกษา 

3. การสาธารณสุข 

4. การคุมครอง
ผูบริโภคใหปลอดภัย
และมีความเปน
ธรรม 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี
เพ่ิมมากข้ึน 

3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

4. การขยายพ้ืนท่ีการลงทุน 

5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ประเทศ 

6. สรางความสัมพันธกับนานาชาติเพ่ือ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 

7. สงเสริมการลงทุนของตางชาติ 

8. สนับสนุนนโยบายการคาเสรี 
สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน 
ภายใตระบบเศรษฐกิจท่ีแขงขันอยาง
เปนธรรม 

9. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและ
ระเบียบของทางราชการ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชนจากการลงทุน โดยเฉพาะ
การลงทุนจากภายนอก 

10. การเขาไปมีสวนรวมในองคกร
ระหวางประเทศท่ีสําคัญ เชน องคการ
สหประชาชาติ องคการการคาโลก 
องคการเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
องคกรกลุมประเทศกําลังพัฒนา 

 

1. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรท่ีเสื่อมโทรม 

2. หลักผูกอมลพิษตอง
รับผิดชอบ 

3. ภาคประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ป พ.ศ. นโยบายทางสังคม นโยบายดานเศรษฐกิจ นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2544-ปจจุบัน 

จากสังคม
เกษตรกรรม (สู) 
ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม 

1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

2. การศึกษา 

3. การสาธารณสุข 

4. การคุมครอง
ผูบริโภค 

5.ความม่ันคงของ
มนุษย 

1. นโยบายดานเศรษฐกิจเสรี 

2. การปฏิรูปกฎหมายเพ่ือรองรับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ 

3. การลงทุนและการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมใหม 

4. การปรับปรุงระบบโลจิสติกส 

5. เศรษฐกิจชุมชน 

1. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เสื่อมโทรม 

2. หลักการผูกอมลพิษตอง
รับผิดชอบ 

3. ภาคประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

2.4  หลักสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 
 หลักคิดในการพัฒนาประเทศ จะตองนําหลักการดานสิทธิมนุษยชนท่ีคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยของพลเมือง มาเปนองคประกอบในการพิจารณาเพ่ือมิใหสรางผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  
 
 2.4.1 หลักสิทธิมนุษยชน  
 
 สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยท่ีหามบุคคลอ่ืนใดละเมิด และเปนสิทธิตามธรรมชาติ 
(Natural Rights) ท่ีมีมาแตกําเนิดของมนุษย อันมีฐานจากแนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (Natural Law) 

 ตอมาภายหลังจากมหาสงครามโลกครั้งสองยุติลง ซ่ึงไดนําพาความสูญเสียอยางใหญหลวงตอมวล
มนุษยชาติ ประเทศตางๆ จึงรวมมือกันกอตั้งองคการสหประชาชาติ (The United Nations) ข้ึนมา โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือ “เพ่ือยืนยันความเช่ือม่ันตอหลักสิทธิมนุษยชน อันเปนรากฐานสําคัญในศักดิ์ศรีและ
คุณคาของมนุษย” ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางใหบรรดาประชาชาติท่ัวโลกรวมมือกันทํางานเพ่ือสันติภาพและการ
พัฒนาโดยอยูบนหลักพ้ืนฐานของความยุติธรรม ศักด์ิศรีของมนุษย และความกินดีอยูดีของมนุษย นอกจากนี้
เปนเวทีในการสรางดุลแหงการพ่ึงพาอาศัยกันและรักษาผลประโยชนชาติในกรณีท่ีเกิดปญหาระหวางประเทศ 
ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม  

 เพ่ือเปนการยืนยันความเชื่อม่ันตอหลักสิทธิมนุษยชนดังกลาว โดยเปนท่ียอมรับกันวาการละเมิด    
สิทธิมนุษยชนเปนสาเหตุหลักของความขัดแยงและแตกแยกในสังคม สหประชาชาติจึงไดจัดทําปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษยชนข้ึนและไดรับการรับรองเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยถือเปนเอกสาร
แมบทดานสิทธิมนุษยชน และประเทศท่ีลงนามในปฏิญญานี้มีพันธกรณีท่ีจะปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยให
สิทธิแกสหประชาชาติในการควบคุมตรวจสอบวา รัฐบาลของแตละประเทศไดเคารพตอการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนของพลเมืองหรือไม   
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 2.4.2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  
 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) เปน
เอกสารสิทธิมนุษยชนท่ีสําคัญฉบับหนึ่งของโลก ปณิธานสูงสุดของสามัญชนท่ีตองการมีชีวิตอยางอิสรภาพใน
การพูดและความเชื่อถือ อิสรภาพพนจากความหวาดกลัวและความตองการ 

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จสําหรับบรรดาพลเมืองและ
ประชาชาติ เพ่ือจุดหมายปลายทางท่ีวาปจเจกชนและองคการของสังคมทุกองคการ โดยการรําลึกเสมอถึง
ปฏิญญานี้ จะบากบั่นพยายามดวยการสอนและศึกษา ในอันท่ีจะสงเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพเหลานี้ 
และดวยการดําเนินมาตรการท่ีกาวหนาท้ังในประเทศและระหวางประเทศในอันท่ีจะใหมีการยอมรับนับถือ และ
การปฏิบัติตามโดยสากลและอยางเปนผลจริงจัง ท้ังในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกดวยกันเอง และในบรรดา
ประชาชนของดินแดนท่ีอยูใตอํานาจของรัฐนั้น 
 เนื้อหาท้ังหมดมี 30 ขอ แบงเปน 3 สวน ไดแก (1) หลักการท่ัวไป (2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง และ (3) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

1) หลักการท่ัวไป คือ รากฐานหลักคิดเพ่ือแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของปฏิญญาฯ อันมีผลสําคัญตอ
การตีความเพ่ือปรับใช มีดังตอไปนี้ 

(1) หลักอิสรภาพและความเทาเทียมกัน มนุษยท้ังหลายเกิดมาอิสรภาพและเทาเทียมกันท้ัง
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพ่ีนอง 

(2) หลักไมเลือกปฏิบัติ บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีระบุไวในปฏิญญานี้ ท้ังนี้
โดยไมมีการจําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง 
หรือทางอ่ืน ชาติพันธุหรือสังคมอันเปนท่ีมาเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืน 

(3) หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีระเบียบทางสังคมและระหวาง
ประเทศท่ีจะเก้ือกูลใหการใชสิทธิและเสรีภาพบรรดาท่ีไดระบุในปฏิญญานี้บรรลุอยางสมบูรณ และในการมีสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลทุกคนตองอยูในบังคับของขอจํากัดเพียงเทาท่ีถูกกําหนดโดยกฎหมายเทานั้น เพ่ือความมุง
ประสงคใหไดมาซ่ึงการยอมรับและการเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน และเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด    
อันยุติธรรมเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคม 

หามแปลความหรือตีความอยางใดๆ เพ่ือมุงตอการทําลายสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง       
ท่ีไดรับรองไวในปฏิญญาสากลฯนี้ 

2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ สิทธิท่ีจําเปนตอหลักประกันในดานสิทธิของประชาชนท่ีจะ
มีชีวิตอยูไดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม การทรมานทารุณกรรมหรือการถูกลงโทษ ลวงละเมิด
ดวยวิธีการใดๆ ภายใตรัฐบาลใดๆ ซ่ึงจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง มีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น มีปรากฏตามขอ 3-21 ในปฏิญญาสากลฯและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) 

3) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คือ สิทธิท่ีมีมาแตภายหลังเพ่ือสงเสริมและเปน
หลักประกันตอคุณภาพชีวิตของมนุษย เชน สิทธิในการทํางาน สิทธิท่ีจะมีสภาวะการทํางานท่ียุติธรรม       
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สิทธิรวมกลุมกอตั้งสหภาพแรงงานและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิท่ีจะไดรับการประกันสังคม สิทธิครอบครัว 
สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานแหงสุขภาพท่ีดี สิทธิในการศึกษา สิทธิทางดาน
วัฒนธรรมมีปรากฏตามขอ 22-27 ในปฏิญญาสากลฯ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

 
 2.4.3 ปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา 
 
   สหประชาชาติไดใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา โดยมีการกําหนดปฏิญญาวาดวย
สิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Rights to Development) มีการรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาต ิ
ตั้งแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2529 โดยถือหลักการวา “รัฐตองตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนามนุษย    
เปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ” และ “รัฐมีหนาท่ีกระจายผลประโยชนท่ีเทาเทียมกัน” รวมถึง “การพัฒนา
ให เ กิดความเปนอยู ท่ีดีของประชาชนบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ” ดังนั้น              
การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาประเทศของภาครัฐตองยึดม่ันตอเรื่องตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

มนุษยเปนศูนยกลางในการพัฒนา และควรเปนผู มีสวนรวมและเปนผูรับประโยชนจากสิทธ ิ           
ในการพัฒนา โดยมนุษยควรไดรับการคุมครองจากระเบียบทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตอ 
การพัฒนา และภาครัฐมีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการพัฒนาท่ีเหมาะสมท่ีมุงใหเกิดประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมและประชาชนไดรับความคุมครองตอการกระจายผลประโยชน
ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรม 

ภาครัฐตองประกันในเรื่องของโอกาสท่ีเทาเทียมกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงทรัพยากร
พ้ืนฐาน การศึกษา การบริการสาธารณสุข อาหาร ท่ีอยูอาศัย การจางงานและการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม
ภาครัฐ มีหนาท่ีในการใหประกันการพัฒนาและขจัดอุปสรรคการพัฒนา ตองตระหนักถึงการสงเสริมระเบียบ
เศรษฐกิจใหมบนพ้ืนฐานความเสมอภาคเทาเทียมกันการพ่ึงพากันและกัน ผลประโยชนรวมกัน และการรวมมือ
ระหวางรัฐท้ังปวง รวมท้ังในลักษณะ สนับสนุนใหปฏิบัติตามและใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในบรรดาสิทธิมนุษยชน 
 

2.4.4 ประเทศไทยกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน    
ไววา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง”12

13 
 

 1) กระบวนทัศนระบบราชการแบบใหมท่ีมีตอการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

 การใชอํานาจอธิปไตยตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

 มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

13
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 
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 มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 
  

2) รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 การอางหลักสิทธิมนุษยชนเปนขอตอสูทางศาล 

 มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

 บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพ่ือบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หาก
การใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ 
  

3) เนื้อหาแหงสิทธิมนุษยชน  

 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวตามมาตรา 30 - 69 มีปรากฏท้ังในสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงในสวนของสิทธิทางเศรษฐกิจของปจเจกชนเรื่อง “เสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” มาตรา 43 ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซ่ึงวรรคสองบัญญัติถึงการจํากัดเสรีภาพจะ
กระทํามิได เวนแตเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
 

  4) ภารกิจของรัฐตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

   ก. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ข. นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ 

มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
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(1)  สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ี
ควบคุมธุรกิจซ่ึงมีบทบัญญัติท่ีไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการท่ีมีลักษณะ
เปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(2)  สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ 

(3)  ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(4)  จัดใหมีการออมเพ่ือการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ
อยางท่ัวถึง 

(5)  กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการ
ผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

(6)  ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา 
ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ 

(7)  สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีท่ีผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมท้ังคุมครองให
ผูทํางานท่ีมีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

(8)  คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริม
ใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพ่ือ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

(9)  สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดท้ังการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

(10)  จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน ในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเปนตอ       
การดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ 

(11) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายข้ันพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือความม่ันคงของรัฐตกไปเปน
กรรมสิทธิ์องเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได 

(12) สง เสริม และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี  การขนสงทางราง รวมท้ัง 
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงท้ังภายในและระหวางประเทศ 
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(13) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติ และ
ระดับทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 

(14) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมในทาง
เศรษฐกิจ 

 ค. นโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

   (1) กําหนดหลักเกณฑการใชท่ีดินใหครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหคํานึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชท่ีดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชน   
ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชท่ีดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

   (2) กระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางท่ัวถึงโดยการปฏิรูปท่ีดินหรือวิธีอ่ืน รวมท้ังจัดหาแหลงน้ําเพ่ือให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 

   (3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

   (4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปน
ระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ท้ังตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 

   (5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 จากหลักคิดดังท่ีกลาวมาขางตนมีผลทําใหกระบวนทัศนของรัฐท่ีมีตอการพัฒนาประเทศตองมีการ
ปรับเปลี่ยนเปนอยางมาก ประการแรกการใหความสําคัญกับคุณภาพและสิ่งท่ีมีคุณคาตอสังคม (ประชาชน)  
ประการตอมาการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีมีคุณคาทางสังคม ประการสุดทายการใหความสําคัญของ
ประชาชนในการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนบทบาทของภาครัฐในการทําหนาท่ีเปน          
ผูสงเสริมและสนับสนุน (Promoter and Supporter) ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีศักด์ิศร ี   
ความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของบุคคลเปนศูนยกลางอันนําไปสูการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ 

 
5) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตใินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
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และกรรมการอ่ืนอีกหกคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู ซ่ึงมีความรูหรือ
ประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนท่ีประจักษ โดยมีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ดังตอไปนี้ 

 (1) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

 (2) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
อันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการ
การแกไขท่ีเหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ี
ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 

 (3) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวา 
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (4) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง 
หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 (5) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 (6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 (7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอ่ืน
ในดานสิทธิมนุษยชน 

 (8) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีและเปดเผยตอสาธารณชน 

 (9) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา 

 (10) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีท่ีประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา
เก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 (11) แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 (12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการ 
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2.5 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

 Bardach ไดอธิบายถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติวา คือ กระบวนการของกลยุทธเก่ียวกับการปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ ในอันท่ีจะใหไดมาซ่ึงการบรรลุเปาหมายของกลุมพวกตน 1 3

14 ดังนั้น การท่ีจะ
สามารถใชนโยบายของรัฐตอการพัฒนาประเทศใหไดประโยชนสูงสุดแกประชาชนไดนั้น กุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จ คือ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง ซ่ึงนโยบายและแผนตองมีระบบท่ีดีมารองรับ  
เม่ือไมมีระบบมารองรับก็ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ีจะกลาวตอไปนี้ 

 - ความไมสัมพันธกันระหวางกระบวนทัศนของรัฐกับการพัฒนาประเทศ 

 - การใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนดานหลัก 

 - การสูญเสียฐานทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาประเทศท่ีผานมา 

 - การอาศัยชองทางกฎหมายเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกท่ีประเทศไทยมีขอผูกพัน ไมวาจะอาศัย
เง่ือนไขการเขามาลงทุนนอยกวาเกณฑท่ีตองขออนุญาตหรืออาศัยเกณฑสัดสวนผูถือหุนไทย และนิติบุคคลท่ี
ไมใชคนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ก็สามารถประกอบธุรกิจคาปลีกไดเชนเดียวกับคนไทย 

 กลาวโดยสรุป การท่ีพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจตามแนวทางสากล เนนกลไกทางตลาดเปนสําคัญ 
โดยไมมีมาตรการรองรับท่ีดีทําใหการเขามาลงทุนของทุนคาปลีกขนาดใหญในธุรกิจคาปลีกสงผลกระทบตอ
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินดังจะกลาวถึงในบทตอไป 

14 Bardach, E. (1980). The implementation game: The happen after a bill becomes a law (3rd 

ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. 
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บทที่ 3 
 

ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น 

 

3.1  การประกอบธุรกิจคาปลีกและธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย  
 

 รูปแบบการคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)  

 การคาปลีกสมัยใหมในปจจุบัน มีปรากฏใหเห็นท่ัวไปในหลายรูปแบบหลายประเภทท้ังในรูปแบบ
ของรานสะดวกซ้ือ (Convenience Store) อยางรานเซเวนอีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท หรือรูปแบบซุปเปอร 
มารเก็ต (Supermarket) เชน ท็อปซุปเปอรมารเก็ต วิลลามารเก็ต หรือรานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง 
(Cash and Carry) เชน หางแมคโคร หรือรูปแบบหางสรรพสินคา (Department Store) เชน หางเซ็นทรัล 
หางดิเอ็มโพเรี่ยม หางเดอะมอลล หรือแมกระท่ังหางสรรพสินคาในตางจังหวัด (จังหวัดขอนแกน-หางแฟรี่ 
หางเซ็นโทซา) เปนตน หรือรานคาเฉพาะอยาง (Category Killer) เชน รานพาวเวอรบาย รานซุปเปอรสปอรต  
ท่ีจําหนายกลุมผลิตภัณฑดานเครื่องอุปกรณกีฬา เปนตน รานคาสินคาพิเศษ (Specialty Store) เชน รานวัตสัน 
รานบูธ รานโดโซ เปนตน รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร (Discount Store) เชน หางเทสโกโลตัส หางบิ๊กซี 
หางคารฟูร เปนตน โดยหางคาปลีกสมัยใหมดังกลาวไดเติบโตข้ึนและมีหลากหลายรูปแบบพรอมกับ       
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 นิพนธ  พัวพงศกร และคณะ 0

1 ไดอธิบายวิวัฒนาการของการคาปลีกสมัยใหมวา การเติบโตของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมแบงไดเปน 4 ยุค ไดแก 

 1) พ.ศ. 2507 - 2525 เปนยุคฟกตัวของหางสรรพสินคา 

 2) พ.ศ. 2526 - 2532 เปนยุคหางสรรพสินคาขยายตัวสูชานเมือง 

 3) พ.ศ. 2533 - 2539 เปนยุคเกิดของหางคาปลีกรูปแบบใหมและการขยายการลงทุนแบบเกินตัว  

 4) พ.ศ. 2540 - 2545 เปนยุคกาวกระโดดของหางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติ  
 
 1) พ.ศ. 2507 - 2525 เปนยุคฟกตัวของหางสรรพสินคา 

 ใน ป พ.ศ. 2507 หางไทยไดมารูเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญจากตางชาติท่ีเขามาลงทุนเปดกิจการ 
และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยมีหางเซ็นทรัลท่ีเปดดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2490 (รานเซ็นทรัล) 
เปนคูแขงทางการคา  

 ตั้งแตป พ.ศ. 2511 - 2525 ไดเกิดหางคาปลีกสมัยใหมเพ่ิมข้ึน รวมถึงการขยายสาขาของหางเดิม อันประกอบ
ไปดวยการเกิดศูนยการคาหลายแหง (ในป พ.ศ. 2511) เชน ศูนยการคาอินทรา เพลินจิตอาเขต สยามเซ็นเตอร ฯลฯ 
การเกิดหางขนาดเล็กของไทย (ป พ.ศ. 2517) เชน หางพาตา หางคาเธย หางเมอรรี่คิงส หางบางลําพูสรรพสินคา 

1 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม: ผลกระทบตอโครงสรางและการแขงขัน
ในตลาดการคาปลีก, รายงานการวิจัย เรื่อง การคาปลีกของไทย: ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคา
ปลีกขนาดใหญจากตางประเทศ, พ.ศ. 2545, หนา 16-26.  
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เปนตน (พ.ศ. 2522) มีหางสรรพสินคาโรบินสันเขาสูตลาดคาปลีกสมัยใหม และ (พ.ศ. 2524) หางสรรพสินคา
เดอะมอลล รวมถึงการการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหางสรรพสินคาตั้งฮ่ัวเส็งซ่ึงเดิมเปนรานคา1

2 

2) พ.ศ. 2526 - 2532 เปนยุคหางสรรพสินคาขยายตัวสูชานเมือง 

 ในป พ.ศ. 2526 - 2532 เปนยุคของการขยายตัวไปสูชานเมือง อาทิเชน หางเซ็นทรัลมีการขยายสาขา
ไปท่ีลาดพราว หางเดอะมอลลขยายสาขาไปท่ีถนนรามคําแหง ในชวงเวลาดังกลาวเริ่มมีรานสะดวกซ้ือใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2530 รานบิ๊กเซเวน และรานเซ็นทรัลมินิมารท ป พ.ศ. 2532 รานเซเวนอีเลฟเวน 
(เครือเจริญโภคภัณฑ) ป พ.ศ. 2533 รานเอเอ็มพีเอ็ม และป พ.ศ. 2535 รานแฟมิลี่มารท นอกจากนี้ยังเกิด
หางสรรพสินคาสําหรับลูกคาระดับบน ไดแก หางเซน และรานคาปลีกประเภทคาสง อยางหางแม็คโคร 
(เครือเจริญโภคภัณฑรวมทุนกับกลุมธุรกิจจากประเทศเนเธอรแลนด) เปนตน 

3) พ.ศ. 2533 - 2539 เปนยุคเกิดของหางคาปลีกรูปแบบใหมและการขยายการลงทุนแบบเกินตัว  

ในป พ.ศ. 2533 - 2539 ท่ีถูกระบุวา เปนยุคเกิดของหางคาปลีกรูปแบบใหมและการขยายการลงทุน
แบบเกินตัวนั้น มีปรากฏการณเปนลําดับดังนี้ 

 - พ.ศ. 2535 หางสรรพสินคาขนาดใหญขยายตัวไปตางจังหวัด ไดแก หางเซ็นทรัล สาขาเชียงใหม 

 - พ.ศ. 2536 ศูนยการคาขนาดใหญ ไดแก ฟวเจอรปารคบางแค และศูนยการคาเสรีเซ็นเตอร 

 - พ.ศ. 2537 - 2538 ศูนยการคาขนาดใหญ ไดแก ซีคอนสแควรและฟวเจอรปารครังสิต  

  มีการจัดตั้งคาปลีกสมัยใหมประเภทไฮเปอรมารเก็ต ไดแก โลตัส (เครือเจริญโภคภัณฑ) และหางบิ๊กซี 
และมีการระบุวา ชวงเวลานี้กลุมเซ็นทรัลและโรบินสันไดรวมมือเปนพันธมิตรกันเชนเดียวกันกับเครือเจริญ
โภคภัณฑกับกลุมเดอะมอลลกรุป  

 - พ.ศ. 2539 หางสรรพสินคาโรบินสัน ขยายสาขาไปท่ีศรีราชา และมีรานประเภทสเปเชี่ยลสโตร
เกิดข้ึน ไดแก รานวัตสัน และรานซุปเปอรสปอรต2

3 

 ในปเดียวกันนี้ หางคาปลีกขนาดใหญคารฟูรเริ่มเปดใหบริการครั้งแรกในประเทศไทย และมี 
การปรับเปลี่ยนแยกธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตในเครือเซ็นทรัลและโรบินสันเปนท็อปสซุปเปอรมารเก็ต 
 
 
ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงรานคาปลีกสมัยใหม ชวงเวลา อดีต – พ.ศ. 2540  
  

ป (พ.ศ.) Modern Trade 

กอน 2500 หางใตฟา หางแมวดํา  หางไนติงเกล หางรังนกใต หางมะลิฟา 

2500 รานเซ็นทรัล (วังบูรพา) 

2507 หางไดมารู (ราชดําริ) หางเซ็นทรัล (ราชประสงค) 

2 ขอมูลจากเวปไซตบริษัท สรรพสินคาตั้งฮ่ัวเส็ง จํากัด. 
3 รานบูธ (พ.ศ. 2540). 
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ป (พ.ศ.) Modern Trade 

2511 หางเซ็นทรัล (สีลม) 

2517 หางเซ็นทรัล (ชิดลม) 

2518 หางพาตา 

2519 หางตั้งฮ่ัวเส็ง 

2520 หางเมอรี่คิงส 

2521 หางบางลําพู สรรพสินคา 

2522 หางโรบินสัน สขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ หางอาเซียน หางแกวฟา 

2523 หางเรนโบว หางคาเธย 

2524 หางดาวคะนองสรรพสินคา หางเมโทร หางอมรพันธุ หางเอดิสัน  

หางเดอะมอลล สาขาราชประสงค 

2525 หางโรบินสัน สาขาราชดําริ 

2526 หางเอ็กเซล หางบิ๊กเบลล หางซิตี้พลาซา หางนิวเวิลด หางอิมพีเรียล 

หางเซ็นทรัล สาขาลาดพราว หางเดอะมอลล สาขาหัวหมาก 

2527 หางโซโก หางเวลโก หางพีเพิล หางเอดิสัน หางซัพพลายสแอนดเซอรวิส  

หางสยามจัสโก หางโรบินสัน (สีลม) 

2528 หางบางลําพู (ประชาราษฎร) หางเอ.บ.ีซี. 

2529 หางเดอะมอลล3 (รามคําแหง) หางอิมพีเรียล(พงษเพชร)   

หางเศรษฐกิจ (ดาวคะนอง)  หางซิตี้เซ็นเตอร 

2530 หางเซ็นทรัลซูเปอรสโตร(วงศสวาง) หางรัชตภาคย เวลลอปเมนท 

หางเอเชียดีพารทเมนทสโตร 

2531 หางไทยลอตเต  หางเยาฮัน หางโรบินสัน (รัชดา) หางเซ็นทรัล(หัวหมาก) 

2532 หางเพญจสรรพสินคา (ดอนเมือง) หางโรบินสัน (ดอนเมือง)   

หางอิมพีเรียล (บางนา) หางซิตี้เวิลด 

หางเซ็นทรัล (ปนเกลา) หางลิตเติ้ลซีเก้ิลหางอิเซตัน   

หางงามวงศวาน ชอปปงมอลล 

2533 หางการเลอรี่สราฟาแยตต  หางโรบินสัน (สุขุมวิท) 
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ป (พ.ศ.) Modern Trade 

2534 หางสรรพสินคา พิริยะพูล  หางเดอะมอลล(งามวงศวาน)  หางรวมทุนพัฒนาพลาซา  

หางเมโทรโปลิส อาเขต 

2535 หางรามอินทรา พลาซา  หางเดอะบิลเลี่ยนพลาซา  หางโมเดิรนยูนิตี้ 

หาง ส.จิราพลาส หางโรบินสัน (บางแค) 

2536 หางโรบินสัน (ศรีนครินทร)  หางเซ็นทรัล (รามอินทรา) หางเซ็นทรลั (บางนา) 

2537 หางเดอะมอลล (บางกะป) 

2539 หางเอ็มโพเรียม 

2540 หางเซ็นทรัล (พระราม 3) 

  
แหลงท่ีมา  รายงานทิศทางเศรษฐกิจ และการคาไทย : ภาคการคาภายในประเทศ โดยนิพนธ พัวพงศธร และ
สุมนา ตั้งจิตวิสุทธิ์ 

    
จากขอมูลของฝายวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบวา การแบงมูลคาทางการตลาดในชวงกอน  

ป พ.ศ. 2540 ธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมมีอยูถึงประมาณ 60 - 70 เปอรเซ็นต สวนหางสรรพสินคาท้ังหลาย (รานคา
ปลีกสมัยใหม) มีประมาณ 30 - 40 เปอรเซ็นต 

4) พ.ศ.2540 - 2545 เปนยุคกาวกระโดดของหางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติ 

นับจากป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน หางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติขยายกิจการอยางรวดเร็วและรุนแรง  
สาเหตุกลาวกันวาเปนชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทําใหกลุมทุนไทยประสบ
ปญหาหนี้สินอยางรุนแรงจึงตองขายหุนใหแกบรรษัทขามชาติ 34 และรัฐตองกระตุนเศรษฐกิจโดยอาศัยมาตรการ
สงเสริมการลงทุนและลดขอจํากัดในการลงทุน เชน การยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติท่ี 281 (ปว.281) โดยไดตรา
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาใชบังคับแทน เนื่องจากตองการเงินทุนจาก
ตางประเทศเขามาฟนฟูระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงเปนโอกาสใหธุรกิจท่ีเคยผูกขาดกลุมทุนไทยตกไปอยู
ในมือกลุมทุนตางชาติแทน กลาวคือ 

 
 หางบิ๊กซี  

เดิมหางบิ๊กซี มีเจาของกิจการเปนกลุมธุรกิจคาปลีกในเครือเซ็นทรัล และในป พ.ศ. 2542 บริษัท Casino 
Guichard-Perrachon กลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดเขามาเพ่ิมทุนและกลายเปนผูถือหุนใหญ 

 ขอมูลจากเว็ปไซตทางการของหางบิ๊กซี (นักลงทุนสัมพันธ)5 ไดใหขอมูลวา “...บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ “ไฮเปอรมารเก็ต” หรือ 

4 วีระยุทธ กาญจนชูฉัตร, สองนคราคาปลีกไทย, การตอสูของทุนไทย 2 การเมือง วัฒนธรรม เพ่ือความอยู
รอด, พ.ศ. 2549, หนา 217. 
5 ขอมูลจาก www.bigc.co.th/ir/investor_th.html 

                                                

http://www.bigc.co.th/ir/investor_th.html
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“ซูเปอรเซ็นเตอร” ซ่ึงเปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหมภายใตชื่อ “บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร”ภายใตการบริหารงานโดย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสาขาท่ีเปดใหบริการแลวจํานวนท้ังสิ้น 68 สาขา 
แบงเปนสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 27 สาขา และสาขาตางจังหวัดจํานวน 41 สาขา บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียน 8,250 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 8,013 ลานบาท เปนหุนสามัญท้ังหมดมูลคาหุนละ 10 บาท 
โดยมี Geant International B.V และกลุมจิราธิวัฒน เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (Giant International 
B.V เปนบริษัทในกลุมบริษัทคาสิโน ซ่ึงบริษัทคาสิโน เปนผูประกอบการคาปลีกท่ีมีชื่อเสียงในระดับสากล ต้ังอยู
ในประเทศฝรั่งเศส และมีการลงทุนในธุรกิจคาปลีกในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก)...”6 

 
ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงการขยายการลงทุน 
 

พ.ศ.2536 บิ๊กซี เริ่มเปดดําเนินธุรกิจภายใตการจดทะเบียนการคาของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลซูเปอร 
สโตร จํากัด - บริษัทยอยของเซ็นทรัลกรุป 

พ.ศ.2537 เปดสาขาแรกบนถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2537   

และเปดทําการ อยางเปนทางการในสาขาวงศสวางและราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2538 เปดสาขารังสิต (กรุงเทพฯ) โดยเขาดําเนินธุรกิจแทนท่ีหางเซฟวัน (Save One) และเปลี่ยนชื่อ 
เปนหางบิ๊กซี หางสรรพสินคา บิ๊กซี เขาสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Stock Exchange 
of Thailand : SET) ในป พ.ศ. 2538 โดยบริษัท เอส.เค.การเมนท (S.K.Garment Ltd.; PLC) 
เปนผูถือหุนใหญ สาขาอ่ืนๆ ท่ีเปด : พัทยา ราชดําริ (กรุงเทพฯ) 

พ.ศ.2539 บิ๊กซี เปดสาขาบางพลี (กรุงเทพฯ) เปนสาขาท่ี 7 ภายใตแนวความคิดของหางชั้นเดียวท่ีมี
ขนาดใหญ เปนซูเปอรเซ็นเตอรในอาณาเขตกวางขวางถึง 12,000 ตรม. พรอมการออกแบบ
และตกแตงของ หางสรรพสินคาทันสมัยท่ีสะดวกสบาย การแบงพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพชวยลด
ตนทุนในการกอสราง ดังนั้นการออกแบบสาขาตอมาจึงไดรับการกําหนดใหดําเนินการภายใต
แนวความคิดนี้ สาขาท่ีเปดเพ่ิม ไดแก นครปฐม อุดรธานี ขอนแกน และโคราช ในปนี้บิ๊กซี     
มียอดจําหนายสูงถึง 1 หม่ืนลานบาท 

พ.ศ.2540 บิ๊กซี ขยายสาขามากข้ึนในปนี้ ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี 
พิษณุโลก รัตนาธิเบศร(กรุงเทพฯ) ระยอง พระราม 2 (กรุงเทพฯ) เชียงราย ลําปาง และลพบุรี 

พ.ศ.2541 บิ๊กซี เปดสาขาท่ี 20 ท่ีเพชรบุรี ในปนี้ บิ๊กซี มียอดจําหนายสูงถึง 2 หม่ืนลานบาท 

พ.ศ.2542 หางสรรพสินคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ  
กลุมบริษัท คาสิโน กรุป (Casino Group) จากประเทศฝรั่งเศส โดย คาสิโน กรุป เขาซ้ือหุน
เพ่ิมทุน จํานวน 530 ลานหุน และกลายเปนผูถือหุนใหญหลังจากการเขารวมของบริษัทท้ังสอง 
หลังจาก การดําเนินการควบคุมผลประโยชนในบิ๊กซี คาสิโนกรุปตัดสินใจขายธุรกิจผลิตเสื้อผา
ท้ังหมด เพ่ือมุงเนนธุรกิจการขายปลีกอยางจริงจัง ปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พ.ศ.2543 บิ๊กซี ไดขยายสาขาเพ่ิมอีก 3 สาขาไดแก หาดใหญ หัวหมาก (กรุงเทพฯ) และสมุทรปราการ 

6 ขอมูลนักลงทุนสัมพันธของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน), www.bigc.co.th.  
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ในปนี้ บิ๊กซี ไดขยายเวลาใหบริการเปน 8.00 - 24.00 น. รวมท้ังแนะนํา บิ๊กซีเว็บไซต 
www.bigc.co.thเปนครั้งแรก 

พ.ศ.2544 ในปนี้บิ๊กซีไดขยายสาขาเพ่ิมอีก 6 สาขา ไดแก อุบลราชธานี ดอนเมือง แฟชั่นไอสแลนด 
เชียงใหม สุขสวัสดิ์ และภูเก็ต 

พ.ศ.2545 บิ๊กซีเปดตัวบิ๊กซี การด และบริการสินเชื่อบิ๊กซีในเดือนมกราคม บิ๊กซีสาขาท่ี 30 บิ๊กซี บางนา 
เปดใหบริการในเดือนกุมภาพันธ ตามดวยสาขาลาดพราว ดาวคะนอง และติวานนท ในเดือน
มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายนตามลําดับ รวมเปนจํานวนสาขาของบิ๊กซีท้ังหมด 33 สาขา 
นอกจากนี้ บิ๊กซียังไดเปดตัว มูลนิธิบิ๊กซี ในเดือนกันยายนดวย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ใหเดก็ดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษา 

พ.ศ.2546 เดือนมีนาคม บิ๊กซีเปดใหบริการสาขาท่ี 34 ท่ีพัทยาใต และยายสาขาราชดําริมาท่ีอาคารใหม
ติดถนนราชดําริ ในเดือนเมษายน ตามดวยสาขานครสวรรค และสะพานควาย ในเดือน
มิถุนายนและพฤศจิกายนตามลําดับ 

พ.ศ.2547 บิ๊กซีขยายสาขาเพ่ิมอีก 4 แหง ไดแก ฉะเชิงเทรา สําโรง ปตตานี และสุรินทร ในเดือน
กุมภาพันธ กันยายนตุลาคม และธันวาคม ตามลําดับ ทําใหในสิ้นป บิ๊กซีมีท้ังสิ้น 40 สาขา 

พ.ศ.2548 บิ๊กซี เปดสาขาท่ี 41 สาขาออมใหญ ในเดือนเมษายน นับเปนสาขาแรกของปนี้ และเปดตัว
บัตรสินเชื่อนักชอป ซ่ึงเปนบัตรสินเชื่อเพ่ือการผอนสินคาของบิ๊กซี ในชวงปลายเดือน
พฤษภาคม จากนั้นเปดบิ๊กซีสาขาเพชรเกษม ในเดือนกรกฎาคม สุขาภิบาล 3 เดือนกันยายน 
เอกมัยและสกลนคร ในเดือนพฤศจิกายน ทําใหในปนี้ บิ๊กซีมีสาขาท้ังหมด 45 สาขา 

พ.ศ.2549 บิ๊กซี เปดสาขาเพ่ิมอีก 4 แหง ท่ีจังหวัดแพรในเดือนพฤษภาคม ท่ีจังหวัดราชบุรีในเดือน
มิถุนายน สาขาลําลูกกา ท่ีจังหวัดปทุมธานีในเดือนตุลาคม และท่ีจังหวัดปราจีนบุรีในเดือน
ธันวาคม 

พ.ศ.2550 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพ่ิมอีก 4 สาขาคือ สาขาลําพูน ซ่ึงถือเปนสาขาท่ี 50 และสาขาสมุย 
เปนสาขาท่ี 51 และภายในปเดียวกัน บิ๊กซียังไดเปดสาขาเพ่ิมอีก 2 สาขา คือสาขาชลบุรี และ 
สาขาบุรีรัมยในวันท่ี 11 ต.ค. ซ่ึงถือเปน สาขาท่ี 52 และ 53 ตามลําดับ 

และเปดสาขาเพ่ิมอีก 1 สาขา คือสาขาหางดง เปนลําดับท่ี54 

พ.ศ.2551 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพ่ิมอีก 5 สาขาคือ สาขาอยุธยาเปนสาขาท่ี 55 สาขาสุโขทัยเปนสาขา
ท่ี 56 สาขาบานโปงเปนสาขาท่ี 57 สาขาชัยภูมิเปนสาขาท่ี 58 สาขาเพชรบูรณเปนสาขาท่ี 59 
สาขากระบี่เปนสาขาท่ี 60 สาขานวนครเปนสาขาท่ี 61และสาขารังสิตคลอง 6 เปนสาขาท่ี 62 
สาขายโสธรเปนสาขาท่ี 63 สาขาสระแกวเปนสาขาท่ี 64 สาขาวารินชําราบเปนสาขาท่ี 65 
และสาขามหาสารคามเปนสาขาท่ี 66 

พ.ศ.2552 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพ่ิมคือ สาขาศรีสะเกษเปนสาขาท่ี 67 

พ.ศ.2553 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพ่ิมคือ สาขามหาชัย เปนสาขาท่ี 68 

พ.ศ.2555 ในระหวาง2553-2555 มีการขยายสาขาเพ่ิมข้ึนจํานวนมากรวมท้ังสิ้น 267 สาขา  
 
 

http://bigc.co.th/
http://bigc.co.th/
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หางเทสโกโลตัส  

หางเทสโกโลตัส เดิมเปนกิจการของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ 
ใชชื่อหางวา โลตัส และในป พ.ศ. 2541 ไดขายกิจการใหกับกลุมเทสโกซ่ึงเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขามชาติจาก 
สหราชอาณาจักร และเปลี่ยนชื่อหางเปนเทสโกโลตัส  

 ขอมูลบริษัทฯ ไดแสดงใหเห็นวา หางเทสโกโลตัสไดดําเนินกิจการคาปลีกสมัยใหมหลายรูปแบบ 
ไดแก 6

7 

 1)  เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต 

 เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต คือ รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเปนรานขนาดใหญท่ีสุดท่ีเทสโก โลตัส 
จัดเตรียมไวเพ่ือรองรับทุกความตองการของลูกคา ดวยสินคาท่ีหลากหลาย กวา 36,000 รายการ ครอบคลุม
ทุกแผนก ท้ังสินคาอุปโภคบริโภค อาหารสด เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องใชไฟฟาตางๆ มากมาย รูปแบบ
รานเทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต เปนรานขนาดใหญ สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พ้ืนท่ีจอดรถกวางขวาง 
สามารถจอดรถยนตไดนับพันคันและจอดรถจักรยานยนตไดหลายรอยคัน และในบางสาขายังจัดพ้ืนท่ีเปน
ลานแอโรบิคเวลาเย็น เพ่ือใหลูกคาไดออกกําลังกายทุกวันอีกดวย 

 สําหรับพ้ืนท่ีภายในรานไดจัดแบงพ้ืนท่ีเปน 3 สวนใหญๆ คือ (1) พ้ืนท่ีสโตร สําหรับใหลูกคาเลือก
จับจายสินคากวา 36,000 รายการ (2) พ้ืนท่ีศูนยอาหาร มีการใหบริการอาหารท่ีสะอาด และรานคาหลากหลาย
เมนูในราคาประหยัด และ (3) พ้ืนท่ีมอลล เปนพ้ืนท่ีของรานคาตางๆ รวมท้ังมีท่ีตั้งของธนาคารพาณิชย          
ตูเอทีเอ็ม รานขนม รานอาหาร ภัตตาคาร รานหนังสือ รานซีดีและสื่อบันเทิง รานทองและเครื่องประดับ      
รานแวนตา รานขายยา โรงเรียนเสริมทักษะสําหรับเด็กๆ สวนสนุก ฯลฯ ซ่ึงรานตางๆ เหลานี้ จะแตกตางกันไป
ตามพ้ืนท่ีและขนาดของแตละสาขา 

 2) เทสโก โลตัส คุมคา  

 เทสโก โลตัส คุมคา คือ รานคาปลีกสมัยใหมท่ีเปนรานขนาดกลางเพ่ือชุมชนในตางจังหวัดท่ีเทสโก 
โลตัสฯ มีการยอขนาดของไฮเปอรมารเก็ตลงมาในขนาดท่ีเหมาะสมกับชุมชน ท้ังพ้ืนท่ีขายและจํานวนสินคา 
โดยประเภทของสินคาตางๆ จะยังมีอยูอยางครบถวนเชนเดียวกับรานไฮเปอรมารเก็ต รูปแบบรานเทสโก 
โลตัสฯ เปนรานขนาดกลาง ตอบรับกับชีวิตของลูกคาในชุมชนตางจังหวัด แตยังคงไวซ่ึงความหลากหลายของ
สินคาท่ีมีใหลูกคาไดเลือกสรรอยางเพลิดเพลิน ท่ีรานคุมคาไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีจอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ไวหลายรอยคัน และในสวนของศูนยอาหารและรานคายอยไดเชิญรานอาหารและรานคาในทองถ่ินเขามา   
เปดรานในเทสโก โลตัสฯ เพ่ือขยายธุรกิจของคนในพ้ืนท่ีดวย 

 สําหรับพ้ืนท่ีภายในราน แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ (1) พ้ืนท่ีสโตรสําหรับใหคุณเลือกจับจาย
สินคากวา 21,500 รายการ (2) พ้ืนท่ีศูนยอาหาร มีบริการอาหารท่ีสะอาด และรานคาหลากหลายเมนูในราคา
ประหยัด และ (3) พ้ืนท่ีมอลล เปนพ้ืนท่ีของรานคาตางๆ รวมท้ังธนาคารพาณิชย ตูเอทีเอ็ม รานขนม รานอาหาร 
รานหนังสอื รานซีดีและสื่อบันเทิง รานทองและเครื่องประดับ รานแวนตา รานขายยา สวนสนุก ฯลฯ ซ่ึงราน
ตางๆ เหลานี้จะแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีและขนาดของแตละสาขา 

 

 

7 ขอมูลจาก www.tescolotus.com. [2013, June 8] 
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 3) ตลาดโลตัส 

 ตลาดโลตัส คือ รานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็กท่ีมีสินคาครบตามความตองการในชีวิตประจําวัน  
ในราคาประหยัด รูปแบบรานกวา 80% ของสินคาท่ีจําหนายจะเปนสินคาในกลุมสินคาอุปโภค บริโภค และ
อาหารสด สวนท่ีเหลือจะเปนเสื้อผา เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องใชไฟฟาเพียงไมก่ีรายการเทานั้น ดวย
ขนาดท่ีเล็ก และเหมาะสมกับชุมชน 

 สําหรับพ้ืนท่ีภายในราน ไดจัดแบงพ้ืนท่ีเปน 2 สวน คือ (1) พ้ืนท่ีสโตร สําหรับใหลูกคาเลือก
จับจายสินคากวา 4,500 รายการ (2) พ้ืนท่ีมอลล เปนพ้ืนท่ีของรานคาตางๆ ซ่ึงเปนรานคาขนาดเล็ก เชน 
รานขนม รานหนังสือ รานซีดีและสื่อบันเทิง รานแวนตา รานขายยา ฯลฯ ซ่ึงรานตางๆ เหลานี้จะแตกตาง
กันไปตามพ้ืนท่ีและขนาดของแตละสาขา 

 4) เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส  

 เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส คือ รานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็กและเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  
มีแหลงท่ีต้ังใกลชิดกับชุมชน โดยจะเปดใหบริการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และเมืองใหญในตางจังหวัด
รูปแบบรานจัดรูปแบบรานเปนรานคาชั้นเดียว และตั้งอยูใกลแหลงชุมชนหรือจุดแวะพัก ไดแก ตามชุมชน
ตางๆ หรือตามสถานีบริการน้ํามัน โดยมีขนาดพ้ืนท่ีขายตั้งแต 150 - 360 ตารางเมตร พรอมบริการท่ีจอดรถ 

 นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนเพ่ือขยายรูปแบบใหครบวงจรมากข้ึนแบบประเภท Universal Complex 
Mall ไดแก (1) คอมมูนิตี้มอลล โดยคอมมูนิตี้มอลลแหงแรก (ป พ.ศ. 2551) ใชชื่อวา "@Oasis" ตั้งบริเวณ
หมูบานนิชดาธานี ถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี โดยแบงเปนพ้ืนท่ีของโลตัส เอ็กซเพรส 300 ตารางเมตร และ
พ้ืนท่ีเชารวมกวา 2,000 ตารางเมตร ซ่ึงขณะนี้ ปลอยพ้ืนท่ีเชาออกไปหมดแลว 100% มีผูเชาจําหนายสินคาและ
บริการท่ีหลากหลาย เชน รานอาหาร ธนาคาร รานหนังสือ บริการดานสุขภาพและความงาม คลีนิกทันตแพทย 
รวมท้ังคลีนิกทางการแพทย ฯลฯ และจากขอมูล ของบริษัทฯ ไดมีการทดลองเปดใหบริการ อีกสองแหง คือ 
"@Park" (กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต) และ "@Garden" (จังหวัดนนทบุรี) และ (2) พลัสช็อปปงมอลล 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 จากการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายขางตน ทําใหมีสาขารวมท้ังสิ้นกวา 660 สาขา เปนรูปแบบ
ไฮเปอรมารเก็ต ถึง 86 สาขา  

วาท่ี ร.อ.จิตร  ศิรธรานนท มีความเห็นวา การท่ีหางเทสโกโลตัสมีแผนการขยายสาขาอยางรวดเร็ว 
เนื่องมาจากผลประกอบการใน ป พ.ศ. 2549 หางเทสโกโลตัสสามารถทํายอดขายจากอยูท่ีอันดับท่ี 8 ข้ึนสู
อันดับ 4 ของโลก ท้ังนี้ สัดสวนยอดขาย จํานวน 3.7% เปนยอดขายจากประเทศไทย7

8 

 

 

 

 

 
 

8 ขอมูลจากผูจัดการออนไลน, 1 ตุลาคม 2550. 
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ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีการลงทุนรูปแบบไฮเปอรมารเก็ต 
 

กรุงเทพมหานคร 
20 

ภาคเหนือ 
6 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

9 

ภาคกลาง 
26 

ภาคใต 
14 

ภาคตะวันออก 
10 

ภาคตะวันตก 
5 

ซีคอนสแควร เชียงใหม 
หางดง 

ขอนแกน บางใหญ ตรัง ชลบุร ี กาญจนบรุี 

พระราม 1 เชียงใหม 
กาดคําเท่ียง 

โคราช รัตนาธิเบศร กระบี่ อมตะนคร 
(ชลบุร)ี 

ราชบุร ี

พระราม 2 ฝาง 
(เชียงใหม) 

ปากชอง 
(นครราชสีมา) 

นวนคร ภูเก็ต แหลมฉบัง 
(ชลบุร)ี 

บานโปง 
(ราชบุรี) 

พระราม 3 แมสาย 
(เชียงราย) 

อุบลราชธานี บานฟาปย
รมย 

หาดใหญ
(สงขลา) 

พัทยาเหนือ 
(ชลบุรี) 

หัวหิน 
(ประจวบ-   
คีรีขันธ) 

พระราม 4 พิษณุโลก อุดรธานี รังสิต นครศรี 
ธรรมราช 

พัทยาใต 
(ชลบุรี) 

ปราณบรุี 
(ประจวบ- 
คีรีขันธ) 

มีนบุร ี เพชรบูรณ อุดรธานี 
(นาดี) 

รังสิต-
นครนายก 

ทุงสง 
(นครศรี 
ธรรมราช) 

ระยอง  

สุขาภิบาล1  ศรีสะเกษ รังสิตคลอง 7 สุราษฎร
ธาน ี

บานฉาง 
(ระยอง) 

 

ฟอรจูน ทาวน  หนองคาย ปทุมธานี สมุย 
(สุราษฎร
ธาน)ี 

จันทบุรี  

รามอินทรา  ชัยภูมิ ลําลูกกา 
คลอง 2 

ละไม สมุย 
(สุราษฎรฯ) 

อรัญประเทศ 
(สระแกว) 

 

แจงวัฒนะ   ซิตี้พารค   
บางพลี 

ระนอง   

สุขุมวิท 50   บางป ู พัทลุง   

หลักสี ่   บางพลี สตูล   

 
ประชาชื่น 

  บางนา-ตราด สะเดา 
(สงขลา) 

  

บางแค   ศรีนครินทร ชุมพร   
บางปะกอก   มหาชัย    
บางแค   ศรนีครินทร    
บางปะกอก   มหาชัย    
บางกะป   ลพบุรี    
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กรุงเทพมหานคร 
20 

ภาคเหนือ 
6 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

9 

ภาคกลาง 
26 

ภาคใต 
14 

ภาคตะวันออก 
10 

ภาคตะวันตก 
5 

ลาดพราว-ถนน
พหลโยธิน 

  สระบุรี    

จรัญสนิทวงศ   สิงหบุรี  
(ทาวุง ลพบุรี) 

   

วังหิน   สุพรรณบุรี    

ปนเกลา   อยุธยา    
บางปะอิน 
เสนา 

   

   นครปฐม 
นครชัยศรี 
สามพราน
ศาลายา 

   

 

ตารางท่ี 5 : ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีการลงทุนรูปแบบเทสโกโลตัสคุมคา 
 

กรุงเทพมหานคร 
- 

ภาคเหนือ 
8 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

14 

ภาคกลาง 
4 

ภาคใต 
2 

ภาคตะวันออก 
3 

ภาคตะวันตก 
- 
 

 แมจัน 
(เชียงราย) 

เลย สมุทรสงคราม หลังสวน 
(ชุมพร) 

ศรีมหาโพธิ์ 
(ปราจีนบุรี) 

 

 พะเยา รอยเอ็ด ชัยนาท ทาศาลา 
(นครศรี-
ธรรมราช) 

สัตหีบ (ชลบุรี)  

 เชียงคํา 
(พะเยา) 

มุกดาหาร กําแพงแสน 
(นครปฐม) 

 พนมสารคาม 
(ฉะเชิงเทรา) 

 

 แพร สุรินทร สามชุก 
(สุพรรณบุรี) 

   

 นาน นครพนม     

 อุตรดิตถ ธาตุพนม (นครพนม)     
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กรุงเทพมหานคร 
- 

ภาคเหนือ 
8 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

14 

ภาคกลาง 
4 

ภาคใต 
2 

ภาคตะวันออก 
3 

ภาคตะวันตก 
- 
 

 ลําปาง สกลนคร     

 พิจิตร สวางแดนดิน 
(สกลนคร) 

    

  ทาบอ (หนองคาย)     

  เดชอุดม 
(อุบลราชธานี) 

    

  กันทรลักษ 
(ศรีสะเกษ) 

    

  ขุขันธ (ศรีสะเกษ)     

  อุทุมพรพิสัย 
(ศรีสะเกษ) 

    

  ศูนยการคายูดี ทาวน 
(อุดรธานี) 

    

 

ตารางท่ี 6 :  ตารางแสดงเขตพ้ืนท่ีการลงทุนตลาดโลตัส 
 

กรุงเทพมหานคร 
3 

ภาคเหนือ 
14 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

16 

ภาคกลาง 
9 

ภาคใต 
9 

ภาคตะวันออก 
6 

ภาคตะวันตก 
7 

ปนเกลา  
พาตา ปนเกลา 
(กรุงเทพ) 

นครสวรรค มหาสารคาม ปากเกร็ด 
(นนทบุรี) 

อาวลึก 
(กระบี่) 

บานบึง (ชลบุร)ี เดอะแกรนด 
บานโปง 
(ราชบุรี) 

ไชนาทาวน 
(กรุงเทพ) 

ชุมแสง 
(นครสวรรค) 

พล  
แฟรี่พลาซา  
กระนวน 
(ขอนแกน) 

พงษเพชร 
(นนทบุรี) 

ราไวย
(ภูเก็ต) 

พนัสนิคม 
(ชลบุรี) 

ดําเนินสะดวก 
(ราชบุร)ี 
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กรุงเทพมหานคร 
3 

ภาคเหนือ 
14 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

16 

ภาคกลาง 
9 

ภาคใต 
9 

ภาคตะวันออก 
6 

ภาคตะวันตก 
7 

วัชรพล(กรุงเทพ) ดีเซ็นเตอร
(กําแพงเพชร) 

ปกธงชัย บัวใหญ 
(นครราชสีมา) 

พระนั่งเกลา 
(นนทบุรี) 

เจาฟา 
(ภูเก็ต) 

พัทยากลาง 
(ชลบุร)ี 

โพธาราม
(ราชบุรี) 

 แมสอด 
(ตาก) 

สุรินทรพลาซา 
(สุรินทร) 

บางกรวย-
ไทรนอย 
(นนทบุรี) 

เชิงทะเล 
(ภูเก็ต) 

บานเพ (ระยอง) สองพ่ีนอง 
(สุพรรณบุรี) 

 สวรรคโลก 
(สุโขทัย) 

ลําปลายมาศ 
(บุรีรัมย) 

ลําลูกกาคลอง 
4 (ปทุมธานี) 

เกาะสมุย
(สุราษฎร
ธาน)ี 

มาบตาพุด 
(ระยอง) 

ทามะกา 
(กาญจนบรุี) 

 ท็อปแลนด 
(พิษณุโลก) 

สุวรรณภูมิ (รอยเอ็ด) บานแพว 
(สมุทรสาคร) 

เกาะพะงัน 
(สุราษฎร
ธาน)ี 

แกลง 
(ระยอง) 

ทามวง 
(กาญจนบรุี) 

 ทอปแลนด 
(เพชรบูรณ) 

บานผือ หนองหาน 
(อุดรธานี) 

บางปะอิน 
(อยุธยา) 

ปากพนัง 
(นครศรี
ธรรม ราช) 

 เพชรบุรี 

 หนองไผ 
(เพชรบูรณ) 

ตระการพืชผล  
พิบูลมังสาหาร 
(อุบลราชธานี) 

ภิญญา
(ลพบุรี) 

กันตัง 
(ตรัง) 

  

 ปาซาง 
(ลําพูน) 

พังโคน (สกลนคร) โคกสําโรง 
(ลพบุรี) 

ละงู (สตูล)   

 จอมทอง สัน
ทราย แมแตง 
บอสราง 
(เชียงใหม) 

แกงคอย (สระบุรี)     

 
ในป พ.ศ. 2555 พบวา หางเทสโกโลตัสมีสาขามากถึง 1,254 แหง และในปนี้มีแผนการลงทุนเพ่ือ

ขยายสาขา 6,000 ลานบาท และเพ่ือสรางศูนยกระจายสินคา 3 แหง อีกประมาณ 6,000 ลานบาท 

 

 

 



48 
 

หางคารฟูร 

หางคารฟู เปนธุรกิจรวมทุนกันระหวางบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั่น และบริษัท คารฟูร 
เนเธอรแลนด มีอัตราสวน 60:40 ในนามบริษัท เซนคาร จํากัด แตภายหลังบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั่น 
ประสบปญหาทางธุรกิจอันเปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ เม่ือป พ.ศ. 2540 บริษัทฯ จึงไดจํานองหุนระยะยาวใหกับ
คารฟูรฯ 

 ขอมูลบริษัทฯ ท่ีระบุไวในเว็ปไซต อธิบายประวัติกิจการในประเทศไทยวา เริ่มเปดสาขาแรกในป  
ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2534) บนถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร โดยปจจุบัน หางคารฟูร มีสาขาจํานวนท้ังสิ้น  
35 สาขา และมีสาขาท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 23 สาขา และตางจังหวัดอีก 15 สาขา ไดแก ภาคกลางท่ี
จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี (และพัทยา) ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม  
(ตัวเมืองเชียงใหม และอําเภอหางดง) จังหวัดพิษณุโลก ภาคใตท่ีจังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา (อําเภอหาดใหญ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดอุดรธานี  

 โดยประกอบกิจการคาปลีกสมัยใหมในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ต และมีการขยายรูปแบบ คารฟูร 
มารเก็ต อยู 1 สาขา ท่ีคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับกลยุทธทางการแขงขันทางการคาในตลาด
คาปลีกโลก บริษัท คารฟูร เอสเอ มีแผนขายกิจการคาปลีกในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร 8 9  
โดยปจจุบัน บริษัท Casino Guichard-Perrachon กลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดชนะการประมูล
กิจการคารฟูรในประเทศไทย 9

10 และไดเปลี่ยนหางคารฟูร ใหกลายเปนหางบิ๊กซี จึงทําใหตลาดคาปลีกใน
ประเทศไทยคงเหลืออยูเพียง 2 แหงใหญ ไดแก เทสโก โลตัส และหางบิ๊กซี  

  

3.2  รูปแบบการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย 
 

รูปแบบในการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ มี 2 ลักษณะ 

 3.2.1 การขยายกิจการสาขาไปยังภูมิภาค โดยพิจารณาจากปจจัยเอ้ือตอการลงทุน เชน จังหวัดท่ีเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจภูมิภาค เชน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดรอยเอ็ด หรือ จังหวัดสงขลา เปนตน  

 3.2.2 การลดขนาดพ้ืนท่ีเปนสาขายอยเพ่ือกระจายไประดับชุมชน 

 รูปแบบนี้เพ่ือขยายชองทางการจัดจําหนาย ใหสามารถแพรกระจายไปไดครอบคลุมทุกจังหวัด 
ทุกพ้ืนท่ีชุมชน โดยอาศัยรูปแบบ 3.2.1 เปนปจจัยเก้ือหนุนในการดําเนินการ  

 งานวิจัยเรื่องสองนคราคาปลีกไทย 1 0

11 ไดอธิบายวา รูปแบบการขยายสาขาของบรรษัทคาปลีก   
ขามชาติในตางจังหวัดวา การขยายกิจการของหางคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติไดเกิดเปน
ปรากฏการณอยางรวดเร็วมากตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา โดยระหวางชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 มีอัตรา 

9 ขอมูลจาก www.moneychannel.co.th, 6 กรกฎาคม 2553. 
10 Http: //www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Pieces_jointes/Document_de_ref/ 
2011/ DocdeRef2010.pdf. 
11 วีระยุทธ การญจนชูฉัตร, เรื่องเดียวกัน,หนา 254-255. 

                                                



49 
 

การขยายกิจการเฉลี่ยรอยละ 24.2 ตอปเหตุผลในการขยายสาขาไปตางจังหวัดมีเง่ือนไขเรื่องความสัมพันธ
แบบตลาด (Market Relationship) กลาวคือ   

 1) การแสวงหากลุมลูกคา (ตลาด) เพ่ือผลกําไรสูงสุดเปนหลักสําคัญ11

12 
 2) ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (ความสัมพันธแบบท่ีมิใชตลาด) 

 ทางเลือกและชองทางเขาไปลงทุนในพ้ืนท่ีนั้น ตองมีการคํานึงดานปจจัยอันเปนลักษณะพ้ืนฐาน
ของแตละจังหวัด ไดแก 

 1) ลักษณะพ้ืนฐานของจังหวัดเหมือนกรุงเทพมหานคร (ความเปนเมือง) หมายถึง หางทองถ่ิน
ไมไดมีลักษณะเฉพาะท่ีมีความไดเปรียบ แตเปนเพียงผูท่ีเขาสูตลาดกอน และแทบจะไมมีการประทวงหรือ
ตอตานจากผูคาปลีกและประชาชนในพ้ืนท่ี12

13 ท่ีเรียกวา “รูปแบบทองถิ่นโลกาภิวัตน”  

 2) ลักษณะพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีทุนทองถ่ินมีเปรียบหรือมีสิทธิบางอยางครอบครองอยู หมายถึง 
การท่ีหางทองถ่ิน (กลุมทุนทองถ่ิน) มีเปรียบเรื่องการเปนเจาของทําเลท่ีตั้งท่ีไดเปรียบ แตหลีกเลี่ยงท่ีจะแขงขัน
กับกลุมทุนขนาดใหญตางชาติ จึงเลือกวิธีการในการรวมทุนแทนท่ีเรียกวา “รูปแบบทองถิ่นรวมทุน” 

 3) ลักษณะพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีทุนทองถิ่นมีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐทองถิ่น หมายถึง การท่ี
กลุมทุนทองถ่ินเลือกท่ีจะแขงขันกับกลุมทุนตางชาติ เพราะเชื่อม่ันในศักยภาพของตนประกอบกับหลีกเลี่ยง
การใชการแขงขันตามกลไกตลาดโดยตรง และอาศัยความใกลชิดหรือความเปนรัฐทองถ่ินกีดกัน ท่ีเรียกวา 
“รูปแบบทองถิ่นนิยมแบบกีดกัน” 

 4) ลักษณะพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีกลุมทุนทองถิ่นและประชาชนใกลชิดกัน หมายถึง กลุมทุน
ทองถ่ินสามารถรวมมือกันไดอยางมีเอกภาพ และประชาชนในทองถ่ินนั้นมีความใกลชิดกับทุนทองถ่ิน ไมวา
จะเกิดจากแบบแผนการดํารงชีวิต หรือ การเพ่ิมระดับการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีเรียกวา 
“รูปแบบทองถิ่นนิยมแบบแขงขัน” 

 นายบํารุง  บุญปญญา ผูนําเครือขายภาคประชาชนไดใหความเห็นเปนขอสังเกตวา กลุมทุน
ทองถ่ินสวนใหญมักเลือกปกปองผลประโยชนของตนเอง ซ่ึงเม่ือตกลงกันไดก็เลือกแบบรวมทุนหรือ
ไดรับประโยชนจากความมีเปรียบอยูแตเดิม 1 3

14 เชน การขายท่ีดินของตนเปนท่ีตั้งหางขนาดใหญ หรือการ
เขารวมเปนหุนสวนกัน เปนตน จะยินดีใหมีการขยายกิจการของหางคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ 

 

 

 
 

12 นายเจฟฟ อดัมส ประธานกรรมการบริหาร เทสโก โลตัส ประเทศไทย ยอมรับวา เทสโก เปนโมเดิรนเทรดท่ี
ครองอันดับหนึ่งในไทย และเทสโก ในไทย มียอดขายเปนอันดับ 2 ของเทสโกในตางประเทศ, กรมการคา
ภายใน กระทรวงพาณิชย, 2550.  
13 เหตุท่ีประชาชนไมตอตานหางคาปลีกตางชาติ เพราะอดีตท่ีผานมารานคาในทองถ่ินกอบโกยจากพ่ีนอง
ประชาชนในพ้ืนท่ีไปมากเชนกัน, กัญญานนท กมลยาบุตร กรรมการหอการคา จังหวัดนครราชสีมา กลาวกับ
สํานักขาว INN., เม่ือ 29 มิถุนายน 2544. 
14 สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2553. 
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3.3  ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น  
 
 3.3.1 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมองวาเปนยุคของการหามขายของถูก 

 มีผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและความอยูรอดของธุรกิจดั้งเดิมวา ปจจุบันหาง 
คาปลีกสมัยใหมมีมูลคาและสวนแบงการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต ป พ.ศ. 2553 ท่ีผานมา โดยมีมูลคายอดขายธุรกิจ
คาปลีกไทยอยูท่ี 1.32 ลานลานบาท และในป 2555 คาดวาจะมีมูลคารวมท่ี 1.45 ลานลานบาท ในขณะท่ี
ยอดขายสินคาในรานโชหวยใน ป พ.ศ. 2553 มีมูลคา 660,000 ลานบาท โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 50 แตใน 
ป พ.ศ. 2555 คาดวายอดขายจะลดลงเหลือ 650,000 ลานบาท เหลือสวนแบงตลาดรอยละ 4515 

ขอมูลจากเอกสารของสมาคมผูคาปลีกไทย 2550 และรายงานของ A.C. Neilsen16 พบวา มีจํานวน
รานคาปลีกรายยอยท่ีไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ จํานวนมากถึง 680,000 ราน 
และจํานวนตลาดสด 125,000 ตลาด ซ่ึงหากตลาดรายยอยตองปดกิจการท้ังหมดจะมีผูคารายยอยท่ีไดรับ
ผลกระทบ จํานวน 6.25 ลานคน และหากแตละคนมีครอบครัวท่ีตองเลี้ยงรายละ 3 คน ก็จะมีผูไดรับ
ผลกระทบมากถึง 18.75 ลานคน ประกอบกับรานโชหวยท่ีเลี้ยงคนอีกรานละ 3 คน ก็จะมีผูไดรับผลกระทบ
รวมกัน 20.79 ลานคน1 6

17 นอกจากนี้ ศูนยวิจัยพัฒนาธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสสากล และศูนยวิจัยพฤติกรรม
บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เม่ือ ป พ.ศ. 2550) ไดสํารวจและวิจัยผลกระทบจากการเติบโต
ของรานคาปลีกสมัยใหมท่ีมีตอรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพฯ โดยสุมตัวอยางจากรานโชหวยท่ีเปด
ดําเนินการมา 1 ปข้ึนไป จํานวน 400 ราน พบวารานคาปลีกสมัยใหมประเภทไฮเปอรมารท สงผลกระทบตอ
รานโชหวยมากท่ีสุดถึงรอยละ 34 เปอรเซ็นต โดยผลสํารวจยังระบุวา ในเขตกรุงเทพฯ ขณะนี้รานโชหวยตอง
เลิกกิจการ คิดเปนสัดสวน 40 เปอรเซ็นต ในจํานวนนี้กวาครึ่งหนึ่งปดตัวเอง และอีกครึ่งหนึ่งหันไปทําธุรกิจอ่ืน
หรือ ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนรานคาปลีกดั้งเดิมลดลงถึง 15 เปอรเซ็นต เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับธุรกิจ 
คาปลีกขนาดใหญได1718 

 นายพีระพงษ  กิติเวชโภคาวัฒน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสสากล 
(กลาวเม่ือ พ.ศ. 2550) คาดการณวา ภายใน 3–5 ป ขางหนา ตลาดคาปลีกของไทยจะมียอดขายมาจาก 
หางคาปลีกสัดสวนถึง 80 เปอรเซ็นต และจากรานโชหวย 20 เปอรเซ็นต กลาวคือ การปรับสูงกวา 65 เปอรเซ็นต 
(ป พ.ศ. 2549)  ไปจนถึง 80 เปอรเซ็นต (ป พ.ศ. 2550) ซ่ึงมีผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ตัวอยางเชน การเปดสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ 1 แหง จะทําใหรานโชหวยอยูรอบรัศมี  1 กิโลเมตร   
ตองปดกิจการลง โดยเฉพาะสินคากลุมเสื้อผา รานถายรูป และรานตัดผม มีอัตราเสี่ยงในการปดกิจการมาก
ท่ีสุด และผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมตางจังหวัดจะไดรับผลกระทบรุนแรงมากกวากรุงเทพมหานคร1 8

19 

15 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555. 
16 ศูนยวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ : Nielsen offers an integrated suite of market information 
gathered from a wide range of sources, advanced information management tools, sophisticated 
analytical systems and methodologies, and dedicated professional client service to help our 
clients find the best paths to growth. 
17 เรื่องเดียวกัน. 
18 ยโสธรา จวงเจิม, ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขามชาติตอพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม, 2546. 
19 หนังสือพิมพคมชัดลึก, เม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2550. 
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ปรากฏการณทุนใหญกินทุนเล็กมิไดเกิดข้ึนเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา รานคาปลีก
ดั้งเดิม (รานหนังสือ) ชื่อบี-ดาวตั้น (B-Dalton) ซ่ึงเปนกิจการขายหนังสือรานสุดทายท่ีอยูในเมือง Laredo 
รัฐ Texas ตองปดกิจการลง เนื่องจากถูกรานท่ีมีขนาดทุนใหญอยาง Wal-Mart หรือ Target และรานหนังสือ 
online (Amazon, Borders, Barnes & Nobel) เขามาแขงขันขยายสาขาในทองถ่ิน และแยงสวนแบงทาง
การตลาด (Market Share) ไป19

20 

 สาเหตุสํา คัญท่ีทําใหร านคาปลีกดั้ ง เดิมไมสามารถแขง ขันกับรานคาปลีกขนาดใหญได  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบเรื่องศักยภาพทุน ทําใหสามารถขายสินคาไดในราคาถูกกวา 
เชน มีความม่ันคงดานเงินทุน มีอํานาจตอรองกับผูผลิตและจัดจําหนายสินคา เปนตน  

 2) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการอยางเปนระบบ รานคาปลีก
ขนาดใหญมีการจัดการอยางเปนระบบ มีการวางกลยุทธและการวางแผนการตลาด เชน มีการจําหนาย
สินคาหลากหลาย มีการจัดวางเรียงตามหมวดหมูใหลูกคาเลือกซ้ือหาไดอยางสะดวก มีบริการชําระคา
สาธารณูปโภคตาง 2ๆ0

21 เปนตน 

 3) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบเรื่องเทคโนโลยี รานคาปลีกขนาดใหญมีการลงทุนนํา
เทคโนโลยีมาใหในการประกอบกิจการ เชน การพัฒนาระบบการกระจายสินคา เปนตน  

 4) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบดานทําเลท่ีตั้ง นอกจากนี้ปญหาอ่ืนของรานคาปลีกดั้งเดิม เชน 
การสื่อสารกับผูบริโภค (การโฆษณาประชาสัมพันธ) การตกแตงรานคาใหมีรูปแบบทันสมัย หรือการไมมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเม่ือเปรียบเทียบกับรานคาปลีกสมัยใหม2122 

 ตอเรื่องนี้ ในมุมของผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมองวา “ผูประกอบการรานคาปลีกขนาดเล็ก 
(รานโชหวย) ท่ีเดือดรอนกัน เพราะยังคิดแบบเกาๆ วา ตองการกําไรมากๆ พอกําไรมากๆ คนก็ไมซ้ือแตถา
กําไรนอย ขายมาก เรากําไร  2 เปอรเซ็นต ขายไป 10 คู ในเนื้อท่ีเทากัน ใชเวลาเทากัน คาใชจาย เทาเดิม 
มันก็กําไร 20 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นการคาปลีกสมัยใหมเปลี่ยนยุคไมใชคนขายถูกแลวไปหามเขาวาขาย
ไมไดและไปปกปองคนขายแพง รัฐบาลจะตองมาสงเสริมฝกอบรม จัดใหรานคาปลีกขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพและทําของแพงใหมีราคาถูกใหประชาชน การเปนรัฐบาลท่ีถูกตองตองเขาขางผูบริโภค ไมใช
เขาขางคนขาย ไมใชกลับไปถอยหลังเขาคลองปกปองความลาหลัง”23แตมีขอสังเกตวาการขายสินคาราคา
ถูกนั้นเปนการคุมครองผูบริโภคหรือเปนการเอาเปรียบคูแขงขันทางการคาเพ่ือสรางอํานาจเหนือตลาด 2 3

24

20 ขอมูลจากสํานักขาวซีเอ็นเอ็น, www.cnn.com. 
21 สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ฤๅใกลอวสาน รานโชหวย, มติชนรายวัน วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2548 ปท่ี 28 ฉบับท่ี 
10062. 
22 สุจินดา เจียมศรีพงษ, ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (รานโชหวย) : ปญหาและทางแกไข, 2553. 
23 ปกปดนาม, 21 ธันวาคม 2545.  
24 หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ปท่ี 31 ฉบับท่ี 11071, รายงานวา "กรมการคา
ภายในกําลังตรวจสอบขอเท็จจริงและ พฤติกรรมดําเนินการคาไมเปนธรรมของรายการสงเสริมการขาย 
"โรลแบ็ค" ของหางเทสโก โลตัส ซ่ึงถูกกวาราคาปกติหลายเปอรเซ็นต เนื่องจากไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนผานสายดวน 1569 วาไมสามารถซ้ือสินคาไดตามท่ีหางโฆษณาไว โดยอางวาสินคามีจํานวนจํากัด
หรือขายหมดแลว", อางในบทความของนายกมล กมลตระกูล, เรื่องเดียวกัน. 
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นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอรานคาดั้งเดิมประเภทรานขายสง หรือยี่ปวซาปวดวย เนื่องจากรานคาปลีก
ขนาดใหญท่ีขายสินคาราคาถูกไดทําหนาท่ีศูนยกระจายสินคาของตนเอง รวมถึงรับสินคาจากผูผลิตมา
จําหนายโดยตรงโดยไมผานคนกลางอยางซับพลายเออรหรือรานคาสง จึงเปนแหลงเอ้ือประโยชนโดยตรง
ใหแกผูบริโภคและรานคาปลีกดั้งเดิม (รานโชหวย) ในการซ้ือสินคาจากรานคาปลีกขนาดใหญเชนเดียวกัน24

25 
 

3.3.2 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมมองวาเปนความไมเปนธรรมทางการคา   

 ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลรับฟงความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมหรือราน 
โชหวยตอมุมมองวิธีคิดท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
  

ภาพท่ี 8: เวทีประชุมเพ่ือการรับฟงความคิดเห็น 
 
 
 

 

 

 

 
  
 

 ผูประกอบการท่ีอําเภอหนองใหญ จังหวัดขอนแกน เห็นวา หลังจากท่ีทราบขาววาหางเทสโกโลตัส 
จะมาเปดสาขายอยท่ีชุมชนก็รูสึกเสียใจและไมพอใจมาก เพราะหางคาปลีกตางชาตินั้นมีเงินลงทุนมาก  
แตพอคาแมคาท่ีเปนคนจนมีรายไดจากการขายสินคาท้ังตอนเชาและตอนเย็นก็ไดเงินมาพอเลี้ยงปากทอง พอคา
แมคาสวนใหญมีแตคนจนไมมีคนรวย โดยตนเปนผูท่ีริเริ่มมาขายผักตั้งแตป พ.ศ. 2525 ซ่ึงขณะนั้นยังไมมีตลาด 
มีพอคาแมคาเพียง 4 ราย จนกระท่ังปจจุบันมีพอคาแมคาจํานวนมากมาตั้งแผงขายสินคา แตหากหางเทสโก
โลตัสจะมาชุบมือเปบตนไมเห็นดวย เพราะเกรงวาลูกหลานจะไมมีโอกาสไดมาซ้ือและขายสินคาท่ีตลาด 
หนองใหญอีก 

 ผูประกอบการคาปลีกอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา กลาววา ตองพิจารณาในแงมุมของ
ผูปกครองทองถ่ิน (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) ตองมีความจริงใจใหแกรานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ิน 
เพราะปจจุบันหางคาปลีกขนาดใหญไดขยายสาขาไปยังชุมชนขนาดยอยและขนาดทุนใหญ รานคาปลีก 
ขนาดเล็กจึงไมสามารถสูได  

 ผูประกอบการคาปลีกจังหวัดสกลนครมองวาการรวมตัวของหางคาปลีกดั้งเดิมตองถือเปนการ
รวมตัวของผูท่ีออนแอ ท้ังนี้ เพ่ือความอยูรอดของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กและตองไมพิจารณา
วาเปนการตอสูเพ่ือความแพหรือชนะ แตตองสรางคุณคาเรื่องการปกปองอาชีพใหแกคนไทย และตองถือวา
เรื่องดังกลาวเปนองคาพยพหนึ่งในการครอบงําอธิปไตยไทยและวัฒนธรรมของคน  

25 นิพนธ พัวพงศกร, เรื่องเดียวกัน, บทท่ี 6 ผลกระทบของรานคาปลีกสมัยใหมตอรานคาสงดั้งเดิม, หนา 177-229. 
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 ในขณะท่ีผูประกอบการจังหวัดชลบุรีอภิปรายวา ปจจุบันการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ 
มีมากเกินไป และไมมีกฎหมายรองรับระหวางผูประกอบการคาปลีกดั้งเดิมกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ทําให
รานคาปลีกดั้งเดิมเสียเปรียบตองปดกิจการลงไปมาก และผลกระทบไมไดมีแครานคาเทานั้นยังกระทบถึง
ลูกจางคนงานท่ีจะตองตกงานอีกดวย สอดคลองกับท่ีนายศิริวัฒน โพธิ์ศรี เจริญกุล ประธานชมรม
ผูประกอบการคาปลีกและอาชีพอิสระ จังหวัดขอนแกน กลาววา หางคาปลีกขนาดใหญไดเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทยและไดขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกในหลายรูปแบบ ซ่ึงสงผลกระทบอยางยิ่งตอวิถีชีวิต
การทํามาหากินของประชาชนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในสังคม      
(1) รานคาปลีกขนาดเล็ก หรือ รานคาโชหวย ตองปดกิจการ (2) ทําใหประชาชนเสียโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงสงผลกระทบตอตนเองและครอบครัว (3) การประกอบธุรกิจของหางคาปลีกขนาดใหญมิไดคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชุมชน และอัตตลักษณแหง
ทองถ่ิน และ (4) การประกอบธุรกิจของหางคาปลีกขนาดใหญเปนการนําลัทธิบริโภคนิยมเขามากลืนกิน
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ ซ่ึงจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และ
ผูคนในสังคมอยางรุนแรง 

 สรุปไดวาผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม มีดังนี้  

 1) มีรานคาปลีกดั้งเดิมท่ีตองเลิกกิจการ 

 2) ประชาชนเสียโอกาสในการประกอบอาชพี 

 3) การเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชุมชน เชน ความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกันระหวางผูคนในสังคม  

 
3.4  การรวมตวัของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเพ่ือตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติ 
 

 3.4.1 พลังขับเคล่ือนภาคสังคม  

 ผลกระทบตาม 3.3 ทําใหเกิดปรากฎการณการรวมตัวของกลุมผูคัดคานและตอตานรูปแบบการ
ขยายกิจการสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญโดยเฉพาะท่ีเปนกลุมทุนตางชาติ โดยเริ่มตนจากผลกระทบของ
การขยายสาขามายังตางจังหวัดในกลุมจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของเศรษฐกิจภูมิภาค ซ่ึงตอนแรกดูประหนึ่งวา
คือ กลุมท่ีเสียผลประโยชนโดยตรง ไดแก กลุมทุนทองถ่ิน ไมวาจะประกอบกิจการรานคาปลีกคาสง หรือ
หางสรรพสินคาทองถ่ิน แตในขณะเดียวกับรานคาปลีกดั้งเดิมกลับไดรับประโยชนจากการมีแหลงขายสง
สินคาราคาถูกกวาแตกอน  

 เม่ือธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีแผนการตลาดสูชุมชนและไดสรางผลกระทบโดยตรงของเศรษฐกิจ
ทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบและสรางแนวรวมจากท้ังรานคาปลีกดั้งเดิม รานคาปลีกสมัยใหมของกลุมทุน
ทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนและรวมตัวคัดคานการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ และการลดพ้ืนท่ี
สาขาในแผนการตลาดเชิงรุก ซ่ึงการผสมคละเคลาของการรวมตัวคัดคานดังกลาวในคราวเดียวกัน อาจมี
จุดมุงหมายตางกัน อาทิ การตอตานเพ่ือใหธุรกิจของตนดํารงอยู หรือการตอตานเพ่ือตอรองผลประโยชน 
หรือการตอตานเพ่ือความเขมแข็งของประเทศ เปนตน 
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 ภาพท่ี 9 : ภาพการลงทุนของหางคาปลีกขนาดใหญ: ตัวอยางหางเทสโกโลตัสกับการลงทุนใน
ประเทศตางๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมา http://www.tescopoly.org/ 

 
ระบุวา ปจจุบันมีการดําเนินการลงทุนใน 13 ประเทศ และมีแผนการขยายการลงทุนไปอีก 4 ประเทศ 

ซ่ึงปจจุบันขอมูลระบุวา 2 ทศวรรษท่ีผานมา มีการขยายการลงทุนไปท่ียุโรปตะวันออกและเอเซียตะวันออก
เฉียงใตเปนจํานวนมาก โดยการเขาไปลงทุนขามชาตินั้นมีท้ังถูกตอตานและสนับสนุนจากประเทศผูรับการลงทุน 
โดยมีเรื่องนโยบายของรัฐบาลและความเขมแข็งของภาคสังคมเปนเง่ือนไขสําคัญ ยกตัวอยางในประเทศอินเดีย 
ภาคสังคมมีการเคลื่อนไหวคัดคานนโยบายการลงทุนขามชาติ หรือ Foreign Direct Investment (FDI) ในการ
เปดเสรีภาคธุรกิจคาปลีก2 5

26 หรือการรวมตัวกันของประชาสังคม County Kilkenny ประเทศไอรแลนด ท่ีปฏิเสธ
การสรางหางโลตัส เนื่องจากเห็นวา “รานคาดั้งเดิมหรือธุรกิจทองถ่ินเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาความ
เจริญของชุมชน (The heart of a strong rural hinterland)”2 6

27 หรืออยางในทวีปยุโรปท่ีมีการรวมกลุม
เปนสมาชิก Agribusiness Action Initiatives (AAI) ท่ีเปนพลังขับเคลื่อนภาคสังคมในการรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกร แรงงาน สิ่งแวดลอม และทิศทาง การพัฒนาประเทศ รวมถึงมีกลไกอยางสมาชิกสภายุโรป (Member 
of the European Parliament: MEPs) ท่ีเครงครัดเรื่องการควบคุมการแขงขันท่ีไมเปนธรรม2 7

28 หรือประเทศ
สเปน ในป ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) มีการรณรงคคําวา (ภาษาสเปน) “Supermercados, no gracias” หรือ 
ตรงกับคําวา “Supermarkets, no thanks” มีความหมายวา ไมขอบคุณ หางสรรพสินคา เพ่ือคัดคานการ
ขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ 2 829 หรือประเทศเกาหลีท่ีมีนโยบายชวยเหลือรานคาปลีกรายยอย โดยให
หางคาปลีกขนาดใหญปดทําการเดือนละ 2 ครั้ง29

30 เปนตน  

26 ขอมูลจาก moneycontrol.com, เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2553. 
27 ขอมูลจาก Tescopoly.com.  
28 Roger Clarke,A Review of Recommendations and Remedies to Address Supermarket Buyer 
Power in the EU, 2553. 
29 ขอมูลจากSupermercados, no gracias.org. 
30 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/02/117_105911.html. 
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 3.4.2 ปรากฏการณพลังขับเคล่ือนทางสังคมไทย 

 สําหรับประเทศไทยมีการรวมตัวกันตอตานและคัดคานการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ในหลายพ้ืนท่ีท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ  
 
 ตารางท่ี 7 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคเหนือ) 
 

12 พฤศจกิายน 2549 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน อําเภอแมแตง จ.เชียงใหม 

28 กุมภาพันธ 2550 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.เลย 

27 เมษายน 2550 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.พะเยา 

27 กรกฎาคม 2551 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.ลําปาง 

12 พฤษภาคม 2552 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.ลําปาง 

7 กรกฎาคม 2553 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.พิจิตร 

มิถุนายน 2553 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.ตาก 

6 มีนาคม 2553 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.พิษณุโลก 

26 สิงหาคม 2553 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน อ.จุน จ.พะเยา 

 

 ตารางท่ี 8 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคกลาง) 
 

16  ตุลาคม  2549 

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินท่ัวประเทศนัดตัวกันท่ีลานพระบรม
รูปทรงมา กรุงเทพมหานคร 

21 มีนาคม 2550 

 

กลุมสมาพันธคนไทยตานคาปลีกขามชาติ ซ่ึงเปนผูประกอบการคา
รายยอยจาก อ.ปากชอง อ.สค้ิีว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จาก      
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค จาก อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี จาก พัทยา     
จ.ชลบุรี และจาก อ.กันทรลักษ จ.ศรีษะเกษ ไดเดินทางไปเรียกรอง
ท่ีกระทรวงพาณิชยและกระทรวงมหาดไทย 
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28 มิถุนายน 2550 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.อางทอง 

17 กรกฎาคม 2550 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.อางทอง 

24 กรกฎาคม 2550 

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินท่ัวประเทศนัดตัวกันท่ีทําเนียบรัฐบาล 
กรุงเทพมหานคร 

 

 ตารางท่ี 9 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ(ภาคใต) 

 

สิงหาคม - กันยายน 2549  

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ชุมนุมท่ีท่ีวาการอําเภอเกาะสมุย         
จ.สรุาษฎรธาน ี

15 กันยายน 2549  รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

1 ตุลาคม 2551  รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ประทวงท่ีเทศบาลเมืองเกาะสมุย 

18 กุมภาพันธ 2552  

 

การตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญผูคารายยอยสมุยประทวงโลตัส
ขยายสาขา 

24 กุมภาพันธ 2552 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.สตูล ประทวงคัดคานตั้งหางโลตัส 

22 กันยายน 2552 รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.ชุมพร  

3 ธันวาคม 2552 

20 มิถุนายน 2553 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน อ.สะเดา จ.สงขลา 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ชาวทุงลุง จ.สงขลา 

 

 ตารางท่ี 10 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคอีสาน) 

 

6 สิงหาคม 2549 

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ในนามกลุมมิตรภาพกุมภวาปและ
เครื อข า ยต อต านห า งค าปลี กค า ส ง ต า ง ช าติ  อ .กุ มภว าป              
อ.โนนสะอาด อ.ศรีธาตุ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ไดรวมตัวกัน
ประทวงตอตานหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ 

29 เมษายน พ.ศ. 2550 

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.นครราชสีมา เรียกรองใหหยุดการ
กอสรางหางสรรพสินคา เทสโก โลตัส สาขาปากชอง  

18 กรกฎาคม 2552 

 

รานคาปลีก ด้ังเดิมทอง ถ่ินปลีก ในนาม ชมรมผูคาปลีกและ
ผูประกอบการอาชีพอิสระ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

6 สิงหาคม 2552 

 

รานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ิน จ.อุดรธานี กลุมมิตรภาพกุมภวาปและ
เครือขายตอตานหางคาปลีกคาสงตางชาติ จาก 12 อําเภอ จาก
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อุดรธานี, ขอนแกน และหนองบัวลําภู รวมตัวกันประทวงหาง    
เทสโกโลตัสท่ีกําลังขยายสาขาไปตามอําเภอตางๆ ในรูปแบบ
โลตัสเอ็กซเพรส 

10  สิงหาคม 2552 

 

รานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ินอ.กระนวน จ.ขอนแกน อ.หนองกุงศรี 
และ อ .ชองเม็ก จ .กาฬสินธุ  ไดออกมารวมตัวกันเพ่ือตอตาน
หางสรรพสินคารายใหญ เทสโกโลตัส ท่ีกําลังจะมีแผนเขามากอตั้ง
ใน อ.กระนวน จ.ขอนแกน 

 

 ตารางท่ี 11 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคตะวันออก) 

 

15 กรกฎาคม 2551  รานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ิน จ.ฉะเชิงเทรา คัดคานโครงการกอสราง 
“รานคาปลีกโลตัส เอ็กซเพรส” 

 

19 สิงหาคม 2553 

 

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน จ.ตราด รวมตัวยื่นหนังสือคัดคานการ
อนุญาตกอสรางหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ 

 

 

3.4.3 การรวมกลุมเพ่ือตอตานและคัดคานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
 
ในป พ.ศ. 2545 ซ่ึงถือไดวาเปนชวงบุกเบิกของการรวมตัวกันตอตานคัดคานรานคาปลีกขนาดใหญ 

และปรากฏเดนชัดในชวงป 2549 - ปจจุบัน ท่ีมีการรวมตัวกันอยางกวางขวางในหลายพ้ืนท่ีหลายจังหวัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดท่ีเปนเขตเศรษฐกิจ และเขตจังหวัดท่ีรานคาปลีกขนาดใหญมีแผนการเปดสาขา
ขนาดยอยในชุมชนเขตอําเภอและหมูบาน ตัวอยางเชน  

 1) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2549 ผูประกอบการรานคาทองถ่ิน (สมุย) จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรวมตัว
คัดคานการรุกขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ ณ ท่ีวาการอําเภอเกาะสมุย โดยมีปายผาระบุขอความ
วา “กอนท่ีจะสายเกินไป” 

 2) วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 กลุมตัวแทนผูประกอบการคาปลีกรายยอยในจังหวัดเลย (ประมาณ 
200 คน) ไดรวมตัวกันชุมนุมขับไลหางโลตัสและรณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยรวมชุมนุม
ตอตานท่ีหนาศาลากลางจังหวัดเลย เพราะผูคาปลีกทองถ่ินหวั่นกิจการทองถ่ินลมละลาย 

 3) เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2550 กลุมพลังพัทยา-นาเกลือ กลุมธุรกิจคาปลีกเนินพลับหวาน กลุมธุรกิจ
คาปลีกตลาดนาเกลือ จังหวัดชลบุรี ไดรวมกลุมกันเพ่ือตอตานหางคาปลีกขนาดใหญ โดยระบุวา กําลัง   
บุกรุกเขาไปดําเนินธุรกิจในชุมชนขนาดเล็กของเมืองพัทยาหลายแหงและตามอําเภอตางๆ อีกหลายแหง  
ในจังหวัดชลบุรี พรอมๆ กันอยางเรงรีบโดยหลีกเลียงกฎหมายผังเมืองดวยการลดขนาดกิจการใหมีพ้ืนท่ี
ขนาดไมเกิน 300 ตารางเมตรใชชื่อวา โลตัสเอกซเพรส (Lotus Express) อาศัยชองโหวทางกฎหมายและ
ความไดเปรียบท่ีมีทุนเขมแข็งมีสาขาเครือขายมากใชวิธีบุกเขาโจมตีทางธุรกิจอยางรุนแรงซ่ึงผูประกอบการ
รายยอยไมสามารถท่ีจะคาขายแขงขันไดจนอาจจะตองเลิกกิจการไปในอนาคตอีกไมนานนี้ ถือเปนการ
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แขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม ขัดตอหลักการคาเสรีตามกฎหมายไทยและองคกรการคาโลก (WTO)   
เปนอันตรายตอความม่ันคงของชาติ ขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หากปลอย
ใหมีการดําเนินธุรกิจอยางหางเทสโกโลตัสนี้ในทองท่ีตางๆ ตอไป จะทําใหเปนขออางท่ีผูประกอบธุรกิจ  
รายใหญอ่ืนๆ เชน เซเวนอีเลฟเวน และบิ๊กซี จะลดขนาดเขามาชิงพ้ืนท่ีดวยวิธีการอยางเดียวกันนี้ อันจะ
กอใหเกิดผลกระทบสําคัญ 5 ประการคือ  

 ประการแรก เปนการเรงการบริโภค ทําใหคนไทยมีหนี้สินในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหา
ความเดือดรอนในครอบครัว เม่ือขาดสภาพคลอง อันกอใหเกิดความเครียด (สถิติคนไทยฆาตัวตาย 2 ชั่วโมง 
ตอ 1 ศพ) สาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงในขณะท่ีมีคา GDP ของประเทศสูงข้ึน แตในความจริงแลวประชาชน
กลับจนลง ตองทํางานมากข้ึน ยากลําบากมากข้ึน คาครองชีพสูงข้ึน มีคนวางงานมากข้ึน ทําใหประชาชนไมมี
ความสุขในการดํารงชีพเหมือนอยางในอดีตท่ีผานมา 

 ประการท่ีสอง วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยถูกทําลาย ผูประกอบการรายยอย เกษตรกรและประชาชน  
มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในชุมชนชนบทแบบเอ้ืออาทร มีทุนทางปญญา มีความเปนอยูแบบชวยเหลือเก้ือกูล  
มีปฏิสัมพันธกัน มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาแบบไทยไทยเชิงอนุรักษ มีความซ่ือสัตย สุจริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม มีสายสัมพันธชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางพอคากับลูกคา ในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน 
เชน งานบุญ งานบวช งานมงคล อวมงคล การทะนุบํารุงซอมสรางสาธารณประโยชนวัดวาอารามโรงเรียน 
โรงพยาบาล สนับสนุนเสื้อผาทุนการศึกษาแกเด็กยากจนทุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน ทอดกฐิน 
ทอดผาปา หาทุนซ้ือวัสดุอุปกรณการเรียนการศึกษา บริจาคสมทบทุนสรางอุปกรณและเครื่องมือแพทย    
ทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการกีฬาแกเด็กและเยาวชนเพ่ือออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด 
สิ่งตางๆ เหลานี้ เปนปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยตรงกันขามกับธุรกิจหางสรรพสินคาสมัยใหม (Modern 
Trade) ท่ีใชกลยุทธการแขงขันทางการตลาดระบบทุนนิยมเขามาแขงขันเพ่ือเอาชนะคูแขงทางการคา   
อยางไมมีความเมตตาปราณี ไมใสใจตอการคืนกําไรสูสังคม การลมสลายของผูประกอบการรายยอยท่ีเปน 
คนไทยเทากับทําลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย จารีต ประเพณีท่ีทรงคุณคาไปในท่ีสุด 

 ประการท่ีสาม สรางพฤติกรรมไมพึงประสงคใหกับเยาวชนไทย นักเรียนและนักศึกษาท่ียังไมรูจัก
วิธีคิด วิเคราะห ใชจายเงินเกินตัวมากกวาผูปกครองใหใชได เพราะไปหลงพฤติกรรมบริโภคนิยมและปลูกฝง
วัฒนธรรมไมพึงประสงค กอใหเกิดความตองการเงิน และนําไปสูการกระทําผิดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
ตองเสียอนาคต ตกเปนภาระของครอบครัวและสังคม 

 ประการท่ีส่ี เปนการทําลายเศรษฐกิจชุมชน ทําลายผูประกอบการรายยอย รานคาปลีกท่ีอยูใน
ชุมชน กองทุนหมูบาน รวมท้ังเกษตรกรและประชาชน ท่ีมีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาอยูตามหมูบาน      
ในตลาดเกาชุมชนท่ีสืบสานเปนมรดกตกทอดมา 2 - 3 ชัว่คนเปนเวลายาวนานนับรอยป ตองไดรับผลกระทบ
จากหางสรรพสินคาสมัยใหม (Modern Trade) ท่ีมีความไดเปรียบในการบริหารจัดการ (4M) คือ ทางดาน
ทุน บุคลากร การบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ รวมท้ังกลยุทธทางการตลาด (4P) ดานผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนายและการประชาสัมพันธทางการตลาด นํามาใชเปนกลยุทธเอาชนะคูแขงขัน รานคา
ปลีกในชุมชนชนบทคาขายไดวันละ 500 บาท พอเลี้ยงครอบครัวตามอัตภาพ แตหางเทสโก โลตัส มียอดขาย
นับลานบาทตอวัน ทําใหรานคาเดิมท่ีอยูในตลาดเกาตองเลิกกิจการหมดอาชีพไปในท่ีสุด เปนการทําลายผูคา
เดิมท่ีเปนคนไทยอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ประการท่ีหา เปนการทําลายทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริของในหลวงท่ีเปนท่ีรักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย ท่ีพระองคทรงมีพระประสงคใหคนไทยดํารงชีพตามปรัชญา แบบพอมี พอกิน พออยู 
พอใช และพอเพียงไมฟุมเฟอยหลงในบริโภคนิยม สามารถนําชาติพนวิกฤติได แตเศรษฐกิจพอเพียงกําลังจะ
ถูกหางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มาครอบงําคนไทย เศรษฐกิจและสังคมไทยก็จะถูกทําลายเหมือน
เชน ประเทศอารเจนตินาในท่ีสุด 

 กลุมรานคาปลีกดั้งเดิมจังหวัดชลบุรีไดชี้ใหเห็นวา การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจะสง 
ผลกระทบเรื่องหลัก 2 ประการคือ (1) วิถีสังคมไทย ไดแก การสงเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม วิถีเครือญาติ
ทางสังคมธุรกิจระหวางประชาชนกับรานคาดั้งเดิมทองถ่ินถูกทําลาย ไมสอดคลองกับทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง และ (2) วิถีทางเศรษฐกิจชุมชน ไดแก การทําลายเศรษฐกิจชุมชน ทําลายผูประกอบการ      
รายยอย รานคาปลีกท่ีอยูในชุมชน กองทุนหมูบาน รวมท้ังเกษตรกรและประชาชน ท่ีมีการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาอยูตามหมูบาน  

 4) เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2550 กลุมสมาพันธคนไทยตานคาปลีกขามชาติจากจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดศรีษะเกษ ไดรวมตัวกันเพ่ือใหรัฐตรา
กฎหมายควบคุมการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ 

     5) เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 มีกลุมรวมตัวกันของรานคาปลีกดั้งเดิมจากอําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบาลราชธานี ชุมนุมเรียกรองใหผูวาราชการจังหวัด ใชอํานาจยับยั้งการขออนุญาตขยายสาขาของ
หางคาปลีกขนาดใหญ เนื่องจากการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญไปยังอําเภอตางๆ จะทําให       
ผูประกอบกิจการคาปลีกตามตางอําเภอไดรับผลกระทบ และตองมีคนตกงานหลายพันคน  

          6) ในจังหวัดลพบุรีกลุมผูคาปลีกรายยอยลํานารายณไดมีการรณรงคใหประชาชนไดทราบถึงผลดี
ผลเสียของการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ โดยชวงเวลานั้นมีการเผยแพรแผนปลิวเพ่ือแสดงให
เห็นถึงผูไดรับประโยชนและผูท่ีเสียประโยชนจากการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ ซ่ึงไดระบุใหเห็น
วามีผูเสียประโยชนเพียง 4 กลุม ไดแก (1) ผูคา-ขาย เครื่องใชไฟฟา เชน ทีวี ตูเย็น พัดลม เปนตน (2) ผูคา-
ขายโทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (3) ผูคา-ขายเครื่องมือกอสราง และอุปกรณบางชนิด
และ (4) รานขายสงโชหวย (ไมใชรานคาปลีก) ยาสีฟน 1 หลอด สบู 1 กอน ไมมีใครไปซ้ือโลตัส แตมีผูได
ประโยชน ถึง 9 กลุม ไดแก  

  (1) เทศบาลฯ จะไดรับภาษีปาย - ภาษีโรงเรือน ปละนับหลายลานบาท 

  (2) มีการจางพนักงานนับรอยคน ทําใหคนลํานารายณมีงานทําเพ่ิมข้ึน 

  (3) ผูขับข่ีมอเตอรไซครับจาง - รถสองแถว - รถสามลอ มีผูโดยสารมากข้ึน 

  (4) มีสินคาบางอยาง ท่ีไมมีขายในลํานารายณ มาใหเลือกซ้ือมากข้ึน 

  (5) ไมหลบเลี่ยงภาษี เหมือนรานคาบางราย (จะแจงสรรพากรตรวจสอบภายหลัง) 

  (6) รานคาปลีกตามหมูบานจะมีแหลงสินคาใหเลือกซ้ือไปขาย มีกําไรเพ่ิมข้ึน  

  (7) ชาวลํานารายณจะมีอาชีพ - รายไดเพ่ิมข้ึน ดวยการเชาพ้ืนท่ีคาขาย อาหาร เครื่องดื่ม 
และอ่ืนๆ ท้ังทองถ่ินจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 

  (8) ผูคนนับแสนนับลาน จะเขามาลํานารายณเพ่ือใชเงิน เชน เติมน้ํามันรถ ซ้ืออาหาร
เครื่องดื่ม ซ้ือยาหากปวยไข และอ่ืนๆ ทําใหมีเงินสะพัดหมุนเวียนมากข้ึน 
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  (9) สรางความเจริญใหแกลํานารายณมากข้ึน และอาจเปนผลพลอยไดใหผูคนจากท่ีอ่ืน
อพยพโยกยายเขามาอยูลํานารายณมากข้ึน ทําใหจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน การบริโภคเพ่ิมข้ึน ระบบการ
หมุนเวียนของเงินเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน 

  โดยกลุมดังกลาวไดมีการรณรงคและใหขอมูลความจริงวา ผูท่ีเสียประโยชนมิใชมีเพียง ตามขอ      
(1) – (4) ตามใบปลิวเทานั้น แตผูเสียประโยชนจะรวมไปถึงประชาชนท้ังหมดตั้งแตเกษตรกร ผูใช
แรงงาน ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะอยูในฐานะผูบริโภคหรือผูผลิต ผูจําหนายสินคาทุกชนิด
ในทองถ่ิน ท้ังรายเล็กและใหญ เพราะหางตางชาติมีทุนมาก มีสาขามาก จะทําใหระบบการคาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนจะถูกทําลายหมดสิ้น จนนําไปสูการผูกขาดการคาของประเทศ ทําลายความม่ังคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สําหรับกรณีท่ีระบุถึงผูไดรับประโยชนนั้น ทางกลุมผูคาปลีกรายยอยลํานารายณ   
ยังไดอธิบายโตแยงดังตอไปนี้ 

 ขอท่ีระบุวา (1) เทศบาลฯ จะไดรับภาษีปาย - ภาษีโรงเรือน ปละนับหลายลานบาท 

 โตแยงวา ภาษีโรงเรือนจะจัดเก็บเฉพาะอาคารท่ีประกอบธุรกิจ ซ่ึงถาอาคารตางชาติเพียงแหงเดียว
จะเสียภาษีโรงเรือนเทากับโกดังใหญหลังเดียวเทานั้น แตโรงเรือนรานคาท้ังตลาดนับราคารวมกันมากกวา
หลายรอยหรือหลายพันเทา ถาภายหลังรานคาตองเลิกกิจการไปมากๆ ก็อาจจะเก็บภาษีไดนอยลงกวา
ปจจุบัน เทศบาลคงไมไดอะไรเพ่ิมจากหางตางชาติ แตคนในเทศบาลไดอะไรหรือเปลาไมรู นาจะสงเรื่องให 
ปปช. และ สตง.ไดเขามาตรวจสอบเทศบาล 

 ขอท่ีระบุวา (2) มีการจางพนักงานนับรอยคน ทําใหคนลํานารายณมีงานทําเพ่ิมข้ึน 

 โตแยงวา งานท่ีหางตางชาติจะจางคนเพ่ิมข้ึนมีเพียงไมก่ีรอยคน และเงินเดือนก็ไมมาก ท้ังยังไมจาง
คนในทองถ่ินอีกตางหาก แตผลของการเปดโลตัสจะทําใหผูคาขายรายเล็กรายนอยตองเลิกกิจการไป จะมี
คนลํานารายณตกงานเพ่ิมข้ึนจะมาคาขายอีกก็สูหางตางชาติไมได 

 ขอท่ีระบุวา (3) ผูขับข่ีมอเตอรไซครับจาง - รถสองแถว - รถสามลอ มีผูโดยสารมากข้ึน 

 โตแยงวา โดยท่ีทุกวันนี้ผูโดยสารของผูประกอบการดังกลาวมีมากอยูแลวพอแกการประกอบอาชีพ 
แตถามีหางตางชาติเกิดข้ึนมาธุรกิจเล็กๆ นอยๆ จะตองเลิกไปคนจะตกงานมากข้ึน แลวก็จะเปลี่ยนอาชีพ 
มาข่ีมอเตอรไซดรับจางมากข้ึน ทํามาหากินยากข้ึน คาคิวหนาหางตางชาติก็จะแพงมาก และมีกลุมอิทธิพล
ซ่ึงเปน รปภ.หางมาคุมเรียกเก็บเงินจากคิวมอเตอรไซดอีกสวนหนึ่ง 

 ขอท่ีระบุวา (4) มีสินคาบางอยาง ท่ีไมมีขายในลํานารายณ มาใหเลือกซ้ือมากข้ึน 

 โตแยงวา สินคาท่ีไมจําเปนตอการครองชีพในตลาดลํานารายณมีขายครบและมีการแขงขันกันอยาง
เสรีและเปนธรรม ผูบริโภคเลือกซ้ือไดตอรองไดไมถูกมัดมือชกเอารัดเอาเปรียบเหมือนหางตางชาติ ท่ีผูซ้ือ
จะไมมีอํานาจตอรองเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการคาการบริโภคของชุมชน 

 ขอท่ีระบุวา (5) ไมหลบเลี่ยงภาษี เหมือนรานคาบางราย (จะแจงสรรพากรตรวจสอบภายหลัง) 

 โตแยงวา หางตางชาติตั้งเปนรูปบริษัทจึงใชเทคนิคทางระบบบัญชี หรือชองโหวของกฎหมายภาษี
อากร ทําใหไมตองเสียภาษีเงินไดหรือเสียก็จะเสียใหนอยท่ีสุดดวยการจางนักกฎหมายและนักบัญชีท่ีมี
ความสามารถสูง แตในขณะท่ีผูประกอบการรายยอยไมสามารถใชเทคนิคทางบัญชีหักคาใชจายหรือ       
ใชวิธีการทางบัญชีเพ่ือไมตองจายภาษีไดอยางหางตางชาติ ถารายใดมีรายไดนอยไมถึงเกณฑก็จะประเมิน
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หรือคํานวณหักเปอรเซ็นตจากยอดขายอยางไมอาจจะหลบเลี่ยงไดไมเหมือนหางตางชาติท่ีใชกลวิธีท่ี
สรรพากรไมสามารถจะเก็บภาษีได 

 ขอท่ีระบุวา (6) รานคาปลีก (โชหวย) ตามหมูบานจะมีแหลงสินคาใหเลือกซ้ือไปขาย มีกําไรเพ่ิมข้ึน 

 โตแยงวารานโชหวยยี่ปวซาปวอยูมานานแตถูกทําลายหมดแลวดวยฝมือของหางตางชาติอยางไร
คุณธรรม ถาปลอยใหรานโชหวย ตองไปซ้ือสินคาจากหางตางชาติก็หมายความวาประเทศไทยเสียเอกราช
ทางเศรษฐกิจไปหมดแลวโดยสิ้นเชิง จากการผูขาดการคาปลีกของตางชาติ และจะเห็นไดวาหางท่ีขาด
คุณธรรมยังไปเปดรานขนาดเล็กในหมูบาน (Lotus Express) ทําลายรานโชหวยตามหมูบานอีก ไมเหลือท่ี
ใหคนไทยไดประกอบอาชีพคาปลีกอีกตอไปท้ังเปนการขัดตอหลักการคาเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

 ขอท่ีระบุวา (7) ชาวลํานารายณจะมีอาชีพ - รายไดเพ่ิมข้ึน ดวยการเชาพ้ืนท่ีคาขาย อาหาร
เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ ท้ังทองถ่ินจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากข้ึน 

 โตแยงวา คาเชาพ้ืนท่ีของหางตางชาติราคาคาเชาจะสูงมากกวา คาเชาตลาด หรือรานคาตึกแถว 
10 เทา ถึง 100 เทา แลวเอาเงินสงกลับไปตางประเทศ ทําใหคนลํานารายณจนลง หากินยากข้ึน           
คาครองชีพสูงข้ึน คาอาหารแพงข้ึนเพราะคาเชาแพง เม่ือผูคนท่ีทํางานแลวรายไดไมพอกับคาใชจายก็จะมี
ปญหาสังคมอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 ขอท่ีระบุวา (8) ผูคนนับแสน-นับลาน จะเขามาลํานารายณเพ่ือใชเงิน เชน เติมน้ํามันรถ ซ้ืออาหาร
เครื่องดื่ม ซ้ือยาหากปวยไข และอ่ืนๆ ทําใหมีเงินสะพัดหมุนเวียนมากข้ึน 

 โตแยงวา เม่ือหางตางชาติมีสาขามากทุกอําเภอ เปนไปไมไดเลยวาจะมีคนมาจับจายใชสอยมากข้ึน 
ซํ้ารายกวานั้นหางมีของขายทุกอยาง หมายถึงเม็ดเงินก็จะถูกดูดซับไปใหตางชาติมาก ทําใหคนลํานารายณ
จะตองหากินฝดเคืองยิ่งข้ึน หรือคนลํานารายณเฉลี่ยแลวจะจนลงและจะเปนเชนนี้เหมือนกันหมดทุกอําเภอ
ทุกจังหวัดหรือท้ังประเทศ 

 ขอท่ีระบุวา (9) จะสรางความเจริญใหแกลํานารายณมากข้ึน และอาจเปนผลพลอยใหผูคนจาก     
ท่ีอ่ืนอพยพโยกยายเขามาอยูลํานารายณมากข้ึน ทําใหจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน การบริโภคเพ่ิมข้ึนระบบ  
การหมุนเวียนของเงินเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจก็จะดีข้ึน  

โตแยงวา ความเจริญของลํานารายณจะตองเปนไปอยางพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  
พระเจาอยูหัวเพ่ือความอยูรอดของชาติ ไมใชขายชาติขายแผนดินเพ่ือการบริโภค โดยไมคํานึงถึงความเปน
ทาสของระบบทุนขามชาติ ถาประเทศเจริญดวยทุนตางชาติก็หมายถึงคนไทยจะเปนเพียงลูกจางตางชาติ 
ท้ังๆ ท่ีเปนเจาของประเทศขาดศักดิ์ศรีความเปนคนในชาติ 
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ภาพท่ี 10 : ประมวลภาพการรวมกลุมเพ่ือตอตานและคัดคานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
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ภาพท่ี 11 : เอกสารคัดคานการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

   

 นอกจากการใชเสรีภาพในการรวมตัวเพ่ือชุมนุมคัดคานตอตานดังกลาวแลว มีการรายงานขาววา3 0

31

เครือขายภาคประชาชนไดใชสิทธิทางศาลย่ืนฟองเจาหนาท่ีของรัฐ/หนวยงานของรัฐท่ีอนุญาตใหรานคา
ปลีกขนาดใหญเขามาเปดและ/หรือขยายกิจการสาขาตอศาลปกครองตามเนื้อหาแหงคดี โดยกลาวโทษ
วา การท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐไมควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง เชน คดีหมายเลขดําเลขท่ี 
1077/255032  ท่ีนายพันธุเทพ สุลีสถิร อดีตประธานสมาพันธคนไทยตานคาปลีกตางชาติ ฟองเทศบาล

31 หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 22 ตุลาคม 2550. 
32 หมายเหตุ : ผูฟองไดถอนฟองภายหลังจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดอางทองมีมติ
ยกคําอุทธรณของทางเทสโกตอคําสั่งเทศบาลศาลเจาโรงทองท่ีจํากัดการกอสรางไมเกิน 200 ตารางเมตร 
ตามหลักเกณฑของกฎหมายผังเมืองรวม จ.อางทอง ซ่ึงเทากับวา แผนการกอสรางหางขนาด 1,000 ตาราง
เมตรของเทสโกฯ จําตองยุติไปโดยปริยาย. 
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ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษไชยชาญ จงัหวัดอางทอง ฐานละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณี
ไมควบคุมการกอสรางหางคาปลีกใหญ เพ่ือใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางเทสโก 

 กรณีการท่ีมีการอนุญาตกอสรางโดยไมชอบดวยกฎหมาย เชน คดีหมายเลขดําเลขท่ี 1740/2550  
ท่ีนายสมคิด ภาตินทุ กับพวก รวม 11 คน โดยนายอํานาจ สิงหรื่นเริง ผูรับมอบอํานาจ ฟอง อบต.ทุงกระพังโหม 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีมีคําสั่งอนุญาตการกอสราง
หางเทสโกฯ โดยไมชอบ พรอมท้ังใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางเทสโกฯ หรือคดีหมายเลขดําเลขท่ี 
1531/2550 ท่ีนายพงษวิน  ชัยวิรัตน ประธานชุมชนตลาดสามชุกรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี กับพวก รวม 9 คน 
ฟองเทศบาลตําบลสามชุก กับพวก รวม 2 ราย (รวมนายกเทศมนตรี) ฐานออกคําสั่งอนุญาตการกอสรางอาคาร
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือคดีหมายเลขดําเลขท่ี 211/2550 ท่ีนายสุกิจ พัวไพศาล แกนนํากลุมผูประกอบการ
รานคาสงและคาปลีก จังหวัดศรีสะเกษ กับพวก รวม 5 คน ฟองนายก อบต.โพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารแม็คโคร หรือ
ตามคดีหมายเลขดําเลขท่ี 153/2550 ท่ีนายธีรวุฒิ ปนฉิม ประธานชมรมพอคาจังหวัดระนอง ฟองนายก อบต.
บางริ้น จงัหวัดระนอง ฐานออกคําสั่งไมชอบโดยกฎหมาย เพ่ือใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางเทสโกโลตัส 

 คดีหมายเลขดําเลขท่ี 216/2550 ท่ีนายชัยชาญ ฝอยทอง แกนนํากลุมรักบานเกิด กับพวก รวม 13 คน ฟอง
นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กับพวก รวม 2 ราย ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  
โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารของเทสโกฯ 

 กรณีฟองเจาหนาท่ีรัฐละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ตามคดีหมายเลขดําเลขท่ี 262/2550  
ท่ีนายยรรยง เสรีรัตน แกนนํากลุมผูประกอบการรานคาสงและคาปลีก จังหวัดชัยภูมิ ฟองนายก อบต.บุงคลา 
จังหวัดชัยภูมิ กับพวก รวม 3 ราย โดยขอใหศาลปกครองมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารของ บมจ.สยาม 
แม็คโคร เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือคดีหมายเลขดําเลขท่ี 
210/2550 ท่ีนายชัยพร วงศสถาพร ประธานชมรมพอคาอําเภอเชียงคํา กับพวก รวม 38 คน ฟองนายกเทศมนตรี 
ตําบลเชียงคํา กับพวก รวม 2 ราย ฐานปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบโดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสราง    
หางเทสโกโลตัส หรือคดีหมายเลขดําเลขท่ี 199/2550 ท่ีสมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสันติ อมรเสถียรพงศ 
ฟอง อบต.บานกลวย เปนผูถูกฟองท่ี 1 และนายก อบต.บานกลวย เปนผูถูกฟองท่ี 2 ฐานปฏิบัติหนาท่ีหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางบิ๊กซี 

 มีขอสังเกตวา คดีสวนใหญศาลจะไมรับฟอง เนื่องจากผูฟองมิใชผูเสียหายโดยตรง  

 

3.5  บทบาทภาครัฐกับการพิทักษรักษาผลประโยชนใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น  
 

 ภายหลังจากมีการรวมตัวคัดคานในหลายพ้ืนท่ีหลายจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 
ภาครัฐไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 
3.5.1 มาตรการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น 

  - โครงการ “รวมพลังโชหวยสูวิกฤต” ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตางๆ เพ่ือ
เสริมสรางความรูการบริหารจัดการรานคาปลีกและคาสงสมัยใหม 
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  - การอบรมรานคาปลีก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมผูคาปลีกไทย และหอการคาไทย 
รวมจัดอบรมผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและเล็ก เพ่ือใหทราบแนวทางการปรับตัวในสถานการณ
ปจจุบันท่ีมีการแขงขันมากข้ึน แลพัฒนาประสิทธิภาพ 

  - การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรานคาปลีก รานคาสง ผูผลิตและผูแทนจําหนาย โดย
สนับสนุนใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชื่อมโยงเปนสมาชิก
รานคาสง และประสานผูผลิต ผูแทนจําหนาย เพ่ือรวมกันสั่งซ้ือและกระจายสินคา ตลอดจนประสานงาน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแตป 2545 ดําเนินงานในพ้ืนท่ีนํารอง 4 จังหวัด ไดแก 
สุพรรณบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ และรอยเอ็ด 

  - กระทรวงพาณิชยไดจัดตั้งบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (Allied Retail Trade - ART) 
(พ.ศ. 2545) มีทุนจดทะเบียน 395 ลานบาท โดยมีผูถือหุน ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (49%) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม (51%) เพ่ือสงเสริมใหเกิดศูนย
รวบรวมคําสั่งซ้ือ ตอรองราคาและเง่ือนไขจากผูผลิต ประสานงานสถาบันการเงิน จัดหาสินเชื่อ ติดตามดูแล 
สรางระบบจัดสงและการกระจายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการไทย  

 

 3.5.2 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 มีการใชบทกฎหมายท่ีมีอยูในการแกไขปญหา3 2

33 กลาวคือ มีการใชกฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และกฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม มาปองกันปญหาการขยายตัวของ
รานคาปลีกขนาดใหญ อาทิ กฎหมายวาดวยควบคุมอาคารในสวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชประโยชนของพ้ืนท่ี เปนตน หรือกฎหมายผังเมือง เรื่องทําเลท่ีตั้งตาม     
ผังเมืองรวม หรือกฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม เรื่องพฤติกรรมในการกีดกันทาง
การคา และการเอาเปรียบประกอบการ เชน ปญหาความไมเปนธรรมระหวางรานคาปลีกขนาดใหญกับ
ผูผลิต ซ่ึงการจะนําสินคาไปวางขายท่ีรานคาปลีกคาสงขนาดใหญตองเสียคาวางสินคาจํานวน 1 ลานบาท 
รวมถึงขอเท็จจริงท่ีวา ถาขายได 1 ลานยูนิต ผูผลิตตองจายใหรานคาปลีกคาสงขนาดใหญเพ่ิมดวย อีกท้ัง 
ใบโฆษณาสินคาท่ีทางรานคาปลีกคาสงขนาดใหญผลิตเพ่ือแจกจายใหแกลูกคาทางผูผลิตตองจายเองดวย 
เปนตน33

34 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1) กฎหมายผังเมือง 

 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดใหเจาหนาท่ีรัฐจัดทําและดําเนินการใหเปน  
ไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท เพ่ือสรางหรือพัฒนา
เมืองหรือสวนของเมืองข้ึนใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหาย เพ่ือใหมีหรือทําใหดียิ่งข้ึน
ซ่ึงสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัย
ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพ่ือดํารงรักษา
หรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรมสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ 

33 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2550. 
34 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, สรุปโครงการสัมมนาเพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับการปฏิรูปกฎหมายแก
ประชาชน ประจําป 2552, จ.สุราษฎรธานี, 19 สิงหาคม 2552. 
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 2) กฎหมายควบคุมอาคาร 

 กฎหมายควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคมในเรื่องท่ีเก่ียวแกการปลูกสรางอาคาร ขอปฏิบัติของเจาของอาคาร การขออนุญาต
และการใชงานอาคาร กฎหมายนี้เปนกฎหมายแมบทท่ีเก่ียวแกอาคารมีการบังคับใชกฎหมายเพ่ือควบคุม 
การกอสรางอาคาร การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยใหอํานาจหนาท่ี
ของเจาพนักงานทองถ่ินไว 

 ในกฎหมายนี้ยังใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินออกประกาศหรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ในกรณีท่ีสมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณ
นั้นเปนการชั่วคราวไดโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีระหวาง
วันท่ี ....ถึงวันท่ี..... (อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง) ในจังหวัดเชียงใหม นครนายก ยโสธรและ
ราชบุรี เปนตน 

 3) กฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม 

 กฎหมายการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไขมาจากพระราชบัญญัติกําหนด
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรมและปองกันการผูกขาดทางการคาและจํากัดการแขงขันมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน
ทางการคาจะติดตามสอดสองพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจโดยมีการกําหนดพฤติกรรมของผูประกอบ
ธุรกิจท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันทางการคาไมเปนธรรม ไดแก  

 (1) มีพฤติกรรมท่ีมีการใชอํานาจเหนือตลาดท่ีไมเปนธรรม  

 (2) มีพฤติกรรมท่ีมีการรวมธุรกิจท่ีอาจมีผลตอการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

 (3) มีพฤติกรรมท่ีรวมกันตกลงกันท่ีอาจมีผลเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขัน  

 (4) มีพฤติกรรมท่ีมีการตกลงรวมกันกับผูประกอบธุรกิจนอกประเทศจํากัดโอกาสผู ซ้ือ
ภายในประเทศ  

 (5) มีการกระทําท่ีมิใชเปนการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม  

 ดังนั้น กฎหมายนี้จึงเปนเครื่องมือของรัฐในการกํากับดูแลใหการแขงขันทางการคาเปนไปดวย
ความเปนธรรมทางการคา  

 นอกจากนี้ ไดมีการเสนอรางกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงท้ังจากรางกฎหมาย
ของกระทรวงพาณิชยหรือสํานักงานผูแทนการคาไทยหรือภาคประชาชน โดยเสนอรางกฎหมายเขาสู
กระบวนการทางนิติบัญญัติตั้งแตป พ.ศ. 2550 ตราบจนถึงทุกวันนี้รางกฎหมายดังกลาวยังไมถูกตราเปน
กฎหมาย34

35 

 ผูวิจัยพบวา กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมไดสะทอนภาพท่ีตรงกันใหทราบวา ไมเชื่อม่ัน
กับการแกไขปญหาของภาครัฐ35

36 เนื่องจาก 

35 รายละเอียดของรางกฎหมาย โปรดดูจากภาคผนวก. 
36 โดยวิธีสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคม รวม 4 ภูมิภาค. 
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 1) การผลักดันกฎหมายคาปลีกมีความลาชา ตองผานระเบียบพิธีการราชการตาง ๆ หลายข้ัน
หลายตอน ซ่ึงเขาทํานอง “กวาถั่วสุกงาก็ไหม”และมีไมนอยท่ีเชื่อวา รัฐบาลมองการเคลื่อนไหวของพวกเขาวา
เปนอุปสรรคตอการลงทุนของกลุมทุนตางชาติ 

 2) การอาศัยมาตรการทางกฎหมายอ่ืนในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายคาปลีกเฉพาะ เชน  กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร นั้น ตองข้ึนอยูกับผูบริหารสวนทองถิ่นวาจริงใจมากนอยเพียงใด แตท่ี
สําคัญมีไมนอยท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนของสวนรวม เชน การซ้ือท่ีดินเพ่ือ
กอสรางหางขนาดใหญ หรือการจัดสรรประโยชนในรูปแบบหุนหรือหุนสวน เปนตน การบังคับใชกฎหมาย   
จึงมีประสิทธิภาพ 

 3) กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมเชื่อวาการพิทักษสิทธิดังกลาวเปนไปอยางโดดเด่ียว 
เพราะภาครัฐไมเคยมีพ้ืนท่ีหรือใหความจริงใจกับรานคาปลีกขนาดเล็ก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะอาจกลัวขาด
แหลงทุนสนับสนุนหรืออาจเกรงใจทุนใหญหรืออาจมีผลประโยชนทับซอน 

 4) กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมเชื่อวา การท่ีรัฐไมแสดงจุดยืนอยางชัดเจนในการ
สนับสนุนการเคล่ือนไหวของภาคสังคม แตเลือกสรางความเชื่อม่ันกับนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากกังวลวา 
การสนับสนุนดังกลาวจะเปนการสงสัญญาณท่ีผิดๆ ใหแกนักลงทุนตางชาติ  

 5) ในการตอสูท่ีผานมาหางคาปลีกขนาดใหญไดใชสิทธิทางศาลในการดําเนินคดีแกกลุม
เครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคม โดยเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงินมหาศาล ในขณะท่ีทาทีของรัฐฯ ไมเคย
ออกมาปกปองหรือแสดงบทบาทของผูประนอมขอพิพาท ซ่ึงตรงกันขามกับรัฐบาลตางประเทศของ           
ผูประกอบธุรกิจท่ีแสดงจุดยืนสนับสนุนหางคาปลีกขนาดใหญของตน  

 เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีหางคาปลีกขนาดใหญแหงหนึ่งกําลังพิจารณาถอนทุนเนื่องจากขาดทุน
กลับพบวารัฐบาลแสดงทาทีเห็นใจและหวงใยตอสถานการณ เชน กรณีของหางคารฟูร เปนตน 

 การลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลพบวา การขยายตัวเชิงรุกของหางคาปลีกขนาดใหญมีระดับความรุนแรง
มาก แตกลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมสวนใหญก็ยังตอสู แมวาการตอสูเรียกรองแตละครั้งตองใช
ทุนทรัพยสวนตัว หรือเพราะถูกกลาวหาวาตอสูเพ่ือประโยชนตนเอง หรือสูอยางไรก็ไมมีหนทางชนะทุนใหญ  
(มีบางจังหวัดท่ีทุนทองถ่ิน ปรับรูปโฉมรานคาดั้งเดิมเปนหางสมัยใหม และบริหารจัดการตามท่ีรัฐไดแนะนํา 
ปรากฏวาขาดทุนและปดกิจการ) แตไมสําคัญเทากับการยืนยันถึงคุณคาการตอสูของกลุมเครือขาย      
พลังขับเคลื่อนทางสังคมในทุกพ้ืนท่ีวา พวกเขาสวนใหญตอสูมานาน นานจนบางคนเหลือชวงสุดทาย
ของชีวิต ซ่ึงไดกาวขามการตอสูเพ่ือแพชนะ ไปสูการตอสูเพ่ือความถูกตอง รักษาประโยชนของชาติ
และอิสรภาพของลูกหลานไทยรุนตอไป การหยัดยืนดังกลาวจะเปนการปลุกมโนสํานึกใหแกสังคม ให
ตระหนักและรูเทาทัน โดยมองทาทีของภาครัฐอยางมีอุเบกขา ตราบเทาท่ีรัฐยังปราศจากกระบวนทัศน      
ท่ีเชื่อม่ันและศรัทธาในหลักสิทธิมนุษยชน    
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3.6   แนวปฏิบัติของตางประเทศในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
 

 มีหลายประเทศท่ีมีการใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ หรือกลุม
ทุนตางชาติ เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินหรือสังคม โดยอาศัยมาตรการ
ควบคุมโครงสรางหุน ควบคุมการขยายตัวอยางรวดเร็ว ควบคุมประเภทของการประกอบธุรกิจของคน
ตางชาติ รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษา
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะการควบคุมโครงสรางของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ไดแก  

 
3.6.1 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศญ่ีปุน  

 ประเทศญ่ีปุนมีพัฒนาการทางกฎหมายในการควบคุมรานคาปลีกสมัยใหมอยูหลายฉบับ ไดแก     
(1) กฎหมายหางสรรพสินคา (Department Store Law) (2) กฎหมายรานคาปลีกขนาดใหญ (The Act on 
the Adjustment of Business Activities of Retail Business at Large-scale Retail Stores (Act No. 
109 of 1973)) และ (3) กฎหมายท่ีตั้งของรานคาปลีกขนาดใหญ (Large Scale Retail Store Law: LSLL) 

 กฎหมายฉบับแรกใชบังคับเม่ือ ค.ศ. 1937 โดยบังคับใชกับหางสรรพสินคาท่ีมีขนาดใหญ (1,500 
หรือ 3,000 ตารางเมตรข้ึนไป) ข้ึนอยูกับสภาพของเมืองท่ีตั้งหางสรรพสินคา เพ่ือปองกันผลกระทบรานคา
ขนาดเล็กใหสามารถแขงขันได โดยกฎหมายไดกําหนดใหหางสรรพสินคาตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐ และ
กําหนดเง่ือนไข เชน การกอสราง การขยายสาขา การกําหนดวันเปดและปด โดยกําหนดใหหางสรรพสินคา
ตองปดเวลา 18.00 น. และมีวันหยุดในแตละเดือนไมนอยกวา 4 วัน 

 ตอจากนั้นในป ค.ศ. 1973 ไดมีการตรากฎหมาย ชื่อวา “The Act on the Adjustment of Business 
Activities of Retail Business at Large-scale Retail Stores 1973” มาบังคับใชแทน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงรูปแบบของร านค าปลีกสมัยใหม ท่ี เ กิด ข้ึนนอกเหนือจากห างสรรพสินค า  เชน  
รานสะดวกซ้ือ รานซุปเปอรมารเก็ต ฯลฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี3้637 

 1) ผูประกอบกิจการจะตองสงรายละเอียดแผนการกอสรางใหแกรัฐมนตรี จากนั้นตองแถลง
แผนการกอสรางใหแกคณะกรรมการตัวแทนจากทองถ่ิน ประกอบดวยผูประกอบการรายยอยในพ้ืนท่ี 
ผูเชี่ยวชาญและตัวแทนผูบริโภค 

 2) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการ รัฐมนตรีจะพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอรานคา
ขนาดยอย โดยมีการรับฟงความเห็นจากหอการคาจังหวัด และรับฟงขอเสนอแนะระดับจังหวัด รวมถึง
คณะกรรมการหางคาปลีกขนาดใหญ  

 3) การอนุญาตภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

  (1) วันทําการของกิจการ โดยคํานึงถึงวันหยุดทําการหางใหมากข้ึน 

  (2) การปรับลดพ้ืนท่ีเล็กลง 

  (3) เวลาปดทําการใหเร็วข้ึน  

37 จีรศักดิ์ ชาติอารยะวดี, นโยบายควบคุมหางคาปลีกขนาดใหญ ศึกษาเปรียบเทียบญี่ปุน-ไทย, พ.ศ. 2548,
หนา 45-72. 
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 นายจีรศักดิ์ ชาติอารยะวดี อธิบายวา การบังคับใชกฎหมายไดถูกปรับใหมีความเขมงวด ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับวิธีการปฏิบัติของผูมีอํานาจ ซ่ึงไดแก กลุมผลประโยชนในทองถ่ินเพราะพวกเขาคํานึงถึงประโยชนของ
ตนเองเปนสําคัญ และใชกฎหมายดังกลาวเปนเครื่องมือในการปองกันผูคารายใหมมิใหเขามาในเขตพ้ืนท่ีได
โดยงาย  

 ตอมาในภายหลัง (ค.ศ. 1980 - 1990) ประเทศญี่ปุนมีปญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผูบริโภคมี
ความตองการบริโภคท่ีหลากหลายและมีเสียงมากข้ึน ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีตอง
ปรับใหเขากับระเบียบเศรษฐกิจโลกมากข้ึน (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี)38 สงผลใหกฎหมายดังกลาวมีการ
ปรับใชอยางผอนคลายมากข้ึน  

 ในป ค.ศ. 1991 ไดผอนคลายขนาดของรานคาปลีก โดยมีการปรับคํานิยามของขนาดหางประเภท ท่ี 1 
จาก 1,500 ตารางเมตร เปน 3,000 ตารางเมตร (เมืองใหญปรับเปน 6,000 ตารางเมตร) และขนาดหางประเภท
ท่ี 2 จาก 500 - 1,500 ตารางเมตร เปนขนาด 500 - 3,000 ตารางเมตร (เมืองใหญ 500 - 6,000 ตารางเมตร) 
นอกจากยังผอนปรนเรื่องการเวลาปดของรานคาปลีกขนาดใหญจาก 18.00 น. เปน 19.00 น. เปนตน 

 ในป ค.ศ. 1994 ไดผอนคลายใหรานคาปลีกท่ีใชพ้ืนท่ีนอยกวา 1,000 ตารางเมตร ไมอยูในบังคับแหง
กฎหมาย หรือการขยายเวลาปดจาก 19.00 น. เปน 20.00 น. หรือวันหยุดลดลงจาก 44 วัน เหลือ 24 วัน เปนตน  

 การผอนปรนดังกลาว สงผลใหรานคาปลีกท่ีไมอยูภายใตกฎหมายไดกลับมาขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอยาง
รวดเร็ว รวมถึงความสําเร็จของธุรกิจคาปลีกตางชาติท่ีเขามาลงทุนและขยายกิจการอยางรวดเร็ว เชน       
หาง Toys “R” us ใชเวลา 6 ปนับแตเริ่มเขามาลงทุน (ค.ศ. 1991 - 1997) ขยายสาขาในประเทศญ่ีปุนไดถึง 
46 สาขา เปนตน ผลท่ีตามมาคือ การเขาครองตลาดคาปลีกของกลุมทุนตางชาติ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแก
รานคาปลีกทองถ่ิน  

 พัฒนาการจาก “ควบคุม”เปน “การหามควบคุม”มาสู “การปองกัน” 

 การผอนคลายกฎเกณฑอยางเครงครัดเพ่ือควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซ่ึงเปนผลมาจาก SII  
ในป ค.ศ. 1989 ทําใหมีการยกเลิกกฎหมาย Large Scale Retail Store และมีการตรากฎหมาย Large 
Scale Retail Store Location Law มาใชบังคับแทนในป ค.ศ. 2000 โดยท่ีกฎหมายฉบับกอนนั้นไดถูก
ออกแบบมาเพ่ือปองกันรานคาปลีกขนาดเล็ก (ธุรกิจทองถ่ิน) ท่ีอาจไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญ โดยระยะแรกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางเครงครัด จนผอนปรนขอจํากัดตางๆ ลดลงทามกลาง
พลวัตทางเศรษฐกิจ ทําใหกฎหมายฉบับดังกลาวไมสอดรับกับนโยบายทางเศรษฐกิจ แตกระนั้นประเทศ
ญ่ีปุนไดตรากฎหมายฉบับใหมข้ึนเปลี่ยนแนวทางจากการควบคุมธุรกิจมาเปนการลดปญหาผลกระทบตอ
รานคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอสิ่งแวดลอม โดยเนนนโยบายเรื่อง “การอยูรวมกัน” (co-existence)39 

38 ขอสังเกตจากขอตกลงทวิภาคีระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Structural 
Impediments Initiative (SII) (1989), วา “the adjustments that flow from these measures decrease 
revenues and delay return on investment for store operators and may even discourage or block 
outright the opening or expansion of new retail stores. This result in restricting the growth of 
large stores in Japan” ซ่ึงถือวา การจํากัดเสรีภาพดังกลาวเปนการทําการคาท่ีไมเปนธรรมและถือเปนรูปแบบ
ของการกีดกันทางการคา. 
39 A New Era in Japan's Retailing Market Deregulation Paves the Way for Inroads by Foreign Groups, 
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 นอกจากกฎหมายฉบับดังกลาว ยังมีกฎหมายประกอบอ่ืน ไดแก กฎหมาย City Planning Law และ
กฎหมาย Small and Medium sized Retail Business Promotion Act อีกดวย 

 - กฎหมาย Large Scale Retail Store Location Law (Act on the Measures by Large-Scale 
Retail Stores for Preservation of Living Environment)  

 1) เจตนารมณ 

  มาตรา 1 การสงเสริมแนวทางการดําเนินการของธุรกิจคาปลีก โดยคํานึงถึงท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 
เพ่ือวัตถุประสงคในการรักษาสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีโดยรอบ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ชุมชนทองถ่ิน และคุณภาพชีวิตของคน  

 2) แนวทางการดําเนินการของธุรกิจคาปลีก 

  มาตรา 4 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวง Minister of Economy, Trade and Industry 
กําหนดแนวทางหรือคูมือ (Guidelines) ในการประกอบธุรกิจคาปลีก โดยตองคํานึงถึงผลกระทบตอราน 
คาปลีก ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอม และวีถีชุมชน โดยในคูมือดังกลาวจะตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้ 

  (1) คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

  (2) โครงการและแผนการดําเนินงานเก่ียวกับปจจัยพ้ืนฐาน เชน  

  - เรื่องความปลอดภัย ความสะดวกของผูอยูอาศัยแลผูประกอบการคาและธุรกิจอ่ืนๆ 
ในบริเวณโดยรอบของรานคาปลีกขนาดใหญเชนการจัดท่ีจอดรถอยางเพียงพอ และการจัดระเบียบ
การจราจร  

 - เรื่องผลกระทบท่ีจะเกิดกับวิถีชุมชนโดยรอบ เชน การใชเสียง การจัดการดานสาธารณสุข 
เปนตน  

 3) การขออนุญาตกอสรางธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

  มีข้ันตอนดังนี้ 

  (1) ผูประสงคประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญยื่นขออนุญาตกอสรางกับจังหวัด หรือหนวยงาน
ทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

  (2) จัดแถลงแผนการกอสรางและโครงการแกชุมชนโดยรอบ 

  (3) รับฟงความเห็นของชุมชน 

  (4) การปรับปรุงแกไขตามแนวทาง/คูมือ 

  (5) จังหวัดหรือทองถ่ินท่ีเก่ียวของอนุมัติการกอสราง 

  อนึ่ง กฎหมายฉบับดังกลาวตองประกอบกับกฎหมายผังเมือง ซ่ึงใหอํานาจเทศบาลเมือง 
ในทองถ่ินกําหนดผังเมืองกําหนดเง่ือนไขจํากัดขนาดของหางได เพ่ือใหการเติบโตของเมืองเปนไปอยาง
เหมาะสม 
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 3.6.2 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 

 LoiRaffarin 

 ปจจุบันประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมาย Raffarin ใชบังคับเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 1996 โดยปรับแกจาก
กฎหมาย Royer ซ่ึงกําหนดใหรานคาปลีกขนาดใหญท่ีมีขนาดตั้งแต 300 ตารางเมตร ตองขออนุญาตจาก 
คณะกรรมการฯ ท่ีเรียกวา The Departmental Retail Facility Commission หรือในภาษาฝรั่งเศส 
Commissions départementalesd’équipement commercial (CDEC) มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองธุรกิจ
ขนาดเล็ก และจํากัดการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เชน กลุมทุนเยอรมันท่ีมีศักยภาพทางการตลาด
มากกวา แตกระนั้นก็ถูกตอตานจากนักลงทุนกลุมสหภาพยุโรปวาเปนคุกคามการแขงขันทางการคาและ   
สรางความเสียหายแกลูกคาในการซ้ือสินคาหรือบริการราคาถูก39

40 

 กฎหมายฉบับนี้พัฒนามาจากกฎหมาย Loi Royer ซ่ึงไดตราไวเม่ือป ค.ศ. 1973 เพ่ือควบคุมการ
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีขนาดตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ข้ึนไป จะเห็นไดวา นอกจากจะลด
ขนาดลง ในการขออนุญาตประกอบการตองผานการศึกษาถึงผลกระทบเรื่องสภาพทองถ่ินโดย           
คณะกรรมการฯ ท่ีมีนายกเทศมนตรีแหงทองถ่ินเปนกรรมการอีกดวย  

 ดร.นิพนธ  พัวพงศกร ไดอธิบายไวในงานวิจัยวา 4 0

41 สาเหตุสําคัญท่ีประเทศฝรั่งเศสไดตรา
กฎหมาย Loi Royer เนื่องจากเพ่ือควบคุมการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญ ปองกันผลกระทบ
ตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก และเพ่ือสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดคาปลีกโดยเฉพาะการแขงขัน
ทางดานราคา คุณภาพ รวมถึงการบริการและความหลากหลายของสินคาอันเปนประโยชนโดยตรงตอ
ผูบริโภค แตปรากฏวากฎหมายฉบับดังกลาวมีอุปสรรคเรื่องการบังคับใชเนื่องจาก  

 1) นโยบายการควบคุมการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญเปนนโยบายท่ีสวนทางกับความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจ 

 2) ปญหาการบังคับใชกฎหมาย เชน การบังคับใชกฎหมายโดยคณะกรรมการ (CDUC) ขาดความรัดกุม 
และปญหาการติดสินบนคณะกรรมการฯ  

 3) คณะกรรมการมีสัดสวนท่ีมาจากผูแทนผูบริโภคมีจํานวนนอย (2 คน) เปนผลใหผูแทนท่ีมาจาก
ฝายการเมืองทองถ่ินมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินอนุญาต  

 ดังนั้น การตรากฎหมาย LoiRaffarin มาบังคับใชแทน นอกจากลดขนาดพ้ืนท่ีของรานคาปลีกท่ี
ตองขออนุญาต ยังมีในสวนของการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหม ใหเหลือเพียง 6 คน จาก 7 คน  
โดยมีนายกเทศมนตรีแหงทองถ่ิน และกําหนดใหการพิจารณาอนุญาตตองคํานึงถึงสภาพปญหาในทองถ่ิน
ประกอบดวย  

 

 

 

40 http://www.libres.org/francais/actualite/archives/actualit%E9_1004/raffarin_a6_4404.htm 
41 นิพนธ พัวพงศกร,บทท่ี 8 การควบคุมจํานวนรานคาปลีกและพฤติกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ : 
การศึกษาในตางประเทศและกฎหมายในประเทศ, 2544, หนา 232-235. 
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3.6.3 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ หรือ "Big Box Retail" หรือเรียกวา "Superstores" ท่ีมีอยูอยางแพรหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก หาง WalMart,  หาง Costco, หาง Toys"R"Us เปนตน 4 1

42  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ตลาดการคาปลีกเปนไปอยางเสรี ซ่ึงจะอาศัยเพียงการปองกันการแขงขันท่ีเอา
เปรียบและมีพฤติกรรมท่ีไมเปนธรรมทางการคามากํากับ เชน  Robinson-Patman Act 1936  (พัฒนา 
มาจาก Clayton Act มาตรา 2 หามการเลือกปฏิบัติดานราคา) ในขณะเดียวกันโดยท่ีการขยายตัวอยางเสรี
และหลากหลายกลยุทธของบรรดาหางคาปลีกขนาดใหญ ยอมเกิดผลกระทบในระดับชุมชนทองถ่ิน เชน  

 1) ลดคาจางพนักงาน  

 2) เพ่ิมตนทุนเทศบาล  

 3) การขยายสาขาเพ่ิมข้ึนอยางไรระเบียบ  

 4) รานคาปลีกทองถ่ินแขงขันลําบากและ  

 5) ผลกระทบตอลักษณะชุมชน  

 ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโครงสรางการบริหารราชการแผนดินใชรูปแบบการปกครองประเทศ   
แบบรัฐรวมท่ีเปนสหพันธรัฐ (Federal State) ประกอบดวยมลรัฐตางๆ และแบงการปกครองเปนสามสวน 
คือ การปกครองสวนกลาง (Federal Government) การปกครองในมลรัฐ (State Government) และ  
การปกครองทองถ่ิน การปกครองในระดับมลรัฐและทองถ่ินแตละมลรัฐจะมีรัฐธรรมนูญเปนของตนเอง    
เพ่ือกําหนดรูปแบบการปกครองหรือความสัมพันธของอํานาจตางๆ ได มลรัฐมีอิสระในการกําหนด (ตรา) 
กฎหมายตางๆ ท่ีบังคับใชเก่ียวการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินมีท้ังซิตี้  (City) ทาวนและ
ทาวนชิพ (Town and Township) เคานตี้ (County) เขตพิเศษ (Special District) และเขตโรงเรียน 
(School District) เชนเดียวกันการประกอบธุรกิจคาปลีกในแตละทองถ่ิน รัฐบาลแหงทองถ่ินไดตรากฎหมาย 
ท่ีเรียกวา “Ordinances” เทียบเคียงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา  

 ในกรณีรานคาปลีกขนาดใหญนั้น มีหลายมลรัฐไดออกกฎหมายเพ่ือปองกันผลกระทบท้ังในดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน การกํากับดูแลสิ่งของและการศึกษาเพ่ือชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับการประกอบการ
คาปลีก ขนาดใหญใหมีความเหมาะสมในชุมชน รวมถึงคําแนะนําหรือตัวอยางของแนวทางการออกแบบ
มาตรฐานการพัฒนาและจํากัดขนาด เปนตน ยกตัวอยางเชน City/County: Alameda County43 เม่ือวันท่ี 6 
มกราคม ค.ศ. 2004 คณะกรรมการเมืองฯ ไดผานขอบัญญัติเมืองโดย เสียงเอกฉันท ในการหามรานคาปลีก
ขนาดใหญกวา 100,000 ตารางฟุต (1 ตารางเมตร = 10.76 ตารางฟุต)  ท่ีมีพ้ืนท่ี มากกวารอยละ 10 ท่ีเปน
รานของชํา และสินคาอ่ืนท่ีปลอดภาษีท่ีมิใชสินคาผลิตภัณฑทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองผูประกอบ
กิจการขนาดเล็ก และปญหาดานการจราจรในเมือง หรือเมือง Greenfiled, California  ผูประกอบการรานคา
ปลีกขนาดใหญตองมีการจัดทํารายงานเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางชุมชนทองถ่ิน  หรือเมือง 
Albuquerque การอนุญาตประกอบกิจการตองคํานึงเรื่องความแออัดของจราจร ขนาดของสิ่งกอสรางผลกระทบ
ตอชุมชนขางเคียง  ผลกระทบเรื่องเสียง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม (Natural)สภาพแหงทองถ่ิน 
(Built characteristics) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถ่ิน 

42http://www.mrsc.org/Subjects/Planning/BigBoxRetail.aspx. 
43 Adam Clanton, 2004, P.65. 
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(Historical)44 หรือในรัฐ Florida คณะกรรมการ วาดวยการลงทุนไดกําหนดระเบียบวาการกอสรางรานคาปลีก
ขนาดใหญตองคํานึงเรื่องของความสวยงามทางสถาปตยกรรมมากกวาขนาดของหาง เสนทางจราจรท้ัง 
ผูเดินทางเทาหรือเสนทางสัญจร ความปลอดภัยหรือมลพิษทางเสียงท่ีจะเกิดแกชุมชนโดยรอบ44

45 

 สรุปไดวา รัฐทองถ่ินหรือคณะกรรมการแหงทองถ่ิน ไดมีการกําหนดเง่ือนไขตางๆ ข้ึนอยูกับ     
ความตองการของคนในชุมชนและอยูภายใตกรอบของกฎหมายผังเมือง โดยคํานึงเรื่องสภาพแวดลอม   
ความปลอดภัยและความสะดวกในดานการจราจร รวมถึงเรื่องคุณคาทางจิตใจ เชน ภาพลักษณของเมือง 
คุณคาทางประวัติศาสตร เปนตน   

 
 3.6.4 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง “การอยู

รวมกัน” จากตัวอยางกรณีประเทศญ่ีปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  

 ในการมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมหรือกํากับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญนั้น มีลักษณะท่ี     
ไมเปนไปตามนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดแรงตานจากภายนอกจนกระทบตอ
ภาพรวมตอระบบเศรษฐกิจได ดังนั้น ในประเทศญ่ีปุนจึงมีการผอนคลายกฎเกณฑในการควบคุมหรือ  
กํากับลงใหสอดคลองกับหลักการสากล เชนเดียวกับประเทศฝรั่งเศสท่ีมีกฎหมาย Raffarin มาใชบังคับ 
แทนกฎหมาย Royer (ฉบับเดิม) โดยกําหนดใหรานคาปลีกขนาดใหญท่ีมีขนาดตั้งแต 300 ตารางเมตร ตอง
ขออนุญาตจากคณะกรรมการฯ เพ่ือปกปองธุรกิจขนาดเล็ก และจํากัดการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก   
ขนาดใหญ ในขณะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานั้นธุรกิจคาปลีกเปนไปอยางเสรี โดยอาศัยเพียงมาตรการทาง
กฎหมายในการกับพฤติกรรมการคาเพ่ือปองกันการแขงขันท่ีเอาเปรียบและมีพฤติกรรมท่ีไมเปนธรรม   
ทางการคาเทานั้น  

 สําหรับประเทศญี่ปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกานั้น มีแนวปฏิบัติท่ีดี คือ การมุงเนนนโยบายเรื่อง 
“การอยูรวมกัน” โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเรื่องท่ี ต้ังของรานคา มีวัตถุประสงคในการรักษา
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีโดยรอบ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนทองถ่ิน และคุณภาพชีวิตของ
คน สังคม วัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถ่ินสําหรับขอบเขตความรวมมือภายใต      
แนวปฏิบัติดังกลาวนั้นภาครัฐและภาคเอกชนมีภาระหนาท่ีคือ 

1) ภาครัฐ  

  (1) ใหอํานาจการปกครองทองถ่ินกําหนดผังเมืองเพ่ือใหการเติบโตของเมืองเปนไปอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม สภาพแหงทองถ่ิน สังคม วัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตร
ของทองถ่ิน 

  (2) ตองมีการรับฟงประชาชนถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับวิถีชุมชนโดยรอบ 

  (3) สงเสริมการปกครองทองถ่ินใหมีความโปรงใสมากข้ึน  

 

 

 

44 CITY of ALBUQUERQUE SEVENTEENTH COUNCIL.  
45 http://www.pascocountyfl.net/devser/sd/dr/ldc/l617.pdf. 
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 2) ภาคเอกชน 

  (1) ใหความรวมมือเรื่องธรรมาภิบาล เชน มีการจัดแถลงแผนการกอสรางและโครงการ 
แกชุมชนโดยรอบหรือมีการรับฟงความเห็นของชุมชน เปนตน  

  (2) สงเสริมการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูประกอบธุรกิจ เชน ความรับผิดชอบตอ
สังคมตอมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม แรงงานและการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม เปนตน  
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บทที่ 4 
 

ผลกระทบที่มตีอพฤติกรรม ทัศนคติของประชาชน และรูปแบบวิถีชุมชน 
 
 นโยบายการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจ โดยขาดการสรางสมดุลในเรื่อง 

การพัฒนาคนและสังคมยอมเกิดปรากฎการณท่ีเกิดข้ึนกับรานคาปลีกดั้งเดิม นอกจากนี้ในระยะยาวยอมมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน รวมถึงรูปแบบวิถีชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะมีผล  
ทําใหประเทศตองสูญเสียระบบภูมิคุมกันของสังคมไป ในหลายประเทศพบวาแนวทางการแกไขปญหา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการคุมครองสิทธิในการทํามาหากินของคนในชุมชนทองถ่ินท่ียั่งยืนและประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุด คือ การสรางจิตสํานึกรวมกันของคนในสังคม   

 การสรางจิตสํานึกรวมกันนี้ มีความจําเปนตองผานกระบวนการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติให
ประชาชนไดตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของสิทธิเสรีภาพ วิถีชุมชนทองถ่ิน และการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ
กับประชาชน โดยจําเปนตองทราบวาฐานคิดและทัศนคติของประชาชนท่ีรูสึกตอเรื่องดังกลาวเปนอยางไร  

 
4.1  การศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญและผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม  
 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ ไดจําแนกเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1) คําถามปลายปด  

     สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อาย ุการศึกษา ภูมิลําเนา  

    สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
ประกอบดวย 3 คําถาม ไดแก 

ก. สถานท่ีท่ีเลือกใชบริการในการซ้ือสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค 

ข. จํานวนครั้งตอเดือนในการซ้ือสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

ค. เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีบริการนั้น 

    สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
ประกอบดวย 5 คําถาม ไดแก 

ก. ความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันมีความสะดวกมากข้ึน 

ข. ความประหยัดในการซ้ือสินคา 

ค. การรับทราบขอมูลเรื่องการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกคาสงในตางจังหวัดและชุมชนเพ่ิมข้ึน 

ง. นโยบายทางธุรกิจคาปลีกในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและชุมชน 

  จ. การใชรูปแบบทางธุรกิจในการลดราคาสินคาใหต่ํากวาทุน เพ่ือดึงดูดประชาชนใหซ้ือ
สินคาในหางคาปลีกขนาดใหญ 



77 
 

2) คําถามปลายเปด 

 ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยไดอธิบายถึงสภาพปญหาและนโยบายการพัฒนาประเทศทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหผูตอบทราบเบื้องตนกอนท่ีจะถามคําถามในแตละประเด็น    

    สวนท่ี 4 ไดแก 

ก. ความเขาใจถึงนโยบายดานเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ 

ข. ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 

ค. ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรม 

ง. ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกทองถ่ินดั้งเดิม 

จ. นโยบายของรัฐในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

ฉ. มาตรการปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน 
 

4.2  วัตถุประสงค 
 

ตารางท่ี 12 : วัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
 

สวนท่ี คําอธิบาย 

สวนท่ี 1 เพ่ือใหทราบขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 
เพ่ือใหทราบขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจคาปลีก    
ขนาดใหญ 

สวนท่ี 3 เพ่ือใหทราบขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

สวนท่ี 4 เพ่ือใหทราบขอมูลเก่ียวกับความรูเขาใจเรื่องผลกระทบท่ีมีตอธุรกิจชุมชนทองถ่ิน 

 

4.3    พ้ืนท่ีสํารวจขอมูล 

  ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูล โดยไดแบงพ้ืนท่ีเปนภาคตาง ๆ และมีผูตอบแบบสอบถาม 
ดังตอไปนี้  

  1) ภาคเหนือ จํานวน 73 คน 

  2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 375 คน   
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  3) ภาคกลาง จํานวน 126 คน  

  4) ภาคใต จํานวน 108 คน   

  5) ภาคตะวันออก จํานวน 63 คน 

  6) ภาคตะวันตก จํานวน 44 คน 

  7) กรงุเทพและปริมณฑล จํานวน 32 คน  

  รวมท้ังสิ้น 821 คน จากแบบสอบถามท้ังสิ้น 1,500 ชุด (คิดเปนรอยละ53) จําแนกรายละเอียด
เปนจังหวัดหลักสําหรับพ้ืนท่ีทํางาน (รวม 16 จังหวัด) ไดแก 
 

 ตารางท่ี 13 :  ตารางแสดงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลแบบสอบถามและกายภาพ 
 

พ้ืนท่ี จังหวัด 

ภาคเหนือ เชียงใหม เชียงราย และพะเยา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน  อุดรธานี นครราชสีมา 

หนองคาย และเลย 

ภาคกลาง  สมุทรปราการ และนครปฐม 

ภาคใต สงขลา 

ภาคตะวันออก ชลบุร ี

ภาคตะวันตก ราชบุร ีและกาญจนบรุี 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี 
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 ภาพท่ี 12 : ตัวอยางการสํารวจขอมูลในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 

4.4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

       1) จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศพบวา 

 -  เพศชาย    จํานวน 344 คน   คิดเปนรอยละ 41.90 (42) 

 -  เพศหญิง    จํานวน 477 คน   คิดเปนรอยละ 58.10  

         2) จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ พบวา 

        - ต่ํากวา 20 ป   จํานวน 128 คน  คิดเปนรอยละ 15.60 (16) 

    - อายุ 20-40 ป    จํานวน 519 คน  คิดเปนรอยละ 63.20 

    - อายุ 41-60 ป    จํานวน 165 คน   คิดเปนรอยละ 20.10 

    - อายุ 60 ปข้ึนไป   จํานวน 9 คน   คิดเปนรอยละ 1.10 
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       3) จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา พบวา 

 - ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 41 คน   คิดเปนรอยละ 5.00 

 - ระดับมัธยมศึกษา   จํานวน 187 คน   คิดเปนรอยละ 22.80 (23) 

 - ระดับปริญญาตรี   จํานวน 570 คน   คิดเปนรอยละ 69.40 

 - ระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 2.80 (3) 

       4) จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนา พบวา 

 - ภาคเหนือ      จํานวน 73 คน  คิดเปนรอยละ 8.90 (9) 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน 375 คน   คิดเปนรอยละ 45.70 (46) 

 - ภาคกลาง   จํานวน 126 คน  คิดเปนรอยละ 15.30 

 - ภาคใต   จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ 13.20 

 - ภาคตะวันออก   จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ 7.60 (8) 

 - ภาคตะวันตก   จํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 5.40 

 - กรุงเทพและปริมณฑล  จํานวน 32 คน  คิดเปนรอยละ 3.90 (4)  
 

 4.4.2 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
 

       5) จํานวนครั้งในการซ้ือสินคาท่ีใชในชีวิตประจําวันเฉล่ียโดยในแตละเดือน พบวา 

  - จํานวน 1-2 ครั้งตอเดือน จํานวน 324 คน  คิดเปนรอยละ 39.50 

  - จํานวน 3-4 ครั้งตอเดือน จํานวน 288 คน  คิดเปนรอยละ 35.10  

  - จํานวน 5-6 ครั้งตอเดือน จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 11.90 (12) 

  - จํานวน 7-8 ครั้งตอเดือน จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 2.90 (3) 

  - จํานวน 9-10 ครั้งตอเดือน จํานวน 23 คน  คิดเปนรอยละ 2.80 (3) 

  - จํานวนมากกวา 10 ครั้งข้ึนไป  จํานวน 64 คน   คิดเปนรอยละ 7.80 (8) 

       6) การเลือกใชบริการธุรกิจคาปลีกในการซ้ือสินคาประเภทอุปโภคบริโภค พบวา 

 - รานคาปลีกดั้งเดิม (รานโชหวย) จํานวน 163 คน   คิดเปนรอยละ 19.90 (20) 

 - รานคาสะดวกซ้ือ (7/11 แฟมิลี่มารท) จํานวน 368 คน  คิดเปนรอยละ 44.80 (45) 

 - ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคาท่ัวไป จํานวน 123 คน   คิดเปนรอยละ 15.00 

                (อาทิ TOPs หางสรรพสินคาตางๆ)  

 - รานคาปลีกขนาดใหญ   จํานวน 159 คน   คิดเปนรอยละ 19.30 

        (ซุปเปอรเซ็นเตอร อาทิหางคารฟู หางเทสโกโลตัส)  

 - ใชบริการประเภทอ่ืนๆ  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 1.00 
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       7) เหตุผลจากการเลือกใชบริการธุรกิจคาปลีกในการซ้ือสินคาประเภทอุปโภคบริโภค พบวา 

 - ความสะดวก   จํานวน 596 คน  คิดเปนรอยละ 34.30 

 - ราคา    จํานวน 307 คน  คิดเปนรอยละ 17.66 (18) 

 - ทําเลท่ีตั้ง   จํานวน 247 คน  คิดเปนรอยละ 14.21 

 - ความหลากหลายในสินคาและบริการ จํานวน 422 คน  คิดเปนรอยละ 24.28 

   - รูปแบบและวิธกีารในการสงเสริมการขาย จํานวน 94 คน  คิดเปนรอยละ 5.40 

 - การโฆษณาและประชาสัมพันธ   จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 2.65 (3) 

 - อ่ืนๆ    จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 1.50 
 

4.4.3 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 

       8) ความเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหการใชชีวิตประจําวันมีความสะดวกมากข้ึน 
พบวา 

   - เห็นดวย   จํานวน 602 คน   คิดเปนรอยละ 73.30 

   - ไมเห็นดวย    จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 11.00 

   - ไมแนใจ   จํานวน 129 คน  คิดเปนรอยละ 15.70(16) 

       9) ความเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหประชาชนในฐานะผูบริโภคซ้ือสินคาในราคา
ประหยัด พบวา 

  - เห็นดวย   จํานวน 422 คน  คิดเปนรอยละ 51.40 

  - ไมเห็นดวย   จํานวน 166 คน  คิดเปนรอยละ 20.20 

  - ไมแนใจ   จํานวน 233 คน  คิดเปนรอยละ 28.40 

      10) ความเห็นวาทราบหรือไมมีการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกคาสงในตางจังหวัด เขาไปใน
อําเภอ และชุมชนเพ่ิมมากข้ึน พบวา 

  - ทราบ     จํานวน 641 คน   คิดเปนรอยละ 78.10 

  - ไมทราบ    จํานวน 99 คน   คิดเปนรอยละ 12.00 

  - ไมแนใจ    จํานวน 81 คน    คิดเปนรอยละ 9.90 (10) 

      11) ความเห็นวาเห็นดวยหรือไมกับแผนการตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในการ
ขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอ ชุมชน และหมูบาน พบวา 

  - ตอบเห็นดวย    จํานวน 447 คน  คิดเปนรอยละ 54 

  - ตอบไมเห็นดวย   จํานวน 374 คน  คิดเปนรอยละ 46 
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 เห็นดวย จํานวน 447 คน คิดเปนรอยละ 54 จําแนกตามประเด็น ดังนี้ 

  (1) สามารถเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลาย   คิดเปนรอยละ 9.09 

  (2) มีความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา   คิดเปนรอยละ 70.13 

  (3) รานคาโชหวยจะไดมีการพัฒนาสินคา   คิดเปนรอยละ 0.78 (1) 

  (4) สรางความเจริญใหแกชุมชน    คิดเปนรอยละ 9.09 

  (5) สงเสริมอาชีพใหกับชุมชน    คิดเปนรอยละ 2.08 

  (6) สามารถซ้ือสินคาไดในราคาประหยัด   คิดเปนรอยละ 5.45 

  (7) มีการกระจายรายได     คิดเปนรอยละ 1.56 (2) 

  (8) มีการพัฒนาคุณภาพสินคาบริการอยูเสมอ  คิดเปนรอยละ 1.04 

  (9) เปนสิทธิของปจเจกชน (เอกชน)   คิดเปนรอยละ 0.25 

  (10) เปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับชุมชน   คิดเปนรอยละ 0.53 (1) 

 ไมเห็นดวย  จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ 45.60 (46) จําแนกตามประเด็น ดังนี้ 

  (1) กระทบกับรานคาขนาดยอย เชน รานโชหวยในชุมชน คิดเปนรอยละ 75.50 (76) 

  (2) เปนการนําเงินใหนายทุนนําออกนอกประเทศ  คิดเปนรอยละ 4.96 (5) 

  (3) เกิดการใชจายอยางฟุมเฟอยเพ่ิมมากข้ึน   คิดเปนรอยละ 3.21 

  (4) เปนการผูกขาดทางการคาของเอกชน   คิดเปนรอยละ 6.71 (7) 

  (5) เปนการทําลายวิถีชีวิตของชุมชน   คิดเปนรอยละ 7.29 

  (6) คนในชุมชนเกิดการวางงาน    คิดเปนรอยละ 2.33 

       12) ทานคิดอยางไรกับการใชรูปแบบทางธุรกิจในการลดราคาสินคาใหต่ํากวาทุนเพ่ือ
ดึงดูดประชาชนใหเขามาซ้ือสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญ  พบวา 

   - เห็นดวย เพราะซ้ือสินคาในราคาถูกลง   จํานวน 423 คน  คิดเปนรอยละ 51.50 (52) 

   - ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานคาปลีกชุมชน  

    (ขนาดเล็ก) ไมสามารถแขงขันได  จํานวน 278 คน  คิดเปนรอยละ 33.90 (34) 

   - ไมแนใจ    จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 11.70 (12) 

   - อ่ืนๆ     จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 2.90 (3) 
 

  4.4.4 สวนท่ี 4 ผลกระทบท่ีมีตอธุรกิจชุมชนทองถิ่น 

       13) ทราบหรือไมวา แนวนโยบายดานเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กําหนดใหรัฐ
ตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม พบวา 

     - ทราบ    จํานวน 332 คน  คิดเปนรอยละ 40.40 
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 - ไมทราบ   จํานวน 363 คน  คิดเปนรอยละ 44.30 

 - ไมแนใจ   จํานวน 126 คน  คิดเปนรอยละ 15.30 

       14) ทานเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือไม พบวา 

   - ทราบ    จํานวน 293 คน  คิดเปนรอยละ 35.70 (36) 

   - ไมทราบ   จํานวน 286 คน  คิดเปนรอยละ 34.80 (35) 

   - ไมแนใจ   จํานวน 242 คน  คิดเปนรอยละ 29.50 

       15) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเสรีวาอยางไร (ตอบคําถามเชิงลึกอยู 235 คน) จําแนก
ตามประเด็นคําตอบ พบวา 

(1) เปนการคาขายหรือทําธุรกิจตางๆไดอยางเสรี ปราศจากการผูกขาดหรือการเก็บภาษี
โดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐ คิดเปนรอยละ 78.30 

  (2) เปนการคาแบบทุนนิยมใหตางประเทศและนายทุนเขามามีบทบาทในการทําธุรกิจใน
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 4.68 (5) 

(3) เปนการคาขายแบบอิสระ แตตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย คิดเปนรอยละ 6.81 (7) 

(4) เปนการแขงขันทางการคาตามกลไกของตลาด โดยรัฐเขามามีบทบาท หรือมีสวน
เก่ียวของในการประกอบธุรกิจบางสวน คิดเปนรอยละ 3.83 (4) 

(5) เปนการเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันทางเศรษฐกิจมากข้ึน คิดเปนรอยละ 6.38 

       16)  ทานเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมหรือไม  พบวา 

 - ทราบ    จํานวน 197 คน  คิดเปนรอยละ 24.00 

 - ไมทราบ   จํานวน 326 คน     คิดเปนรอยละ 39.70 (40) 

 - ไมแนใจ   จํานวน 298 คน   คิดเปนรอยละ 36.30 

       17) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมวาอยางไร จําแนกตามประเด็นคําตอบ พบวา 

  (1) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีผูประกอบการคํานึงถึงผูบริโภค โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานึงประโยชนสวนรวม ไมเอาเปรียบหรือปรับราคามากเกินไป คิดเปนรอยละ 74.05 

  (2) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีผูประกอบการใชหลักสุจริต มีความเทาเทียมกันในการประกอบ
ธุรกิจ โดยไมกระทบตอธุรกิจประเภทอ่ืน คิดเปนรอยละ 15.27  

  (3) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเลือกซ้ือไดอยางเสรี   
คิดเปนรอยละ 4.58 (5) 

    (4) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง คิดเปนรอยละ 1.52 

    (5) เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันและหวังผลกําไร ไมไดจํากัดผูประกอบการ ตองมีการ
เสียภาษีโดยมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีแนะนําและใหความชวยเหลือในการประกอบธุรกิจ คิดเปนรอยละ 4.58 (5) 

       18) ทานเห็นดวยหรือไมวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกคาสง
ขนาดเล็ก พบวา   
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   - เห็นดวย   จํานวน 700 คน  คิดเปนรอยละ 85.30 

   - ไมเห็นดวย   จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ 6.50 (7) 

   - ไมแนใจ   จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 8.20 

       19) ทานเห็นดวยหรือไมวาผลกระทบตามขอท่ี (18) คือความไมเปนธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ พบวา 

     - เห็นดวย   จํานวน 421 คน  คิดเปนรอยละ 51.20 

   - ไมเห็นดวย   จํานวน 172 คน  คิดเปนรอยละ 21.00 

   - ไมแนใจ   จํานวน 228 คน  คิดเปนรอยละ 27.80 (28) 

       20) ทานเห็นดวยหรือไมวาการใชกลยุทธลดราคาสินคาใหต่ํากวาทุนเปนพฤติกรรม     
การแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม พบวา 

     - เห็นดวย   จํานวน 366 คน   คิดเปนรอยละ 44.50 (45) 

     - ไมเห็นดวย    จํานวน 250 คน  คิดเปนรอยละ 30.50 

    - ไมแนใจ    จํานวน 205 คน  คิดเปนรอยละ 25.00 

       21) ทานเห็นดวยหรือไมกับการท่ีรัฐเขาไปควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก      
ขนาดใหญไมใหขยายตัวไปยังชุมชนยอย พบวา 

 - เห็นดวย   จํานวน 449 คน  คิดเปนรอยละ 54.70 (55) 

 - ไมเห็นดวย   จํานวน 136 คน  คิดเปนรอยละ 16.60 (17) 

 - ไมแนใจ   จํานวน 236 คน  คิดเปนรอยละ 28.70 (29) 

       22) จากขอ (21) โปรดระบุเหตุผล พบวา 

 ผูตอบวาเห็นดวย  จํานวน 651 คน  คิดเปนรอยละ 79.30 

 ผูตอบวาไมเห็นดวย  จํานวน 170 คน  คิดเปนรอยละ 20.70 (21) 

    เห็นดวย จํานวน 651 คน คิดเปนรอยละ 79.30 จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 

   (1) เพ่ือความเปนธรรมในการประกอบอาชีพกับธุรกิจขนาดเล็ก    คิดเปนรอยละ 10.50  

   (2) ทําใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กไดรับผลกระทบ          คิดเปนรอยละ 27.90 (28) 

   (3) ทําใหผูประกอบการรายยอย (โชหวย) อยูได                 คิดเปนรอยละ25.42 

   (4) เพ่ือไมใหเงินทุนออกตางประเทศ               คิดเปนรอยละ4.97 (5) 

    (5) เปนการสรางคานิยมท่ีฟุมเฟอย    คิดเปนรอยละ 2.20 

   (6) คุมครองธุรกิจขนาดเล็ก (โชหวย) กระจายรายได  คิดเปนรอยละ 20.18 

   (7) เปนการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค     คิดเปนรอยละ 8.83 (9) 

   ไมเห็นดวย  จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 20.70 (21) จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 
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    (1) เปนการเอาเปรียบผูบริโภค     คิดเปนรอยละ 15.58 (16) 

   (2) ไมทําใหเกิดความสะดวกสบาย    คิดเปนรอยละ 9.10 

   (3) เปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ   คิดเปนรอยละ 27.28 

   (4) จํากัดความตองการ และความพึงพอใจของผูบริโภค   คิดเปนรอยละ 10.38 

   (5) ไมทําใหเกิดการพัฒนาและการกระจายความเจริญสูชุมชน คิดเปนรอยละ 22.08 

    (6) ปดก้ันทางเลือกในการบริโภคสินคาท่ีหลากหลาย  คิดเปนรอยละ 15.58 (16) 

       23) ทานเห็นดวยหรือไมวากับการท่ีรัฐจะมีมาตรการควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมิให
ใชรูปแบบการคาท่ีต่ํากวาทุน  พบวา 

 - เห็นดวย  จํานวน 349 คน   คิดเปนรอยละ 42.50 (43) 

 - ไมเห็นดวย  จํานวน 164 คน   คิดเปนรอยละ 20.00 

 - ไมแนใจ  จํานวน 308 คน   คิดเปนรอยละ 37.50 (38) 

       24) จากขอ (23) โปรดระบุเหตุผล พบวา 

 - เห็นดวย    จํานวน 614 คน    คิดเปนรอยละ 74.80 (75) 

 - ไมเห็นดวย  จํานวน 207 คน   คิดเปนรอยละ 25.20 

   เห็นดวย  จํานวน 614 คน คิดเปนรอยละ 74.80 (75) จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 

(1) เพ่ือสรางความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ  คิดเปนรอยละ 23.16 

(2) ธุรกิจขนาดเล็ก (เชน โชหวย) ไดรับผลกระทบ  คิดเปนรอยละ 26.85 (27) 

(3) เพ่ือปองกันและควบคุมสินคาใหมีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ 5.26 

(4) รานคาปลีกขนาดยอยสามารถขายสินคาได  คิดเปนรอยละ 17.89 (18) 

(5) เปนมาตรการในการตรึงราคาสินคาใหเหมาะสม  คิดเปนรอยละ 12.63 (13) 

(6) เปนมาตรการในการพยุงสินคาใหมีการแขงขันกันได คิดเปนรอยละ 14.21 

  ไมเห็นดวย  จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 25.20  จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 

(1) เปนทางเลือกของผูบริโภคท่ีจะไดซ้ือสินคาในราคาท่ีถูกลง รัฐไมควรแทรกแซง  
คิดเปนรอยละ 50.63 (51) 

(2) เปนกลยุทธทางการตลาด    คิดเปนรอยละ 10.13 

(3) ทําใหประชาชนบริโภคสินคาในราคาท่ีสูงข้ึน  คิดเปนรอยละ 24.05 

(4) เปนมาตรการท่ีผิดหลักการคาแบบเสรีจํากัดสิทธิของกิจการนั้นๆ               
        คิดเปนรอยละ 15.19 

      25) ทานเห็นดวยหรือไมกับการมีมาตรการปองกันมิใหธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่น        
(โชหวย) ไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ พบวา 
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 - เห็นดวย   จํานวน 579 คน  คิดเปนรอยละ 70.10 

 - ไมเห็นดวย   จํานวน 62 คน      คิดเปนรอยละ 7.60(8) 

 - ไมแนใจ   จํานวน 183 คน  คิดเปนรอยละ 22.30 

      26) จากขอ (25) โปรดระบุเหตุผล พบวา 

 - ผูตอบวา เห็นดวย  จํานวน 738 คน  คิดเปนรอยละ 89.90 (90) 

 - ผูตอบวาไมเห็นดวย  จํานวน 83 คน  คิดเปนรอยละ 10.10 

 เห็นดวย  จํานวน 738 คน คิดเปนรอยละ 89.90 (90) จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 

(1) เปนธรรมตอรานคาปลีกชุมชน    คิดเปนรอยละ 19.51 (20) 

(2) ผูประกอบการรายยอยสามารถแขงขันกับรายใหญได คิดเปนรอยละ 12.80 (13) 

(3) เปนการสรางรายไดใหกับคนในทองท่ี/ชุมชน  คิดเปนรอยละ 29.27 

(4) เพ่ือรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ    คิดเปนรอยละ 5.19 

(5) ทําใหเกิดการกระจายรายได    คิดเปนรอยละ 21.95 (22) 

(6) รานคาปลีกขนาดเล็กจะไดมีการพัฒนา   คิดเปนรอยละ 2.74 (3) 

(7) ทําใหรานคาปลีกขนาดเล็ก (รานโชหวย) ขาดรายได คิดเปนรอยละ 8.54 (9) 

ไมเห็นดวย  จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 10.10 จําแนกตามประเด็นเหตุผล ดังนี้ 

(1) เสรีภาพในการประกอบธุรกิจ    คิดเปนรอยละ 83.33 

(2) ทําใหคนในชุมชนขาดรายได    คิดเปนรอยละ 16.67 (17) 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปรายละเอียดเปนรายประเด็นดังตอไปนี้ 
 
1) ความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจเสรีท่ีเปนธรรม  

   ประชาชนสวนมากยังขาดความรูความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม 
 

ตารางท่ี 14 : ตารางแสดงความรูความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง 
 

ประเด็น ทราบ ไมทราบ ไมแนใจ 

1.1 ภาครัฐตองสนับสนุนระบบ  

เศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม 

40 44 15 

1.2 ความรูเรื่องระบบเศรษฐกิจเสร ี 36 35 29 

1.3 ความรูเรื่องระบบเศรษฐกิจท่ี      
เปนธรรม 

24 40 36 
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2) ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม 

   ประชาชนสวนมากเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมและรัฐควรมี
ระบบการควบคุมและมาตรการปองกันความไมเปนธรรมดังกลาว 

 
ตารางท่ี 15 : ตารางแสดงความเห็นตอผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม 
 

ประเด็น เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ 

2.1ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบ
ตอธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก 

85 7 8 

2.2 ผลกระทบท่ีมีความไมเปนธรรมใน
การประกอบธุรกิจ   

36 35 29 

2.3 รัฐควรเขาไปควบคุมการขยายตัว
ของธุ ร กิจค าปลี กขนาดใหญ ไม ให
ขยายตัวไปยังชุมชนยอย 

55 17 29 

2.4 รัฐควรมีมาตรการปองกันมิใหธุรกิจ
คาปลีกชุมชนทองถ่ิน (โชหวย) ไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคา
ปลีกขนาดใหญ    

70 8 22 

 
 
4.5  การวิเคราะหสภาวการณการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค 
 

 จากการศึกษาและสํารวจขอมูลในดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน จะพบวา 

 1) พฤติกรรมของประชาชนไดเลือกใชบริการในรานคาปลีกสมัยใหม ประเภทตาง ๆ ไดแก รานคา
สะดวกซ้ือ หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต และรานไฮเปอรมารเก็ต มีสูงเกือบรอยละ 80 ของประเภทรานคาปลีก 
โดยสวนใหญของประชาชนระบุวา รานคาปลีกสมัยใหมมีความสะดวกสบาย มีสินคาท่ีหลากหลายและราคาถูก 
รวมถึงดานทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีกสมัยใหมท่ีมักจะตั้งอยูในเมือง ชุมชน หรือในแหลงท่ีเอ้ือตอการเดินทาง 

 มีเหตุผลในเชิงคานิยม เชน ความทันสมัยและรสนิยมของผูซ้ือ เปนตน 

 2) ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ พบวา ประชาชนท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวย 
มีสัดสวนใกลเคียงกัน กลาวคือ ประชาชนท่ีตอบเห็นดวยมีรอยละ 54 สวนท่ีตอบไมเห็นดวยอยูรอยละ 46 
สําหรับผูท่ีตอบวาเห็นดวย ไดใหเหตุผลวา การขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหตนมี 
ความสะดวกสบายและมีทางเลือกมากข้ึนในการซ้ือสินคา สูงถึงรอยละ 70 สวนเหตุผลท่ีเหลือ ไดแก 
มีความหลากหลาย ในการซ้ือสินคาหรือบริการ ทําใหชุมชนทองถ่ินมีความเจริญ ทําใหตนสามารถซ้ือสินคาใน
ราคาประหยัด ฯลฯ ในสวนของการพัฒนาความเจริญใหชุมชนทองถ่ินนั้น พิจารณาไดสองนัย คือ (1) การพัฒนา
ทางวัตถุความทันสมัย และ (2) การกระจายรายไดใหแกคนทองถ่ิน 
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 ผูท่ีตอบวาไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา พฤติกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญดังกลาวจะสงผล
กระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม (รานคาเล็ก) สูงถึงรอยละ 76 และมีเหตุผลอ่ืนประกอบ เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
(1) สงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน (2) พฤติกรรมท่ีถือเปนการผูกขาดทางการคา (3) ทําใหเงินไหลออกนอก
ประเทศ (4) สงเสริมวฒันธรรมบริโภคนิยม และ (5) ทําใหคนตกงานเนื่องจากรานคาปลีกดั้งเดิมปดกิจการ 

 3) เรื่องธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีศักยภาพในการตั้งราคาสินคาไดถูก หรือต่ํากวาทุนเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหประชาชน และเปนขอไดเปรียบทางธุรกิจคาปลีกท่ีมีศักยภาพดานทุน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  
ประชาชนรอยละ 52 เห็นดวย แตเปนท่ีนาสนใจวา มีประชาชนถึง รอยละ 34 ท่ีไมเห็นดวยกับการใชศักยภาพ
ดังกลาว เนื่องจากทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได สวนประชาชนท่ียังไมแนใจหรือเห็นเปน 
อยางอ่ืนนั้นมีรวมกันรอยละ 15 ซ่ึงคิดวา หากมีการใหขอมูลและเหตุผลของฝายท่ีไมเห็นดวยเพ่ิมเติม จะทําใหมี
อัตราสูงประมาณรอยละ 49 

 4) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจตามบทบัญญัติมาตรา 84 (1) “...สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด...” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนหลักการทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีประชาชนตอบวา “ไมทราบ” รอยละ 44 และประชาชนท่ีตอบวา “ทราบ” รอยละ 40 
แตท่ีตอบวา “ทราบ” มีจํานวนรอยละ 35 ท่ียังไมเขาใจรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม 
โดยอาศัยกลไกตลาด 

  นอกจากนี้พบวา ประชาชนท่ีตอบวาทราบและเขาใจรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีไดตอบคําถามเชิงลึกแกผูวิจัยวา  

  (1) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือระบบเศรษฐกิจท่ีเอกชนสามารถประกอบธุรกิจตางๆ ได
อยางเสรี โดยปราศจากการแทรกแซงอยางใด ๆ จากรัฐ 

  (2) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือระบบเศรษฐกิจท่ีเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนและประกอบธุรกิจไดมากข้ึน  

  (3) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือระบบเศรษฐกิจท่ีตองดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 
และรัฐสามารถเขาไปมีบทบาทในการประกอบธุรกิจบางประเภท 

  เหตุผลตาม (1) และ (2) มีอยูรอยละ 89 สวนเหตุผลตาม (3) มีผูใหรายละเอียดทํานอง
เดียวกันนี้เพียงรอยละ 11 เทานั้น 

  หลักจากนั้น ผูวิจัยไดใหขอมูลแกผูตอบคําถามวา ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีตองมี
ความสัมพันธกับการสรางความเปนธรรมหรือการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม มีประชาชนรอยละ 24 
ตอบวา “ทราบ” แตท่ีเหลือรอยละ 76 ตอบวา “ไมทราบ” และ “ไมแนใจ”  

  สําหรับผูท่ีตอบวา ทราบและเขาใจวาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีตองสัมพันธกับเรื่องความ
เปนธรรม ไดอธิบายความเขาใจตอคําวาระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมวา  

  (1) ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมคือการคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคและสวนรวม 

  (2) ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมคือการคาขายท่ีประกอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต  

  (3) ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรมคือการคาขายท่ีไมเอาเปรียบผูประกอบธุรกิจอ่ืน  

  (4) อ่ืน ๆ เชน มีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง มีการชวยเหลือผูท่ีประสบปญหา ฯลฯ 
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  ความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจท่ีเปนธรรม สามารถจําแนกเปน 3 เรื่อง ไดแก (1) เรื่องให
ความเปนธรรมตอผูบริโภค (2) เรื่องใหความเปนธรรมตอผูประกอบธุรกิจ และ (3) เรื่องความเปนธรรมตอ
สังคม ซ่ึงประชาชนท่ีตอบคําถามมีความเขาใจเปนลําดับดังนี้ เปนธรรมตอผูบริโภค รอยละ 74 เปนธรรมตอ     
ผูประกอบธุรกิจ รอยละ 15 และเปนธรรมตอสังคม รอยละ 11  

 5) ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดจําแนกเปนประเด็นดังนี้ 

  (1) ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากถึงรอยละ 85 เห็นดวยวา การปดกิจการของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเปนผล 
มาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และประชาชนรอยละ 51 เห็นวา การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ในชุมชนทองถิ่นเปนความไมเปนธรรมตอรานคาปลีกดั้งเดิม และรอยละ 45 เห็นวา การใชกลยุทธขาย
สินคาราคาต่ํากวาทุนเปนพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบรานคาปลีกดั้งเดิม  

  (2) สืบเนื่องจาก (1) ประชาชนรอยละ 55 เห็นวารัฐควรมีมาตรการในการควบคุม      
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมใหขยายตัวไปยังชุมชนระดับยอย ในขณะเดียวกันมีอยูประมาณ
รอยละ 45 ท่ีตอบวาไมเห็นดวยหรือไมแนใจกับมาตรการในการควบคุมดังกลาว 

   สําหรับผูท่ีตอบวาเห็นดวย ใหเหตุผลในทํานองการปกปองรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน มี
มากถึงรอยละ 84 สวนท่ีเหลือรอยละ 16 ใหเหตุผลอ่ืน เชน เพ่ือลดคานิยมสังคมบริโภคนิยม หรือปองกัน
การไหลออกของเงินไปตางประเทศ เปนตน ในขณะท่ีผูท่ีตอบวาไมเห็นดวยกับมาตรการแทรกแซงของรัฐ
ดังกลาว โดยใหเหตุผลวา เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของเอกชน และทําใหสังคมทองถ่ิน 
ไมเจริญ รอยละ 49 ท่ีเหลืออีกรอยละ 51 เห็นวา เปนการจํากัดโอกาสของประชาชนในการเขาถึงสินคา
ราคาถูก และหลากหลาย รวมถึงความสะดวกสบายในการบริโภคสินคาหรือบริการ   

  (3) ทัศนคติของประชาชนเรื่องความชวยเหลือของรัฐท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน  

  มีประชาชนสูงถึงรอยละ 90 ท่ีตอบวา ควรมีมาตรการปองกันและชวยเหลือรานคาปลีก
ดั้งเดิมทองถ่ิน มีเหตุผลดังนี้ 

       - รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินสามารถประกอบกิจการตอไปได 

       - รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินสรางรายไดใหแกคนในชุมชุนทองถ่ิน 

       - รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินชวยรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ 

       - รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของวิถีชุมชน  

   สําหรับประชาชนท่ีตอบไมเห็นดวยรอยละ 10 เห็นวา (1) เปนการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบธุรกิจแบบเสรี และ (2) ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีขาดรายได จากการจางงานของธุรกิจคาปลีก 
ขนาดใหญ 

 พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนดังกลาวท่ีแสดงออกมาเพ่ือตอบสนองตอแรงจูงใจดังกลาว
ขางตนนั้น สะทอนใหเห็นไดวา ประชาชนมีความหวงใยตอสถานการณของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีจะ
สงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม และควรมีมาตรการปองกันและชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน แต
ปจจัยท่ีสําคัญคือ ภาครัฐตองมีความจริงใจในการสรางกลไกใหเกิดการคาท่ีเปนธรรม มีมาตรการคุมครอง
ธุรกิจทองถ่ินดั้งเดิมใหสามารถประกอบกิจการตอไปได และปกปองรานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ินใหถือเปน 
สวนหนึ่งของวิถีชุมชน 
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 4.5.1 วิถีชีวิตและพฤติกรรมเปล่ียนแปลงตามพลวัตทางสังคม  

 ในรอบก่ึงศตวรรษท่ีผาน ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยมีอิทธิพลจากกระแส
หลักการพัฒนาประเทศ จากสังคมเกษตรกรรมท่ีวิถีชีวิตของผูคนอิงธรรมชาติ และระบบสังคมท่ีเก้ือกูลกัน  
ไปสูสังคมเกษตรแบบอุตสาหกรรมท่ีวิถีชีวิตของผูคนถอยหางจากธรรมชาติ และระบบโครงสรางทางสังคม
เปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน จนกระท่ังการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนสังคมอุตสาหกรรมใหม 
ซ่ึงสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม วิถีชีวิตสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และพฤติกรรมมักคุน
ทางสังคมเปนความสัมพันธเชิงธุรกิจเปนปจจัยสําคัญ  

 ความสัมพันธระหวางรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินท่ีเคยมีบทบาทเปนแหลงเชื่อมโยงและเก้ือกูลของ
คนในชุมชนทองถ่ินมีบทบาทลดนอยถอยลง เพราะแตเดิมนั้นผูประกอบกิจการคาปลีกดั้งเดิมสวนใหญจะ
เปนคนไทยเชื้อสายจีนซ่ึงถือระบบคุณธรรมตามความเชื่อลัทธิขงจื้อ ในการประกอบกิจการรานคาจึงเปน
เสมือนสะพานเชื่อมระหวางผูผลิตสินคากับผูบริโภคสินคา และเชื่อมโยงความตองการสินคาของคนในพ้ืนท่ี
ไปยังผูผลิตสินคา รวมถึงเปนแหลงเก้ือกูลสําหรับผูท่ีตองการสินคาแตขาดแคลนปจจัยไปใชกอนเทาท่ีจําเปน
ตอการดํารงชีพ  

 เม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไปตามพลวัต ประเพณีทางการคาท่ีเคยถายทอดระบบคุณธรรมตามลัทธิ
ขงจื้อจากรุนสูรุนถูกทาทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเห็นไดวารานคาเชนนั้นมี
จํานวนลดนอยลง สวนมากถูกกลืนตามคานิยมของกระแสหลัก แตรานคาปลีกดั้งเดิมใดท่ียังสามารถยึดโยง
กับหลักคุณธรรมดังกลาวได ก็ยังคงสามารถยึดโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคมทองถ่ินไดเชนกัน   

 แมวาปจจุบันความเจริญทางวัตถุนิยม ไดกาวเขามาอยางถาถมในนาม “การกระจายความเจริญสูทองถ่ิน
เพ่ือการพัฒนาประเทศ” ทําใหพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เชน การรับประทาน
อาหารนอกบานอยางสมํ่าเสมอ การเลือกซ้ือสินคาท่ีรานคาปลีกสมัยใหม การเปนศูนยรวมของวัยรุน 
(Entertainment Complex) รวมถึงคานิยมความทันสมัย เปนตน สิ่งเหลานั้นนับเปนปจจัยภายนอกท่ีทาทาย
ตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทย แตปจจัยภายในท่ีถือเปนภูมิคุมกัน ไดแก การยึดโยงหัวใจของประชาชน
ผูบริโภค (ความภักดี) ท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมท่ีถือระบบคุณธรรม เพราะความตองการของประชาชนถือเปน
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของปจเจกเชน (Freedom from want) มิอาจบังคับใหเปลี่ยนแปลงได หากไมสามารถยึด
โยงทัศนคติท่ีมีตอวิถีชุมชนได 

 
 4.5.2 ทัศนคติตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญและผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม 

 คาลส โรเจอร ใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ดัชนีชี้วาบุคคลคิดและรูสึกอยางไรกับ      
คนรอบขาง วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีอาจ
สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของ
การประเมิน เพ่ือแสดงวาชอบหรือไมชอบตอประเด็นหนึ่งๆ ซ่ึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป0

1 จะเห็น 
ไดวา ทัศนคติจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของคน เพราะทัศนคติของคนจะเปนตัวหลอหลอมใหเกิดเปน
พฤติกรรมของคน ดังนั้น จากการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และทัศนคติของ

1 สุรพงษ โสธนเสถียร, การสื่อสารเพ่ือการจัดการในองคการธุรกิจ, (กรุงเทพ; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2533) น.122. 
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ประชาชนเรื่องความชวยเหลือของรัฐท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ท่ีกลาวถึงแลวนั้น พบวา ประชาชนสวน
ใหญมีความรูสึกและตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม อันเนื่องมาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
ท้ังนี้ มีปจจัยมาจากรากฐานยาวนานของโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจแบบเกา แตประชาชนไมทราบถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอภาพโดยรวม และองคความรูท่ีครบทุกดานในการหลอหลอมใหเกิดเปนความเชื่อจน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทายท่ีสุด 
 
4.6  สรุป 
 
 อิทธิพลจากกระแสหลักการพัฒนาประเทศไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผูคนในสังคม รวมถึงรูปแบบวิถี
ชุมชนท่ีตองเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับรานคาปลีกสมัยใหม           
มีศักยภาพในการดึงดูดผูบริโภค ไมวาจะเปนการจูงใจในดานตางๆ เชน ความสะดวกสบาย ราคาความ
หลากหลายของสินคาและบริการ ทําเลท่ีต้ัง และหรือรูปแบบและวิธีการในการสงเสริมการขายรวมถึง   
การโฆษณาและประชาสัมพันธ  จึงทําใหรานคาปลีกสมัยใหมเปนท่ีนิยมมากกวารานคาปลีกดั้งเดิม แตมี
ขอสังเกตท่ีสําคัญและอาจเปนเง่ือนไขท่ีทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมสามารถประกอบกิจการอยูไดคือ 

 1) การท่ีผูคนจํานวนหนึ่งท่ีไมทราบถึงแนวนโยบายดานเศรษฐกิจท่ีกําหนดใหรัฐตองสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม 

 2) การท่ีผูคนจํานวนหนึ่งยังตองการระบบเศรษฐกิจท่ีผูประกอบการคํานึงถึงผูบริโภค โดยมี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานึงประโยชนสวนรวม ไมเอาเปรียบหรือปรับราคามากเกินไป 

 3) การท่ีผูคนจํานวนหนึ่งยังเห็นวา รัฐควรมีมาตรการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก   
ขนาดใหญไมใหขยายตัวไปยังชุมชนยอย 

 4) การท่ีผูคนจํานวนหนึ่งยังคงเห็นวา รัฐควรมีมาตรการปองกันรานคาปลีกด้ังเดิมมิใหไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
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บทที่ 5 
 

บทวิเคราะหถึงผลกระทบธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนษุยชน 

 
จากการวิจัยขอเท็จจริงท่ีผานมาในบทท่ี 3 - 4 มีขอสังเกตสองประการ กลาวคือ ประการแรก คือ 

การไมมีกติกาท่ีเปนธรรม ทําใหเกิดความยากจน และความไมเทาเทียมกัน และเปนการละเมิดตอเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ เพราะการเปดการคาเสรีซ่ึงเปนผลทําใหมีการแขงขันสูงและเปนเหตุใหเกิด
สภาวการณแขงขันในการลดราคาสินคาทําใหเกิดผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็ก (รานคาปลีกดั้งเดิม) ซ่ึงไม
สามารถตานทานธุรกิจขนาดใหญซ่ึงมีเงินทุนมากไวได ทําใหธุรกิจขนาดเล็กตองปดกิจการ ซ่ึงเปนการ
กระทบกระเทือนตอหลักการพ้ืนฐานท่ีพึงปฏิบัติตอมนุษยเรื่องความเปนธรรม และเปนการลิดรอนจํากัดตอ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และประการท่ีสอง คือ ปรากฏการณทําลายคุณคาวิถีชุมชน โดยท่ี
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกภายใตกติกาท่ีไมเปนธรรม ทําใหรานคาปลีกยอยซ่ึงเปนเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ชุมชนไมสามารถใหอยูรอดได ขาดมิติความหลากหลายของการประกอบอาชีพในชุมชน จึงทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในแงมุมตางๆ 

ในบทตอไปนี้ เปนการวิเคราะหถึงผลกระทบธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครอง         
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงผูวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือใหประเทศมีความเจริญนั้นยังขาดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหมีปญหาตางๆ เกิดข้ึน
ตามมา ซ่ึงปญหาสวนใหญเปนผลพวงมาจากการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนและไมสมดุล ตัวอยางเชน การผูกขาดทาง
ธุรกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐกับการปกปองผลประโยชนของกลุมทุนในระบบอุปถัมภ เปนตน 
และอาจตั้งขอสังเกตไดวา การพัฒนาประเทศของไทยจะใหน้ําหนักความสําคัญท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
มิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรม (Lip services) และกรอบความคิดทางสังคมและสิ่งแวดลอม
มีไวสําหรับการแกไขปญหามิไดสรางข้ึนในเชิงปองกัน หรือวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมใหเขมแข็ง    
ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณเปดเสรีในกลุมธุรกิจคาปลีก  

 
5.1  ปญหาการขาดความสมดุลของการพัฒนาประเทศ 
 
 ในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหเปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณนั้น ตองใหความตระหนักถึงความเขมแข็ง
ของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ภาคประชาสังคม (Civil Society) และสิ่งแวดลอม (Environmental) 
ซ่ึงจากการศึกษาในบทท่ี 2 พบวา ประเทศไทยไดมีการจัดทําและใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อยางเปนระบบครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2504 มีสาระสําคัญคือ 

 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (2504 - 2509) มุงเนนการพัฒนาโครงการ
สรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ําประปา โทรศัพท การชลประทาน การพัฒนา
ขยายเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาค เปนตน 

 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (2510 - 2514) มุงเนนการปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 และสนับสนุนให
เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ นําทรัพยากรและทุนมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี มีหนวยงานท่ี
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รับผิดชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (2515 - 2519) ไดเนนการพัฒนาคน พัฒนา
สังคม ควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูชนบท นํานโยบายประชากรมาใชเปน   
ครั้งแรก คือ นโยบายลดอัตราการเพ่ิมประชากร 

 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (2520 - 2524) มุงเนนการสงเสริมความ   
เปนธรรมทางสังคม การกระจายรายได มุงขยายผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมสงออก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรใหดีข้ึน 

 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (2525 - 2529) มุงเนนการลดคาใชจายของ
ประเทศ โดยลดโครงการกอสรางขนาดใหญ เรงการสงออกเพ่ือรักษาดุลการคา เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดลอม 

 6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (2529 - 2534) มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับ
การพัฒนาสังคม เสริมสรางความเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหท่ัวถึง นอกจากนี้ ยังไดเนนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ 

 7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) มุงเนนการรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การกระจายรายไดและพัฒนาสูภูมิภาค มีการกําหนดกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาและดุแลเปนพิเศษ 6 กลุม คือ กลุมเกษตรกรยากจน กลุมแรงงานรับจางภาคเกษตร กลุมผูประกอบ
อาชีพสวนตัว กลุมลูกจางแรงงานท่ีมีรายไดนอย กลุมขาราชการและพนักงานของรัฐ 

 8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (2540 - 2544) มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของประชากรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือปรับตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจโดยปรับแผนบริหารจัดการท่ีทําให
องคกรเอกชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน 

 9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (2545 - 2549) ไดนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใชในการพัฒนาประเทศ และ 
ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน  
ดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ
ของประเทศใหอยูดีมีสุข รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผล และระบบคุมกันท่ีดีควบคูไปกับการพัฒนาท่ี
มุงสูคุณภาพในทุกดาน และการจัดใหมีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

 10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (2550 - 2554) มุงเนนในการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสภาวะมนุษยท่ีสมบูรณ ไดแก การพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนําความรู การเสริมสรางสุขภาวะ การเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุข ตระหนักถึง
คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง        
การเสริมสรางศักยภาพของชุมชน การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือ
สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
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 11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555 - 2559) แผนฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคสวน
ในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงใหเกิดภูมคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพ่ือใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน มุงเนนการปรับสมดุลของประเทศวา “ประเทศมีความม่ันคงเปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในมิติ
การพัฒนาดานตางๆ ไดแก (1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ เชน การสรางความเปนธรรม
ในสังคมการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสู ทิศทางการ
เติบโตในรูปแบบใหมท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปจจัยภายนอก เชน 
การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา หรือการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับการรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมิภาคตางๆ และ (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
 5.1.1 การพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 เม่ือไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 
กับนโยบายของรัฐ ประกอบกับแนวโนมนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ผูวิจัยพบวา มีความสัมพันธ
ระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดิน และแนวโนม
นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 

 โดยท้ังสามปจจัยนั้นจะมีความสอดคลองกัน กลาวคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปรียบเสมือนแผนท่ี (Roadmap) ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ มีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
เปรียบเสมือนเครื่องกํากับรัฐบาลใหตองดําเนินการตามแผนท่ี และคําแถลงนโยบายของรัฐบาล
เปรียบเสมือนแนวปฏิบัติราชการแผนดิน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 1 - 4 (พ.ศ. 2504 - 2524) ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือปรับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับท่ี 5 - 6 (พ.ศ. 2525 - 2534) ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีสมดุลอยางยั่งยืน 

 จากการศึกษาถึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ นับแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา 
พบวา ไดบัญญัติรับรองในเรื่องตางๆ ในเนื้อความทํานองเดียวกันดังตอไปนี้ 

 1) ทางเศรษฐกิจ 

- รัฐสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเริ่มในทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2511, 2517, 2521) 
- รัฐสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ โดยท่ีรัฐไมพึงประกอบกิจการแขงขัน

กับเอกชน (พ.ศ. 2534, 2538) 
- รัฐสงเสริมสิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน

โดยเสรีอยางเปนธรรมยอมไดรับการคุมครอง (พ.ศ. 2538, 2540, 2550) 



95 

 
 2) ทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

- รัฐตองบํารุงรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมและพึงขจัดสิ่งเปนพิษท่ีทําลาย
สุขภาพและอนามัยของประชาชน (พ.ศ. 2521, 2538, 2540, 2550) 

- รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และความเจริญในทางวิทยาการ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐ (พ.ศ. 2521, 2534, 2540, 2550)  

- รัฐวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน (พ.ศ. 2538, 
2540, 2550) 

 พิเคราะหประกอบกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป พ.ศ. 2500 - 2524 ซ่ึงประกอบดวย 
คณะรัฐบาลของจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต จอมพลถนอม กิตติขจร นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ร.ว.เสรี ปราโมช         
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายธานินทร กรัยวิเชียร พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท และพลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ซ่ึงไดมีนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

 1) นโยบายดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

- การวางระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการรองรับการพัฒนาประเทศ 
- การสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
- การสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
- การขยายพ้ืนท่ีการลงทุน 
- การแสวงหาตลาดทางการคาระหวางประเทศ 

 2) นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

- การลดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 
- การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขพ้ืนฐาน 
- การวางระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
- การใชทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
- การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป พ.ศ. 2525 - 2534 ซ่ึงประกอบดวยคณะรัฐบาลของ                                 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพ่ือ 
การพัฒนาประเทศ โดยมีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเดนชัดท้ังเรื่องการสนับสนุนนโยบายเปดเสรีทางการคา 
การสงเสริมการลงทุนของตางชาติ การแสวงหาตลาดทางการคาระหวางประเทศเพ่ิมเติม 

 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป พ.ศ. 2535 - 2544 ซ่ึงประกอบดวยคณะรัฐบาลของนายอานนท 
ปนยารชุน พลเอกสุจินดา คราประยูร นายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
และพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ไดมีนโยบายการบริหาราชการแผนดินเพ่ือการพัฒนาประเทศไปใน      
ทิศทางการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สวนในทางสังคมมีการตระหนักถึงการอนุรักษฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป  พ.ศ. 2545 - 2556 ซ่ึงประกอบดวยคณะรัฐบาลของ 
พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศสวัสด์ิ  
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นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ไดมีนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพ่ือ        
การพัฒนาประเทศไดใหน้ําหนักไปท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเรื่องการสรางศักยภาพและความเชื่อม่ันของ   
นักลงทุน สวนในทางสังคมมีการตระหนักถึงการพัฒนาคน และอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนาประเทศเพ่ือใหประเทศมีความเจริญนั้น ทิศทางของประเทศไทยไดใหความสําคัญ
ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด นับแตเริ่มตนใชแผนพัฒนาประเทศจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซ่ึงใน
ชวงแรกของการรับหลักการพัฒนาประเทศไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องการปรับโครงสรางพ้ืนฐานของ
ประเทศ ดังปรากฏคํากลาวท่ีวา “น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา” ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 โดยมุงสูการขยายพ้ืนท่ีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือการสงออก รวมถึง   
การสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จนมีคําขวัญติดปากผูคนวา “งานคือเงิน เงินคือ งาน บันดาลสุข”  

 ในยุคเฟองฟูทางเศรษฐกิจไทยสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตามนโยบาย “เปล่ียนสนามรบ
เปนสนามการคา” ท่ีประเทศไทยไดรูจัก และคุนเคยกับคําวา ประเทศอุตสาหกรรมใหม (New Industry 
Countries: NICs) และสืบผานมาถึงรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ท่ีนโยบายศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในดานโลจีสติกสเพ่ือการคาระหวางประเทศ หรือรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เรื่องการเปนครัวโลก และ
ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุม “ประเทศอุตสาหกรรมใหม” (New Industry Countries : NICs) ดังจะเห็น  
เปนพัฒนาการโดยลําดับดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 แตกระนั้น การพัฒนาประเทศยังขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหมีปญหาตางๆ เกิดข้ึนตามมา เชน (1) ปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
รายได (สถานภาพทางเศรษฐกิจ)  (2) ปญหาความไมสมดุลของการใชและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (3) ปญหาเรื่องทัศนะคติและคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอาจรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวการณตกงาน และปญหาความขัดแยงทางสังคม ซ่ึงปญหาสวนใหญ
เปนผลพวงมาจากการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนและไมสมดุล และอาจกลาวไดวา “กรอบความคิดมิติทางเศรษฐกิจ 
เรื่อง การคาเสรีเปนกรอบคิดท่ีตระหนักถึงชนชั้นกลาง โดยไมคํานึงถึงรากฐานของประเทศ” ตัวอยางเชน 
การผูกขาดทางธุรกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐกับการปกปองผลประโยชนของกลุมทุนในระบบ
อุปถัมภ เปนตน 

 ถึงแมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 – ฉบับท่ี 11 และนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐจะไดกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศในมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมไว แตดูเหมือนวาการ
พัฒนาประเทศของไทยจะใหความสําคัญแตเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนขาดดุลภาพของมิติอ่ืนๆ ดังจะ
เห็นไดจากปรากฏการณเปดเสรีในกลุมธุรกิจคาปลีกซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 

 

สังคมเกษตรกรรม 
สังคมเกษตร

อุตสาหกรรม 

ประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ 
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 5.1.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ  
 
 1) นโยบายท่ีพ่ึงพึงทุนตางประเทศ 
 
 จากการท่ีประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกต้ังแต ป พ.ศ. 2538 ซ่ึงเปนชวงเวลา
เฟองฟูทางเศรษฐกิจ (ยุคฟองสบู) ไดมีแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเปดเสรี (นโยบายเสรีนิยม
ทางการคา) ซ่ึงมีสาระสําคัญในการพ่ึงพาการลงทุนและการคาระหวางประเทศ เนื่องจากนโยบายการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจของไทยไดอิงกับการสงออกและอาศัยการลงทุนจากตางประเทศเปนปจจัยสําคัญ  
 กลาวคือประเทศไทยมีการอาศัยนโยบายการพ่ึงพิงทุนภายนอกมาโดยตลอด นับต้ังแตระยะแรกของการพัฒนา
ประเทศ ไดแก การขอรับการสนับสนุน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign direct investment: 
FDI) และเม่ือประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ยิ่งทําใหแนวทางการพ่ึงพิง
ทุนตางชาติยิ่งมีมากข้ึนกวาเดิม (การกูยืมเงินจาก IMF รวมถึงการเอ้ือประโยชนตอกลุมทุนตางชาติ)  
เหตุเชนนี้ ทําใหนโยบายทางเศรษฐกิจจึงตองสัมพันธกับหลักสากลอยางเครงครัด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชียอยางประเทศเกาหลีใตแลว ประเทศดังกลาวสามารถกําหนดนโยบายท่ีมีลักษณะผอนคลาย
เปนตัวของตัวเองไดมากกวาประเทศไทย 
 
 2) นโยบายการเปดเสรีทางการคา  
 
 ประเทศไทยมีนโยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และใหความสําคัญตอการเพ่ิมปริมาณ
การคาใหมากข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สําหรับการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจ
คาปลีก มีเหตุผลวาจะชวยสนับสนุนตอเศรษฐกิจโดยรวม อีกท้ังผูบริโภคสามารถหาซ้ือสินคาท่ีหลากหลาย
ในราคาท่ีถูกลง แตกระนั้นในการเปดเสรีทางการคาตองพิจารณาวาในทางปฏิบัติมีการเปดใหตางชาติเขามา
ประกอบธุรกิจไดมากนอยเพียงใด เพ่ือปองกันการผูกขาดหรือกระจุกตัวโดยผูประกอบการเพียงไมก่ีราย
เทานั้น นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการแขงขันภายในประเทศ มากกวามุงไปใชประโยชนจาก
การลงทุนของกลุมทุนตางชาติเทานั้น ดังนั้น การเปดเสรีการคาจึงมีหลักการข้ันพ้ืนฐานเรื่อง “หลักการเปด
เสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ”อยางคอยเปนคอยไป 

 ตามท่ีไดกลาวแลวในบทท่ี 2 และมีขอสังเกตวา การเปดเสรีการคาตามความตกลงขององคการการคา
โลกนั้น ไมอยูบนหลักการและเหตุผลตามเจตนารมณของการเปดเสรีทางการคา ไดแก “การสงเสริม  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชนของผูบริโภคและเพ่ือเสริมศักยภาพของผูประกอบการใน
ประเทศ” และไมตั้งอยูบนหลักการพ้ืนฐานเรื่อง “หลักการเปดเสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ” โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกเปนการคาบริการท่ีไมตองอาศัยนวัตกรรมชั้นสูง และเปนการประกอบธุรกิจท่ีสราง
อาชีพใหทุกระดับ จึงไมจําเปนตองรีบเรงในการเปดเสรีแตอยางใด 

 นอกจากนี้ การเปดเสรีในสาขาธุรกิจดังกลาว โดยไมมีแผนรองรับ จึงปรากฏขอเท็จจริงวา ธุรกิจ
การคาปลีกของกลุมคนไทย ท้ังกลุมทุนทองถ่ิน หรือรานคาปลีกดั้งเดิมตองไดรับผลกระทบจากการเขามาสู
ตลาดคาปลีกของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
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 5.1.3 มาตรการการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเปนเพียงการแกไขเฉพาะหนา 
 
 ภายหลังจากรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ภาครัฐได
กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือตางๆ และอาศัยมาตรการทางกฎหมาย ตามท่ีไดกลาวถึงในบทท่ี 3 ดังนี้  

 1) มาตรการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น  

 ภายหลังจากการเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินประสบ
ปญหาและอุปสรรคทางการคา โดยมีการเรียกรองใหรัฐชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิม และรัฐไดมีมาตรการ
การชวยเหลือ ดังนี้  

 (1) การฝกอบรมรานคาปลีกดั้งเดิม  

  ก. โครงการ “รวมพลังโชหวยสูวิกฤต” ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตางๆ เพ่ือ
เสริมสรางความรูการบริหารจัดการรานคาปลีกและคาสงสมัยใหม 

  ข. การอบรมรานคาปลีก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมผูคาปลีกไทย และหอการคา
ไทย รวมจัดอบรมผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและเล็ก เพ่ือใหทราบแนวทางการปรับตัวใน
สถานการณปจจุบันท่ีมีการแขงขันมากข้ึนและพัฒนาประสิทธิภาพ 

 (2) การรวมกลุมรานคาปลีกดั้งเดิมเพ่ือสรางอํานาจตอรอง 

  ก. การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรานคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจําหนาย โดย
สนับสนุนใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชื่อมโยงเปนสมาชิก
รานคาสง และประสานผูผลิต ผูแทนจําหนาย เพ่ือรวมกันสั่งซ้ือและกระจายสิ้นคา ตลอดจนประสานงาน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแตป 2545 ดําเนินงานในพ้ืนท่ีนํารอง 4 จังหวัด 
ไดแก สุพรรณบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ และรอยเอ็ด 

  ข. กระทรวงพาณิชยไดจัดตั้งบริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (Allied Retail Trade - 
ART) (พ.ศ. 2545) มีทุนจดทะเบียน 395 ลานบาท โดยมีผูถือหุนไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (49%) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม (5.1%) เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ศูนยรวบรวมคําสั่งซ้ือ ตอรองราคาและเง่ือนไขจากผูผลิต ประสานงานสถาบันการเงินจัดหาสินเชื่อ ติดตาม
ดูแล สรางระบบจัดสงและกระจายสินคาท่ีมีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการไทย 

 ดังนี้ จะเห็นวา มีการสรางองคความรูเรื่องการบริหารจัดการองคกร หรือการเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจําหนาย หรือมาตรการสนับสนุนดานการเงิน อาทิ การจัดตั้ง
บริษัทรวมคาปลีกเขมแข็ง (ART) หรือการสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม หรือ การสนับสนุนแหงเงินทุนจาก
สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ ฯลฯ เปนมาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนา มิใชเปนมาตรการปองกันและหรือ
แกไขปญหาในระยะยาว 

 ผูวิจัย พบวา มาตรการท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีรัฐจําเปนตองเขามามีบทบาทในการเสริมสราง
ศักยภาพ เพ่ือรองรับนโยบายเสรีการคาบริการ สาขาธุรกิจคาปลีก ในมิติในดานการปองกัน มิใชมิติในดาน
การแกไขปญหา เปรียบเทียบความแตกตางไดกับมาตรการของรัฐในการกํากับดูแลภาคธุรกิจสถาบัน
การเงินภาครัฐไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยมีการวางแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 1 และ
ระยะท่ี 2 เพ่ือปรับโครงสรางธุรกิจสถาบันทางการเงิน เพ่ือสรางเสถียรภาพใหแกกลุมธุรกิจสถาบันการเงิน
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ใหมีศักยภาพในการแขงขัน กอนเปดเสรีภาคการเงินอยางเต็มรูปแบบภายใตกรอบองคการการคาโลก เชน 
ในระหวางการปฏิรูปสถาบันการเงิน มีนโยบายไมอนุญาตใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแก  
นักลงทุนรายใหม ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนทัศนของรัฐมองวาธุรกิจสถาบันทางการเงินเปนตัวกลางของระบบ
เศรษฐกิจ (หัวใจ) หรืออาจขยายบทบาทเปนระบบเศรษฐกิจในอนาคตตามรูปแบบ Universal Banking ท่ี
เปนเชนนี้ เพราะรัฐมองวา ธุรกิจคาปลีก (คนชาติ) เปนเพียงภาคธุรกิจซ่ึงถือเปนสวนยอยหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเทานั้น โดยปราศจากการยึดโยงความสัมพันธของธุรกิจคาปลีก (คนชาติ) กับคุณภาพ
ชีวิตคน (สังคม) รากฐานวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อันเปนรากฐานสําคัญสําหรับการคุมครอง       
สิทธิมนุษยชนท่ียอมรับกันเปนสากล 

 การเปรียบเทียบขอเท็จจริงดังกลาว ยืนยันไดวา ธุรกิจคาปลีกท่ีผูประกอบกิจการเปนกลุมทุน
ครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือกลุมทุนทองถ่ิน ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก และกระจายไปทุกภาคสวนของ
ประเทศถูกปลอยปละละเลย แตรัฐกลับสนับสนุนใหกลุมทุนขนาดใหญเขามาทําธุรกิจนี้ โดยปราศจากการมี
มาตรการรองรับท่ีเหมาะสม นั่นเทากับเปนการตอกย้ํากระบวนทัศนของรัฐท่ีใหความสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับยอดมากกวาเศรษฐกิจรากฐาน 

 2) มาตรการทางกฎหมาย 

 (1) โดยท่ีปจจุบันมีความพยายามในการอาศัยกฎหมายท่ีมีอยูเปนเครื่องมือในการตอสูเพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายสาขาลงสูระดับชุมชนยอย ดังนี้ 

  ก. กฎหมายผังเมือง ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงความหมายของคําวา “การผังเมือง” ตามมาตรา 4 
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงใหความหมายวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบท เพ่ือสรางหรือพัฒนา
เมืองหรือสวนของเมืองข้ึนใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองท่ีไดรับความเสียหาย เพ่ือใหมีหรือทําให    
ดียิ่งข้ึนซ่ึงสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน 
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เ พ่ือสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และ 
สภาพแวดลอมเพ่ือดํารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวัตถุท่ีมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี เพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงามหรือ
มีคุณคาในทางธรรมชาติ เห็นวา  

- แมวาเจตนารมณของกฎหมายผังเมือง มิไดมีวัตถุประสงคสําหรับการปองกัน
ผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญโดยตรงก็ตาม แตเปนเรื่องการจัดระเบียบในการใชพ้ืนท่ีหรือการทําโซนนิ่ง 
เพ่ือจัดพ้ืนท่ีสงเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม หรือเพ่ือรักษาความงามทางสถาปตยกรรม หรือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีประสิทธิภาพหรือไมตองข้ึนอยูกับหลักคิด
ของภาครัฐ/รัฐบาลทองถ่ินวา ไดตระหนักถึงคุณคาของรานคาปลีกด้ังเดิมในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ทองถ่ินหรือไม 

- การบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยควรหลีกเลี่ยงการตีความ หรือการใชดุลพินิจเพ่ือ
ปรับใชกฎหมาย เชน เจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดวา “เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม” ซ่ึง
อาจตีความไดวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีขายสาขา/กิจการ ท้ังการจัดตั้งหางรานขนาดใหญ หรือลดขนาด
พ้ืนท่ี เปนการกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพของคน (สังคม) เพราะทําใหรานคาปลีกด้ังเดิมตองปด
กิจการหรือไดรับผลกระทบ หรืออาจตีความไดเชนกันวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ความสะดวก มีการกระตุนทางเศรษฐกิจจังหวัด และสงเสริมภาพลักษณจังหวัดในการเรื่องความเจริญ เปนตน 
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  เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศญ่ีปุนแลว จะพบวา เจตนารมณของกฎหมาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคโดยตรงเพ่ือการรักษาสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีโดยรอบ และคํานึงถึงผลกระทบตอ
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน รวมถึงเศรษฐกิจชุมชน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงรัฐบาลแหงทองถ่ิน
ไดตรากฎหมายทองถ่ิน เพ่ือปองกันผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน สภาพแวดลอมความ
ปลอดภัยและความสะดวกในดานการจราจร และเรื่องคุณคาทางวัฒนธรรม 

  ขอสังเกต มาตรการทางกฎหมายของประเทศท้ังสองไดรับการผลักดันจากรานคาปลีก 
รายยอย สังคม ชุมชน และนักการเมืองทองถ่ิน เพ่ือรักษาผลประโยชนของสังคมทองถ่ิน แตรูปแบบการ
กําจัดสิทธิตองพลิกแพลงเปนเรื่องสิ่งแวดลอม ผังเมือง และวิถีชุมชน 

 ข. กฎหมายควบคุมอาคาร ท่ีมีเจตนารมณเพ่ือกําหนดมาตรการในดานการควบคุม
เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร มิใชเรื่องการกําจัด
การขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญโดยตรง ดังนั้น จึงตองข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนผูถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จะอาศัยกฎหมายดังกลาวเพ่ือปกปองสิทธิของประชาชน ดังเชนตางประเทศตามท่ีได
อางถึงขางตน 

 (2) ตามท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 3 วาปจจุบันมีการรางกฎหมายชื่อวา “รางพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. ....” ซ่ึงอยูในข้ันตอนการตรากฎหมายและยังไมเปนกฎหมาย 

 รางกฎหมายนี้มีข้ึนเพ่ือจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงบางประเภท เพ่ือให
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตามสภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมใน   
แตละทองถ่ิน รวมท้ังใหมีมาตรการการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม โดยจัดให
มีคณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดระบบ
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมท้ังเสนอแนะตอรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุนสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจ ท้ังนี้ เพ่ือลดตนทุน
สินคา คาขนสง และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง 

 อยางไรก็ตาม ดวยสถานการณของการรุกขยายสาขาธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญ ทําใหมีการ
กลาววา กวาท่ีกฎหมายฉบับดังกลาวนี้จะถูกประกาศใช รานคาปลีกดั้งเดิมก็คงตายหมด หรือกวาถ่ัวจะสุก
งาก็ไหม และท่ีสําคัญเม่ือธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดขยายสาขารุกคืบอยางสมบูรณแลว การมีกฎหมาย
ดังกลาว อาจเปนการกีดกันผูประกอบการรายใหมท่ีจะเขาสูตลาดคาปลีกก็เปนไปได 

 

5.2  ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
 
 5.2.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนทางกระบวนทัศนและนโยบายของรัฐ : รัฐตองใหความสําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจเสรีท่ีเปนธรรม 

 1) ภาครัฐในฐานะเปนผูกําเนิดกติกา ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมผูเลนตองมีหนาท่ี
สําคัญในการวางกรอบกติกาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคอยางเปนธรรม 
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 2) ความรับผิดชอบของภาครัฐในการกําหนดมาตรการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
รานคาปลีกดั้งเดิมหรือรานคาสมัยใหมของคนไทยไวกอนลวงหนากอนมีการเปดเสรีภาคธุรกิจคาปลีก 
(แผนพัฒนารานคาปลีกดั้งเดิม) 

 3) หลักคิด/กระบวนทัศนของรัฐตองใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 4) คุณภาพชีวิตของคนในสังคม เชน การมีงานทํา การมีอิสรภาพ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ฯลฯ ถือเปนคุณคาความเปนมนุษย (Human Dignity) และพ้ืนฐานความเปนธรรมในสังคม (Justice) 

 จากการศึกษาถึงความสัมพันธของธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอประเทศไทย และผลกระทบของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ในบทท่ี 3 (3.3) พบวา มีรานคาปลีกดั้งเดิมจํานวนมาก
ตองปดกิจการลง เพราะไมสามารถแขงขันกับรานคาปลีกขนาดใหญได ซ่ึงมีการเปรียบเปรยวา “รานคาปลีก
ดั้งเดิม เปนนักมวยรุนไลทข้ึนเวทีชกกับนักมวยรุนเฮฟว่ีเวท ซ่ึงหมายถึง ธุรกิจขนาดใหญ” ยอมไมสามารถ
แขงขันกันได ฉันใดฉันนั้น ซ่ึงตองตั้งประเด็นถามวา “ตามปกติแลวจะไมมีผูจัดการแขงขันคนใดปลอยใหมี 
การแขงขันเชนนั้นเปนแนแท” หรือ “ยอมไมมีผูแขงขัน ไมมีทางสูได เขาตอสูเชนกัน” เหมือนดังท่ีนักปรัชญา
สมัยกรีก Aristotle กลาวไววา “การปฏิบัติตอคนท่ีเสมอภาคกันอยางเทาเทียมคือความเปนธรรม และ        
การปฏิบัติตอคนไมเสมอภาคกันอยางเทาเทียมกัน คือ ความไมเปนธรรม เพราะในความเปนจริงมนุษยเราไม   
เทาเทียมกัน และยิ่งท่ีใดมีเสรีภาพมากท่ีนั่นยอมปราศจากความเสมอภาค” 

 ดังนั้น จากผลการวิเคราะห ผูวิจัยพบวา ธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญเปนผูเลน (Player) ท่ีเลนตาม
กติกาท่ีรัฐกําหนดไว และหากไมปฏิบัติตามกฎกติกา เชน มีการเอาเปรียบผูบริโภค (ราคา คุณภาพ และ
ความปลอดภัย) หรือ มีพฤติกรรมตองหามตามพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 เชน 
มาตรา 25 (1) กําหนดหรือรักษาระดับสินคาซ้ือหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม (2) กําหนด
เง่ือนไขในลักษณะท่ีเปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออมอยางไมเปนธรรม ใหผูประกอบธุรกิจอ่ืนซ่ึง
เปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การซ้ือหรือการจําหนายสินคา หรือตองจํากัดโอกาสใน  
การเลือกซ้ือหรือขายสินคา การไดรับหรือการใหบริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอ่ืน  
(3) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซ้ือ การจําหนาย การสงมอบการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซ่ึงสินคาเพ่ือลดปริมาณใหตํ่ากวาความ
ตองการของตลาด (4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือตามมาตรา 26 
การรวมธุรกิจ อันอาจกอใหเกิดการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน หรือการตกลงฮ้ัวราคากัน
ตามมาตรา 27 ซ่ึงเปนกระทําอันเปนการผูกขาด หรือลดการแขงขัน หรือจํากัดการแขงขันในตลาดสินคาใด
สินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจเหลานนั้นตองรับผิดทางกฎหมาย 

 ในสวนความรับผิดชอบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอผูประกอบการรานคาปลีกดั้งเดิม ซ่ึงถือ
เปนผูเลนคนหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบตองปดกิจการจนกลายเปนเหยื่อดวยแลวนั้น ยอมถือเปนโอกาสทาง
ธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรีภาพในการประกอบธุรกิจท่ีปราศจากกติกาท่ีเปนธรรม ดังนั้น จึงถือเปน
ความรับผิดชอบของรัฐในฐานะเปนผูกําหนดกติกา ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลและควบคุมผูเลน และยอมมีหนาท่ี
สําคัญในการวางกรอบกติกาเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคอยางเปนธรรม  

 จากการศึกษาในบทท่ี 2 และ 3 พบวา การท่ีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย และมีการขยายสาขาในหลายรูปแบบนั้น มีเหตุปจจัยมาจากนโยบายเศรษฐกิจเสรี ซ่ึงถือไดวา
เปนกระบวนทัศนหลักของรัฐในการพัฒนาประเทศ และนอกจากนี้ขอเท็จจริงยังปรากฏวา รัฐไดเอ้ือ
ประโยชนตอนักลงทุนตางชาติในธุรกิจคาปลีก โดยมีการสงเสริมการลงทุนตามท่ีไดอธิบายไวในบทท่ี 2 
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ประกอบกับการละเลยเพิกเฉยของรัฐในการกําหนดมาตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของรานคาปลีก
ดั้งเดิมหรือรานคาปลีกสมัยใหมของคนไทยไวกอนลวงหนา เพราะอยางนอยท่ีสุดใหรานคาปลีกดั้งเดิมหรือ
รานคาปลีกสมัยใหมของคนชาติไดมีโอกาสเตรียมความพรอมและเสริมศักยภาพรองรับการแขงขันเสรี  

การไมกระทําในฐานะท่ีตนมีหนาท่ีตองกระทําเพ่ือปกปองพิทักษผลประโยชนของประชาชน และ
อยูในวิสัยท่ีสามารถคาดเห็นได (Foresee ability) เนื่องจากมีตัวอยางเปนกรณีศึกษาจากหลายประเทศ 
ยอมแสดงใหเห็นวา กระบวนทัศนของรัฐในการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติราชการ โดยไมไดคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตของปจเจกชนและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ เชน 
การตองปดกิจการของรานคาปลีกดั้งเดิม การวางงาน การถูกจํากัดโอกาสในการประกอบอาชีพคาปลีก 
และการสรางความไมเปนธรรมใหแกสังคม ผูวิจัยพบวา ทิศทางดังกลาวสงเสริมใหเกิดการลวงละเมิดตอ
คุณคาความเปนมนุษย (Human Dignity) และทําลายพ้ืนฐานความเปนธรรมในสังคม (Justice) ซ่ึง
ถือเปนหลักพ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏตามเจตนารมณของปฏิญญาสากล ใน
อารัมภบทท่ีมีขอความวา:  

 

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and foundation 
of freedom, justice and peace in the world … (The Universal Declaration of Human 
Rights, 1948) 
 
 5.2.2 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานโชหวยตองเลิกกิจการ 
เนื่องจากไมสามารถสูกับทุนขนาดใหญได ท้ังนี้ รวมถึงผลขางเคียง เชน เกษตรกรท่ีปลูกพืชผักสงขายใหกับ
พอคาแมคาขาดรายได เนื่องมาจากรานขายของชําและรานโชหวยเลิกกิจการหรือขายไมได หรือ
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพขนาดใหญ และทําใหเกิดความไมม่ันคงในอาชีพการงานของ
พอคาแมคาและเกษตรกรท่ีปลูกพืชผัก อันเนื่องมาจากภาวะขาดทุนและขายพืชผักไมไดจนตองลมเลิก
กิจการหรือปดตัวไป 

 ผูวิจัย พบวา ประเทศไทยปกครองดวยระบบประชาธิปไตยและมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดย
หลักการรัฐยอมไมมีหนาท่ีดําเนินการทางเศรษฐกิจเอง แตควรปลอยใหเปนไปหนาท่ีของเอกชนและกลไก
ตลาด แตรัฐมีหนาท่ีสําคัญคือการกํากับดูแลใหการดําเนินการทางธุรกิจของเอกชนเปนไปโดยเสรีและเปนธรรม 

 เสรีภาพในการประกอบอาชีพเปนหลักสากลท่ีไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญในประเทศ
เศรษฐกิจเสรี รวมถึงประเทศไทยท่ีรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วา 

มาตรา 43 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดการ
ระเบียบ การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน” 
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 ดังนั้น เพ่ือคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รัฐควรสรางความเปนธรรมใหเกิดในเวทีการ
การคาเสรีโดยอาศัยนโยบายจําแนกเปนภูมิคุมกัน ในการปกปองสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
รานคาปลีกดั้งเดิมขนาดเล็ก ใหมีพ้ืนท่ีสําหรับการคุมครองการทํากินของคนไทย เชน การกําหนดเขตพ้ืนท่ี 
การกําหนดเวลาปดเปดและวันหยุดทําการ เปนตน  
 
 5.2.3 พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคกับสิทธิมนุษยชน 

 ประชาชนชาวเกาหลีใตมีทัศนคติลบตอสินคาตางประเทศเพราะเชื่อวาหางตางชาติจะโอนถายเงิน
กลับประเทศของตน จึงมีสํานึกรวมตอการปกปองผลประโยชนของผูประกอบการทองถ่ิน 

ประชาชนชาวญี่ปุนตระหนักวา รานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินถือเปนธุรกิจกระดูกสันหลังของประเทศ
และมีคุณคาเชิงวัฒนธรรมของสังคม 

จากการสํารวจขอมูลเรื่องทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ใน
บทท่ี 4 ซ่ึงพบวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชน และคานิยมของคน
ในสังคม สามารถพิเคราะหไดดังนี้ 

 1) พิจารณาจากอัตตวิสัย กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนผลมาจากทัศนคติของผูนั้น
ซ่ึงตามหลักสิทธิมนุษยชนแลว เห็นวาเปนเสรีภาพของมนุษยอยางเต็มท่ี ในความปรารถนาสิ่งตางๆอยางมี
อิสรภาพบนพ้ืนฐานการเคารพสิทธิผูอ่ืน  แตกระนั้นยังตองพิเคราะหเพ่ิมเติมวา หากผูนั้นไดทราบขอมูล
และมีองคความรูถึงผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติแลว จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมหรือไม เทียบเคียงกับประเทศเกาหลีใตท่ีมีวัฒนธรรมชาตินิยมและสํานึกตอผลประโยชนของ
ผูประกอบการทองถ่ินท่ีประชาชนมีทัศนคติลบตอสินคาตางประเทศ เพราะเชื่อวาหางตางชาติจะโอนถาย
เงินกลับประเทศของตน หรือประเทศญ่ีปุนท่ีรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินถือเปนธุรกิจกระดูกสันหลังของ
ประเทศและมีคุณคาเชิงวัฒนธรรมของสังคม 

 2) พิจารณาจากภาวะวิสัย กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนถือเปนผลพวงของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีดังกลาวสามารถเทียบเคียงประเทศเม็กซิโก ซ่ึงมีการ
เปดเสรีการคาปลีกใหกลุมทุนตางชาติ โดยกลุมทุนประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขาไปลงทุนในธุรกิจคาปลีก 
ขนาดใหญและขยายสาขาอยางมากในประเทศเม็กซิโก และนําเขาขาวโพดราคาถูก (รัฐบาลอุดหนุน) ไปขาย 
ทําใหเกษตรกรชาวเม็กซิโกท่ีมีอาชีพปลูกขาวโพดตกงาน ตองอพยพไปเมืองใหญเพ่ือขยายแรงงานแทน กรณี
เชนนี้ถือเปนการทําลายวิถีชุมชน ซ่ึงตามหลักสิทธิมนุษยชนถือวาบุคคลมีสิทธิในการรักษาความเปนชุมชน
ทองถ่ิน เทียบเคียงตามมาตรา 66 และ 67 ประกอบมาตรา 71 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ท่ีกําหนดใหบุคคลมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของชาติ 
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 5.2.4  สรุป  

 1) การไมมีกติกาท่ีเปนธรรม ทําใหเกิดความยากจนและความไมเทาเทียมกันและเปนการละเมิดตอ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 การเปดการคาเสรีซ่ึงเปนผลทําใหมีการแขงขันสูงและเปนเหตุใหเกิดสภาวการณแขงขันในการลดราคา
สินคาทําใหเกิดผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็ก (รานคาปลีกดั้งเดิม) ซ่ึงไมสามารถตานทานธุรกิจขนาดใหญท่ีมี
เงินทุนมากไวได ทําใหธุรกิจขนาดเล็กตองปดกิจการซ่ึงเปนการกระทบกระเทือนตอหลักการพ้ืนฐานท่ีพ่ึงปฏิบัติ
ตอมนุษยเรื่องความเปนธรรม (Justice) และเปนการลิดรอนจํากัดตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล  

 2) ทําลายคุณคาวิถีชุมชน  

 การขยายตัวของธุรกิจคาปลีก ภายใตกติกาท่ีไมเปนธรรม ทําใหรานคาปลีกยอยซ่ึงเปนเศรษฐกิจ
ชุมชนไมสามารถใหอยูรอดได จึงทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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บทที่ 6 
 

สรุป และเสนอแนะ 
 
 
 6.1  สรุปผลงานวิจัย  
 

ในประเทศไทยนับแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา มีการรวมตัวกันของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินและ
หรอืรานคาปลีกสมัยใหมของกลุมทุนไทยเพ่ือคัดคานและตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ        
ท่ีเขามาประกอบกิจการหรือขยายสาขาในประเทศไทย ในระยะเริ่มตนของปฏิกิริยาเปนการตอตานจาก   
กลุมทุนทองถ่ิน ตอมา ภายหลังรานคาปลีกด้ังเดิมขนาดเล็กหรือท่ีเรียกในภาษาพ้ืนบานวา “รานโชหวย” ไดเขา
รวมการตอตานอยางตอเนื่อง และไดขยายเขตออกไปทุกภูมิภาคของประเทศ ท้ังนี้ เพราะตั้งแตป พ.ศ. 2550 
เรื่อยมาจนปจจุบัน ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดดําเนินกลยุทธทางการตลาด โดยปรับรูปแบบใหมีขนาดเล็กลง 
และลดขนาดพ้ืนท่ีรานคา เพ่ือขยายกิจการสาขาไปสูชุมชนระดับยอย เชน อําเภอ ชุมชนทองถ่ิน และหมูบาน   
การดําเนินการในลักษณะดังกลาวสงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมในทองถ่ิน ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิม      
ตองปดกิจการหลายราย โดยรานคาปลีกดั้งเดิมท่ีประสบปญหาไดเรียกรองใหรัฐกําหนดมาตรการในการควบคุม
และปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาดั้งเดิมทองถ่ินเรื่อยมา  

  งานวิจัยนี้ พบวา ภาครัฐไดตอบสนองโดยการพยายามสรางมาตรการตางๆ เพ่ือชวยเหลือและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน อาทิ โครงการรวมพลังโชหวยสูวิกฤติ หรือการจัดตั้ง บริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (ART) 
หรอืการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการรานคาปลีกสมัยใหมแกผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดกลาง
และเล็ก หรือการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจัดจําหนาย และ มีนโยบายใน
การใชมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยูแลวมาแกไขปญหาของการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกตางชาติในระดับยอย 
ไดแก กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร และยังไดอาศัยกฎหมายการแขงขันทางการคาเขาชวย
สนับสนุนในกรณีท่ีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญรายใดมีพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเอาเปรียบผูประกอบธุรกิจอ่ืน หรือ
ผูกขาดตัดตอนทางการคา รวมถึงกฎหมายคุมครองผูบริโภคสําหรับกรณีท่ีมีพฤติกรรมเอาเปรียบผูบริโภค
ประกอบดวย ซ่ึงจัดไดวาเปนการใชมาตรการกฎหมายทางออม 

 ในสวนมาตรการทางกฎหมายโดยตรงนั้น พบวา ภาครัฐไดพยายามผลักดันรางพระราชบัญญัต ิ 
การประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. …. ซ่ึงมีวัตถุประสงคควบคุมการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีก
คาสง เพ่ือใหการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงทุกประเภท สามารถดํารงอยูไดตามสภาพทางเศรษฐกิจการคา
และสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน แตการตรากฎหมายฉบับนี้ ถูกวิพากษวิจารณโดยผูมีสวนเก่ียวของวา 
ไมไดชวยผูคารายยอย ซ่ึงสถานภาพปจจุบันยังคงอยูในระหวางข้ันตอนการตราเปนกฎหมาย0

1 

1 นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย กลาวแสดงความคิดเห็นวา สมาคมตองการใหรัฐบาล
ปจจุบัน ยกเลิกการผลักดันรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คาปลีกคาสง พ.ศ. .... กลับมาพิจารณาอีกครั้ง         
จากขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม 
โดยท่ีสมาคมออกมาเคลื่อนไหวใหรัฐบาลมีการทบทวนการออก พ.ร.บ.ดังกลาว เพราะเห็นวาเม่ือเปลี่ยนรัฐบาล 
ก็จะตองออกมาแสดงเจตนารมณใหทราบ ขณะท่ีราง พ.ร.บ.คาปลีกฯ หากคลอดกฎหมายออกมาจะสงผล
กระทบตอผูประกอบการไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในป 2558 

                                                



106 
 

 

 เอกสารวิจัยฉบับนี้ชี้ใหเห็นวา กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับหลักการ
สากลอยางแนบแนน เนื่องจากประเทศไทยไดอาศัยนโยบายการพ่ึงพิงทุนภายนอกมาโดยตลอด เริ่มตนตั้งแต 
การขอรับการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ  (Foreign Direct Investment: FDI) การขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและการลงทุนจากรัฐบาลของชาติท่ีใหความอนุเคราะห รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International 
Monetary Fund : IMF) หรือธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) และได
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยมุงเนนการสงออกสินคาเปนสําคัญ   

 นอกจากนี้ เพ่ือยืนยันถึงความศรัทธาในหลักสากลทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ ประเทศไทย
ไดเขาเปนสมาชิกประเภทสมาชิกกอตั้งขององคการการคาโลก (World Trade Organization) ซ่ึงมีผล
ผูกพันใหประเทศสมาชิกสรางขอบขายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ และยึดนโยบายเสรีนิยม
ทางการคา (Liberalize International Trade) เพ่ือเพ่ิมชองในการเขาถึงตลาดทางการคา และความรวมมือ
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน และมีพันธะกรณีในการพัฒนาการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจคาปลีก  
ซ่ึงแมวาเจตนารมณของการเปดเสรีการคาบริการจะมีหลักพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแก (1) หลักการปฏิบัติ    
เยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (2) หลักความโปรงใส และ (3) หลักการเปดเสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ
หรือแบบคอยเปนคอยไป แตนักวิเคราะหมองวานโยบายเศรษฐกิจเสรีของประเทศไทยคลอยไปทางการเจรจา
เปดเสรีแบบกาวกระโดดมากกวาวิธีการเจรจาแบบกาวหนา (Progressive) ตามหลักการขอ (3) ขางตน    

 ดังนั้น การท่ีกระบวนทัศนการพัฒนาประเทศวางน้ําหนักไปท่ีมิติดานเศรษฐกิจ ยังผลใหนโยบาย
การพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย สะทอนภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก สวนกระบวนทัศนมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรม หรืออยางดีก็เปนได
เพียงนโยบายลําดบัรอง เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาประเทศทาง“วัตถุ”แตมิไดพัฒนา“คน”   

 อยางไรก็ดี การวางกลยุทธในการพัฒนาประเทศ ในลักษณะดังกลาว มีข้ึนนานมาแลว เม่ือประเทศไทย
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจข้ันรุนแรงในป พ.ศ. 2540 ภาคสวนตางๆ อันประกอบดวยภาคตางประเทศ ภาคธุรกิจ 
ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงภาคครัวเรือน ตางประสบปญหาการขาดสภาพคลอง ซ่ึงสงผลตอเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหประเทศไทยตองพ่ึงพิงทุนตางชาติเรื่อยมา ตัวอยางท่ีชัดเจน ไดแก การขอกูยืมเงิน
จาก IMF ของภาครัฐ และการสรางมาตรการเอ้ือประโยชนเพ่ือใหกลุมทุนตางชาตินําเงินเขามาลงทุนในประเทศ 
การตรากฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในป พ.ศ. 2542 เปนตน ประวัติศาสตร
ชี้ชัดวา ผลพวงของนโยบายและมาตรการสงเสริมของรัฐท่ีผานมา ประกอบกับความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ

เพราะเปนการควบคุมผูประกอบการในประเทศมากเกินไป จึงตองการใหภาครัฐทบทวนรางดังกลาวใหมีความ
ทันสมัยมากข้ึน รวมท้ังการนิยามธุรกิจคาปลีกสมัยใหมท่ีปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูการขายสินคาผานออนไลน 
(อี-คอมเมิรซ) ซ่ึงตองนําเรื่องนี้เขาไปกํากับดูแลดวย ท่ีสําคัญจะตองครอบคลุมท้ังระบบตั้งแตผูผลิต พอคา 
คนกลางทุกระดับ ผูประกอบการคาปลีกรายยอยดั้งเดิม และสมัยใหมท้ังหมด "พ.ร.บ.คาปลีกฯ ไมควรมีเลย 
เพราะรางพ.ร.บ.ดังกลาวเปนการจํากัดผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมของไทยเองไมใหเติบโตเพียงอยางเดียว 
โดยไมมีมาตรการท่ีชัดเจนในการชวยเหลือเพ่ิมการแขงขันใหรานคาปลีกรายยอยดั้งเดิม ประกอบกับปจจุบัน
ชองทางคาปลีกมีรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึนมาก ท้ังไดเร็กตเซลส ออนไลน จึงตองตีความ ราง พ.ร.บ.นี้ ใหม 
[ออนไลน], 9 ตุลาคม 2556, แหลงท่ีมาhttp://www.thanonline.com/ index.php? option=com_Content 
& view=article&id =124910:2012-06-01-06-51-41&catid=106:-arketing&Itemid=456.  
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ของกลุมทุนตางชาติ กลุมทุนเหลานี้จึงไดเขามาประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงการลงทุนสาขาธุรกิจคาปลีกดวยเชนกัน  

นอกเหนือจากผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว เอกสารวิจัยฉบับนี้ ยังไดแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบทางสังคมของการรับนโยบายการเปดเสรีทางการคา (ธุรกิจคาปลีก) ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนในระยะยาวอีกดวย 
หากแตการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปลุกปน มิไดเกิดข้ึนตามความตองการของ
ชุมชน และมีพยานหลักฐานท่ียืนยันวา สิทธิของชุมชนท่ีจะเลือกวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม และความสุขทางสังคม
ท่ียั่งยืนไดถูกทําลายไป เพราะการยอมรับใหกระบวนการคาปลีกเขาแทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชน
ทางการคา และการคากําไรอยางปราศจากขอจํากัด 

  เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พบวา มีการใชมาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยทางออม ในการปองกัน
ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาดั้งเดิมทองถ่ิน เชน การจัดระเบียบการจราจร การจัด
ระเบียบพ้ืนท่ีตั้ง หรือมาตรการเพ่ือความปลอดภัย เปนตน งานวิจัยนี้พบวามาตรการทางกฎหมายมิไดเปน
ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญในการปกปองรานคาด้ังเดิมทองถ่ิน แตปจจัยท่ีทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมกลืนกิน
รานคาปลีกด้ังเดิมทองถ่ินหรือรานคากลุมทุนชาติ ไดแก “การสรางจิตสํานึกรวมกัน” ของปจเจกชน 
ชุมชน และสังคม ใหตระหนักถึงคุณคาในความดีของการมีอยูของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน ซ่ึงเปรียบไดกับ 
“กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน” และความงามของความหลากหลายในการประกอบอาชีพของ    
คนทองถ่ิน โดยยึดโยงกับกระบวนทัศนเรื่องการพัฒนาท่ีสมดุลอยางยั่งยืนอันมีสิทธิมนุษยชนควบคูกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศสืบไป 
 
6.2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 
 ผูวิจัยเสนอความเห็นวา ควรทบทวนการอนุญาตในเรื่องการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม     
โดยชะลอไวเปนการชั่วคราวกอน และพิจารณาถึงความเปราะบางของชุมชน โดยรัฐตองปกปกษรักษา      
สิทธิมนุษยชนควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทิศทางพัฒนาประเทศของไทยควรวางอยูบนกรอบความคิด
เรื่อง “การพัฒนาอยางย่ังยืน” (Sustainable Development) ตามท่ีไดกําหนดอยูในแผนพัฒนาประเทศและ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐตองบูรณาการกรอบความคิดในการบริหารงาน
ของภาครัฐ โดยการบริหารปกครองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยนั้น ตองคํานึงถึงสิทธิในการพัฒนา 
ซ่ึงมีหลักสําคัญประการแรกวา ภาครัฐมีหนาท่ีจัดระเบียบทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม ประการท่ีสอง ภาครัฐมีหนาท่ีตองกระจายรายไดเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคน    
ในสังคม และประการสุดทาย คือ การคุมครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ นโยบายขางตนตองไดรับ        
การถายทอดไปสูหนวยงานภาครัฐสวนทองถ่ิน การสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชนมีความจําเปนอยางยิ่งยวดตอการขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติอยางจริงจัง        
โดยกอนท่ีจะดําเนินมาตรการในทางปฏิบัติใดๆ ภาครัฐควรมีการชะลอการอนุญาตขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหมไวเปนการชั่วคราวกอน จนกวาจะแนใจวารัฐมีกลไกคุมครองท่ีพรอมเพรียงแลว  
 
 



108 
 

 

 ภายใตกรอบแนวคิดดังกลาวมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติสําหรับปองกัน
ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังตอไปนี้ 

 

ภาพท่ี 13 : ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการในทางปฏิบัติ 

 

 

  

 6.2.1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการควบคุมโครงสรางของการประกอบธุรกิจคาปลีก 
 
 การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีสรางผลกระทบตอรานคาปลีกด้ังเดิม คือ การลดขนาด
ของรานคาปลีกสมัยใหม เพ่ือขยายตัวใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และมีการแทรกตัวเขาสูชุมชนขนาด
เล็กๆ ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมไดรับผลกระทบ เนื่องจากมีศักยภาพในการแขงขันท่ีแตกตางกัน แตการเขาสู
ตลาดอยางรวดเร็วและครอบคลุมของรานคาปลีกสมัยใหมนี้ ภาครัฐไมมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมโครงสรางและรูปแบบการประกอบธุรกิจคาปลีก ดังนั้น เพ่ือเปนการปกปองระบบเศรษฐกิจชุมชน
และคุมครองสิทธิในการทํามาหากินของผูประกอบกิจการชุมชน จึงเห็นควรกําหนดมาตรการในทางปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้ 

1) ภาครัฐควรมีการตรากฎหมายควบคุมการขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม โดยเฉพาะ
การลดขนาดในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมือง  

2) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม ควรมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิม รานคาชุมชน และมีการรับฟงความเห็นจากหอการคา
จังหวัดและรับฟงขอเสนอแนะระดับจังหวัด  

3) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม ควรมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมและวีถีชุมชน และรับฟงขอเสนอแนะของประชาชน 
รวมถึงการทําประชามติในแตละพ้ืนท่ี  

ภาครัฐควรทบทวนนโยบายการบังคับใชกฎหมายผังเมือง เพ่ือประโยชนในการควบคุมการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม โดยตองคํานึงถึงเรื่องการปกปองและสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมีความม่ังค่ังใหเปน
แหลงงานท่ีหลากหลายของชุมชน ไดแก การกําหนดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชน   
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ภาครัฐตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอพฤติกรรมทางการคาท่ีเปนการทําลายการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม เชน การใชวิธีการลดราคาสินคาบางประเภทใหต่ํากวาตนทุน เปนตน 
  
 6.2.2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรานคาปลีกดั้งเดิม 
 

1) ภาครัฐควรมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของรานคาปลีกดั้งเดิมอยางตอเนื่อง
และจริงจัง 

2) ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดหาสินเชื่อเพ่ืออุดหนุนในการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานและรูปแบบทางการคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนใหรานคาปลีกดั้งเดิมเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ําและเง่ือนไข
พิเศษเพ่ือปรับปรุงรานคาของตนใหมีศักยภาพแขงขันได 

 
 6.2.3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการปองกันโดยสรางความเขมแข็งใหกับรานคาปลีก
ดั้งเดิม 

1) ภาครัฐตองมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยความรวมมือเพ่ือบูรณาการระหวางภาครัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย องคกรทองถ่ิน หอการคา
จังหวัด และตัวแทนรานคาชุมชน    

2) ภาครัฐควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณาถึงการปองกันปญหา
ระบบเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรมหรือการลงทุนจากปจจัยภายนอกท่ีจะมีผลกระทบตอความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติหรือระดับชุมชนทองถ่ิน เปนตน 

3) ภาครัฐควรมีการสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งเครือขายผูประกอบการรานคาปลีกดั้งเดิมท้ังใน
ระดับภูมิภาคและทองถ่ิน โดยมีการสนับสนุนใหมีกองทุนเพ่ือสงเสริมงานเครือขายรานคาปลีกดั้งเดิม เพ่ือ
ใชเปนทุนอุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับรณรงค การศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับขอมูลทาง
สถิติและขอเท็จจริงของสถานการณการคาปลีกในแตละพ้ืนท่ี มาตรการเฝาระวัง ตลอดจนการเผยแพร
ขอมูลและการประชาสัมพันธ 

4) ภาครัฐควรมีการประสานความรวมมือกับผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจเรือ่งการอยูรวมกันของชุมชนเขมแข็ง โดยขอความรวมมือและสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน เชน การจาง
แรงงานทองถ่ิน การเปนแหลงกระจายสินคากระจายรายไดใหแกรานคาปลีกดั้งเดิม เปนตน  
 
 6.2.4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการสรางจิตสํานึกรวมกัน 
 
 จากการศึกษา พบวา สาเหตุหนึ่งของปญหาเกิดจากการขาดความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจเสรีท่ีเปนธรรมและผลกระทบท่ีมีตอธุรกิจชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงการขาดองคความรูนี ้   
ไดสงผลตอการขาดจิตสํานึกรวมกันของคนในสังคม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาในระยะยาว จึง   
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เห็นควรเสริมสรางความรูความเขาใจตอเรื่องดังกลาว และปลูกฝงคานิยมในการตระหนักถึงผลประโยชน
สวนรวมและหลักความรับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปนี้ 

1) ภาครัฐตองมีการถายทอดการปลูกฝงนโยบายเรื่องการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนา 
ท่ีมีคุณภาพและยั่งยืนไปสูสวนราชการทุกระดับ เพ่ือใหเกิดหลักคิดและแนวทางสูการปฏิบัติท่ียึดกรอบคิด 
ท่ีถูกตองตรงกัน กลาวคือ การปลูกฝงเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตองอยูบนฐานของหลัก          
ความยุติธรรมของคนในสังคม เชน โอกาสของการเขาถึงและไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน การกระจาย
การลงทุนและผลประโยชนตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางเหมาะสม การสรางความเปนธรรม      
ในระบบเศรษฐกิจและการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

2) ภาครัฐตองดําเนินการทบทวนและเสริมสรางความรูความเขาใจดวยการสรางจิตสํานึก
รวมกันระหวางคนในสังคม และปลูกฝงใหเกิดความตระหนักรู การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และ 
ความรับผิดชอบรวมกัน 

 3) ภาครัฐตองมีการสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายเพ่ือการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ ขอมูลขาวสาร และการเรียนรูระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคการ 
ตลอดจนแหลงความรูท่ีมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยใหมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ินหรือรานคาโชหวยในฐานะกลไกสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย  

  (1) การสรางความรูความเขาใจตอหลักคิดเรื่องการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

  (2) การสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนและภาคประชาชนใหมีการตื่นตัวในการ 
หวงแหนวิถีทางสังคมท่ีหลากหลาย 

  (3) กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง 
การอยูรวมกัน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนทองถ่ินและคุณภาพชีวิตของคน สังคม 
วัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถ่ิน โดยวิธีการการใชสื่อสารสนเทศ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
โสตทัศน สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือจัดเวทีสาธารณะในการเสริมสรางการเรียนรูดวยกิจกรรม
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนรวมถึงการพัฒนาไปสูการบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ 
  
 6.2.5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการในการติดตามและประเมินการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ  
 

1) ควรมีการสรางระบบประเมินและติดตามการดําเนินงานของภาครัฐโดยภาคประชาชนถึง
แนวทางการพัฒนาประเทศวาเปนไปตามแผนพัฒนาประเทศและแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐหรือไม  

2) ควรมีการจัดตั้งองคกรภาคีเพ่ือพิทักษสิทธิในการพัฒนาข้ึน มีองคประกอบจากผูแทน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม มีหนาท่ีจัดทําขอแนะนําและติดตามการดําเนินตามนโยบายการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนและ        
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั และเสนอรายงานประจําปตอรัฐสภา โดยเปดเผยตอประชาชน ในประเด็น
ดังตอไปนี้ 
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  ประเด็นท่ี 1  นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการคุมครองจากระเบียบ
ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา 

  ประเด็นท่ี 2  นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมและประชาชนไดรับความคุมครองตอการกระจายผลประโยชน     
ท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรม 

  ประเด็นท่ี 3 นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในเรื่องของโอกาสท่ี          
เทาเทียมกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงทรัพยากรพ้ืนฐาน การศึกษา การบริการสาธารณสุข 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย การจางงานและการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 

  ประเด็นท่ี 4  นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการสงเสริมระเบียบ
เศรษฐกิจใหม บนพ้ืนฐานความเสมอภาคเทาเทียมกันการพ่ึงพากันและกันและผลประโยชนรวมกัน  

3) ภาครัฐควรมีการดําเนินการรายงานและแสดงผลการดําเนินการ รวมท้ังปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้งตามท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญอยางจริงจัง 
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ขอมูลอางอิงเหตุผลและคําตอบประกอบขอ (11), (15), (17), (22), (24), (26) (คําถามปลายเปด) 
สําหรับใชประกอบบทท่ี 4 

 ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไดมีการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยไดอธิบายถึง
สภาพปญหาและนโยบายการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูตอบทราบเบื้องตนกอนท่ีจะถาม
คําถามในแตละประเด็น  ไดแก 
 -  ความเขาใจถึงนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
 -  ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
 -  ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรม 
 -  ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญท่ีมีตอรานคาปลีกทองถ่ินดั้งเดิม 
 -  นโยบายของรัฐในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
 -  มาตรการปองกันผลกระทบท่ีมีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถ่ิน 
 หมายเหตุ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 821 คน 
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ขอมูลอางอิงเหตุผลและคําตอบประกอบขอ (11), (15), (17), (22), (24), (26) (คําถามปลายเปด) 
ขอ 11. ทานเห็นดวยหรือไมกับนโยบายทางธุรกิจคาปลีกคาสงในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและ
ชุมขน 
เห็นดวย 
1. เห็นดวย เพราะคนจะไดมีสิทธิตัดสินใจ เลือกซ้ือไดหลากหลาย 
2. เห็นดวย   เพราะอาจสะดวก ไมเปลืองเวลาและไดเลือกซ้ือสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
3. เห็นดวย   เพราะสะดวก,ใกล,มีสินคาหลากหลายใหเลือก 
4. เห็นดวย    เพราะสะดวกซ้ือ 
5. เห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนมีความสะดวกแตธุรกิจนั้น ตองเปนของคนไทยนะ 
6. เห็นดวย    เพราะมีความสะดวกมากข้ึนประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
7. เห็นดวย    เพราะ สะดวกสบาย 
8. เห็นดวย    เพราะทําใหรานคาเล็กๆตองขาดทุนและอาจเลิกกิจการ 
9. เห็นดวย    เพราะสะดวกตอผูบริโภค และลดการผูกขาดสินคาปลีกโชหวย 
10. เห็นดวย    เพราะทุกชุมชนจะไดรับความสะดวกในการซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภคอยางท่ัวถึง 
11. เห็นดวย    เพราะราคาจะถูกกวารานคายอยตามบ าน อาหารก็มีใหเลือกหลากหลาย 
12. เห็นดวย    เพราะจะทําใหชุมชนนั้นเจริญข้ึน 
13. เห็นดวย    เพราะอาจจะทําใหชุมชนนั้นมีการพัฒนาข้ึน 
14. เห็นดวย    เพราะสะดวกดีในการซ้ือ/ขาย 
15. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบายดี 
16. เห็นดวย เพราะมีความสะดวก มีมาตรฐานทําใหมีการจางงานเกิดข้ึนในชุมชน 
17. เห็นดวย    เพราะจะไดเพ่ิมความสะดวกสูชุมชน 
18. เห็นดวย    เพราะแตตองสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชนและมีผลประโยชนท่ีเปนธรรม 
19. เห็นดวย    เพราะทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพและราคาประหยัด 
20. เห็นดวย    เพราะทางชุมชนจะไดซ่ึงของท่ีถูกซ้ือท่ีละมากๆ 
21. เห็นดวย    เพราะจะทําใหชุมชนเหลานั้นมีความเจริญรุงเรืองมากกวาท่ีเปนอยู 
22. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบายคุณภาพสินคาดีและหลากหลาย 
23. เห็นดวย    เพราะจะไดมีความสะดวกมากข้ึนกวาเดิม 
24. เห็นดวย    เพราะทําใหความสะดวกสบายตอประชาชนท่ีอยูชนบทและท่ีห างไกล 
25. เห็นดวย    เพราะสะดวกในการเดินทางและใหบริการ 
26. เห็นดวย    เพราะจะสะดวกสบายมากข้ึน  
27. เห็นดวย    เพราะจะสะดวกสบายในการอุปโภคมากข้ึน 
28. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการใชจายในชีวิตประจําวัน 
29. เห็นดวย    เพราะความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน 
30. เห็นดวย    เพราะจะไดสะดวกในการซ้ือสินคาท่ีตองการได 
31. เห็นดวย   เพราะสะดวกสบายงายตอการหาซ้ือ 
32. เห็นดวย   เพราะสะดวกกับผูซ้ือ 
33. เห็นดวย    สรางความพัฒนาในตัวชุมชนและประชาชนไดรับความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน 



122 
 

34. เห็นดวย   เพราะจะไดมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนและราคาสินคาเพ่ิมการแขงขันกันในการขายดวย 
35. เห็นดวย    ดีหลาย ๆ อยาง 
36. เห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนในชุมชนมีความสะดวกสบายไมตองเขาไปซ้ือในตัวจังหวัด 
37. เห็นดวย    เพราะเปนการขายความเจริญสูชุมชน 
38. เห็นดวย    มีความสะดวกสบาย 
39. เห็นดวย    สะดวกในการจับจายและมีสินคาทุกประเภท 
40. เห็นดวย    ทําใหมีความหลากหลาย 
41. เห็นดวย    เพราะทําใหมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 
42. เห็นดวย    เพราะเวลาซ้ือของจะไดไมตองขับรถไปไกล  
43. เห็นดวย    สะดวกมากข้ึน  
44. เห็นดวย    เพราะสามารถท่ีจะสงเสริมใหเศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาและดีตามลําดับ 
45. เห็นดวย    เพราะทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน แตหากมีจํานวนมากไปก็ไมดีเพราะไปกระทบรานเล็ก 
ๆ  
46. เห็นดวย    เพราะจะไดเกิดความสะดวกสบายสําหรับอําเภอหรือตําบลท่ีอยูหางไกล 
47. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความเจริญ ไดของถูก รานคาตองรูจักปรับปรุงคุณภาพ 
48. เห็นด วย   เพราะเปนการสะดวกสบายสําหรับชุมชนในการซ้ือสินคาไมตองสิ้นเปลืองคาโดยสาร 
49. เห็นดวย   เพราะเปนความสะดวกสบายในชุมชน 
50. เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายรายได 
51. เห็นดวย   เพราะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
52. เห็นดวย   ทําใหสะดวก 
53. เห็นดวย    เพราะสะดวก งายตอการซ้ือของ ไมตองเดินทางไปซ้ือไกล 
54. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความสะดวกใหกับประชาชน 
55. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกและท่ัวถึง 
56. เห็นดวย   สะดวกดี 
57. เหน็ดวย   สะดวกดี 
58. เห็นดวย    เพราะรานคาก็จะไดพัฒนาคุณภาพสินคาการบริการอยูตลอดเวลา 
59. เห็นดวย   เพราะเปนสิทธิของทางธุรกิจ 
60. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการซ้ือ 
61. เห็นดวย   เพราะประชาชนไดซ้ือสินคาในราคาท่ีสบายมากข้ึน 
62. เห็นดวย   เพราะความสะดวกในการซ้ืหา 
63. เห็นดวย   เพราะทําใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
64. เห็นดวย   จะไดสะดวกสบายมากข้ึน 
65. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดรับการบริโภคอยางท่ัวถึง 
66. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดรับบริการอยางท่ัวถึง 
67. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบายข้ึน 
68. เห็นดวย    เพราะความสะดวกสบาย 
69. เห็นดวย   เพราะทําใหซ้ือสินคาไดสะดวกข้ึน 
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70. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกตอการเดินทางและสินคามีความหลากหลาย 
71. เห็นดวย    เพราะสะดวก ประชาชนท่ีบานไกลจะไดไมล าบากในการขับรถเขาในเมือง 
72. เห็นดวย   เพราะจะชวยใหคนแถวนั้นไมตองออกไปซ้ือของไกล 
73. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกในการซ้ือ 
74. เห็นดวย   เพราะมีความสะดวกสบายมีสิ้นคาใหเลือกมาก 
75. เห็นดวย   เพราะสะดวกสบายตอประชาชน 
76. เห็นดวย   เพราะสะดวก 
77.เห็นดวย   เพราะเราสามารถซ้ือสินคาไดในเวลาท่ีตองการ เชน 20.00 น. แตรานโชหวย 6 โมง ก็ปดแลว 
78. เห็นดวย   เพ่ือความสะดวกสบายและเจริญรุงเรือง 
79. เห็นดวย   เพราะทําใหเกิดทางเลือกท่ีหลากหลายแกผูบริโภค 
80. เห็นดวย  เพราะสะดวกสบายและราคาประหยัดข้ึน 
81. เห็นดวย    เพราะผูบริโภคจะไดรับความเปนธรรมในราคาของสินคาและจะมีการแขงขันของรานคายอย  
                     ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชน 
82. เห็นดวย    เพราะพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการตลาด 
83. เห็นดวย   สะดวก ราคาถูก 
84. เห็นดวย   สะดวกสบาย 
85. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกมากข้ึน 
86. เห็นดวย   เพราะจะไดมีความสะดวกและประหยัด 
87. เห็นดวย   เพราะจะไดซ้ือสะดวก ไมไกลจากบาน 
88. เห็นดวย    เพราะสะดวกบายตอชุมชน 
89. เห็นดวย   เพราะจะไดเจริญ สะดวกและเดินทางไมไกล  
90. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกสบายมากข้ึน  
91. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการซ้ือของมากข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีหางไกล 
92. เห็นดวย    เพราะ จะมีความสะดวกสบายในการซ้ือสินคาอุปโภคมากข้ึน 
93. เห็นดวย    เพราะสะดวกในการซ้ือสินคา 
94. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบาย ทันสมัย 
95. เห็นดวย   เพราะทําใหตางอําเภอชุมชนมีสถานท่ีซ้ือของ 
96. เห็นดวย    เพราะ การขยายธุรกิจทําใหชุมชนมีรายได เนื่องจาก แรงงานการจางงาน 
97. เห็นดวย    ชุมชนจะไดเจริญ 
98. เห็นดวย    เพราะจะไดมีความเจริญเขาสูชุมชน 
99. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบายตอผูท่ีอยูในเขตอําเภอ หรือท่ีชุมชนตางๆ 
100. เห็นดวย    เพราะ ชุมชนไดมีความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย 
101. เห็นดวย    เพราะเม่ือมีธุรกิจเขามาในชุมชนความเจริญก็จะตามมา 
102. เห็นดวย    เพราะทําใหสะดวกสบายมากข้ึน 
103. เห็นดวย    เพราะจะไดมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
104. เห็นดวย    เพราะ สินคาไดกระจัดกระจายทําใหเป นการกระจายสินคาและการกระจายรายได 
105. เห็นดวย    เพราะ ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นๆ มีความสะดวกสบาย และมีตัวเลือกในการใชจายมาก  
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                     กวาเดิม 
106. เห็นดวย   เพราะจะทําใหชุมชนมีทางเลือกในการซ้ือสินคามากข้ึน 
107. เห็นดวย    เพราะจะทําใหระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีการยกระดับข้ึน 
108. เห็นดวย    เพราะ ประชาชนจะไดซ้ือของราคาถูกลง 
109. เห็นดวย    เพราะผูคนจะไดซ้ือเองในราคาประหยัด คุณภาพ 
110. เห็นดวย    เพราะจะสะดวกมากยิ่งข้ึน 
111. เห็นดวย    เพราะมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
112. เห็นดวย    เพราะมีเงินสะพัด 
113. เห็นดวย    เพราะทําใหสะดวกในการซ้ือของ 
114. เห็นดวย    เพราะสามารถซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคไดหลายอยางภายใจท่ีเดียว 
115. เห็นดวย    เพราะเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค 
116. เห็นดวย    เพราะมีความสะดวกสบายมากข้ึน ราคาเปนมาตรฐาน 
117. เห็นดวย    เพราะทําใหงายตอการใชบริการและประหยัดคาใชจาย 
118. เห็นดวย    เพราะชุมชนมีเงินใชและราคาถูก 
119. เห็นดวย    เพราะราคาลดลง 
120. เห็นดวย    เพราะสินคาถูกลง 
121. เห็นดวย    เพราะประหยัดและสะดวก มีสินคาใหเลือกเยอะกวา 
122. เห็นดวย    เพราะเปนการเปดทางเลือก 
123. เห็นดวย    เพราะมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
124. เห็นดวย    เพราะผูคนท่ีอยูในแถบนั้นจะสะดวกสบายไมตองไปซ้ือสินคาในตัวจังหวัด 
125. เห็นดวย    เพราะ สะดวกสบาย และซ้ือสินคาในราคาท่ีถูก 
126. เห็นดวย    เพราะความสะดวกสบายมากข้ึน 
127. เห็นดวย    เพราะท าใหชุมชนเจริญ 
128. เห็นดวย    เพราะ ประชาชนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
129. เห็นดวย    เพราะคนตางถ่ินจะไดสะดวกจับจายใชสอย 
130. เห็นดวย    เพราะสะดวกสินคาเยอะดี 
131. เห็นดวย    เพราะขยายความสะดวกสูชุมชน 
132. เห็นดวย    เพราะประชาชนในชนบทไดไมตองเดินทางไกล 
133. เห็นดวย   เพราะทําใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
134. เหน็ดวย   เพราะการบริการเคานเตอรเซอรวิสงายตอชีวิตมากข้ึน 
135. เห็นดวย    เพราะชวยลดภาระคาใชจาย 
136. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวกสบายและหลากหลายของสินคา 
137. เห็นดวย    เพราะอํานวยความสะดวก 
138. เห็นดวย    เพราะสะดวกดี   
139. เห็นดวย   เพราะสะดวกสบาย 
140. เห็นดวย    เพราะจะไดกระจายสินคาใหกับประชาชนท่ีอยูหางไกล 
141. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดซ้ือของในราคาถูก 
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142. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกส าหรับผูท่ีบานอยูไกลๆ 
143. เห็นดวย   เพราะชวยเพ่ิมความสะดวกใหแกชุมชน 
144. เห็นดวย   เพราะความสะดวกสบาย แตการเปนสินคาท่ีเปนของคนไทย สาขาคนไทย 
145. เห็นดวย    เพราะสะดวกดี 
146. เห็นดวย    เพราะจะไดมีจํานวนมากข้ึน 
147. เห็นดวย    เพราะมีใหเลือกสรรหลายอยาง 
148. เห็นดวย    เพราะจะไดสะดวก 
149. เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยธรรมดาไมคอยมีคนเขา ธุรกิจคาปลีกท่ีมาเปดสาขาใหมสวนมากเปน  
                     ของตางชาติไมใชของคนไทย 
150. เห็นดวย    เพราะจะทําใหสินคาท่ีลงไปชุมชนราคาถูกลงและเปนสิทธิของผูจําหนายสินคา 
151. เห็นดวย    เพราะทําใหเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากข้ึน 
152. เห็นดวย    เพราะจะไดสินคาหลากหลาย 
153. เห็นดวย   เพราะเปนทางเลือกในเขตอําเภอและชุมชน 
154. เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายของผูบริโภค 
155. เห็นดวย    เพราะทําใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกมากข้ึน 
156. เห็นดวย    เพราะประชาชนซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกกวาเดิม 
157. เห็นดวย    เพราะมีผลกระทบมากกับรานคาขายของชําไมสามารถแขงขันได 
158. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมโอกาสแกประชาชน 
159. เห็นดวย   เพราะราคาถูกและสะดวก 
160. เห็นดวย   เพราะมีความสะดวกสบายในการไปซ้ือ 
161. เห็นดวย    เพราะเพ่ือความสะดวกมากข้ึน 
162. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบาย 
163. เห็นดวย   เพราะจะมีท่ีซ้ือสิ นคาหลากหลายเปรียบเทียบราคาได 
164. เห็นดวย    เพราะราคาถูกกวา 
165. เห็นดวย   เพราะจะไดมีความสะดวกในการซ้ือ แตตองมีเรื่องราคาเขามาดูแล 
166. เห็นดวย    เพราะสะดวกครบครัน 
167. เห็นดวย    เพราะหลากหลายสินคา และความสะดวกสบาย 
168. เห็นดวย    เพราะอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
169. เห็นดวย   เพราะสะดวกดี 
170. เห็นดวย    เพราะในชนบทไมตองออกมาซ้ือของท่ีในเมืองทําใหในเมืองรถตดิ 
171. เห็นดวย    เพราะทําใหความสะดวก 
172. เห็นดวย    เพราะสะดวกงายแกการซ้ือขาย มีสินคาบริการท่ีหลากหลาย 
173. เห็นดวย    เพราะทําให คนในชุมชนมีความสะดวกมากข้ึน 
174. เห็นดวย    เพราะเกิดความสะดวกตอชุมชน 
175. เห็นดวย    เพราะทําใหมีความสะดวกในการซ้ือสินคา 
176. เห็นดวย   เพราะคนในชุมชนไดมีความสะดวกมากข้ึน 
177. เห็นดวย    เพราะกระจายสินคาท่ัวถึง ราคาสินคาลดลง 
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178. เห็นดวย    เพราะทําใหคนมี ความสะดวก 
179. เห็นดวย    เพราะราคาจะไดถูกๆ 
180. เห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนท่ีอยูในเขตนั้นสะดวกในการบริโภคและอุปโภค 
181. เห็นดวย    เพราะสะดวกตอประชาชน 
182. เห็นดวย    เพราะจะไดมีสินคาท่ีหลากหลายมากข้ึนจากเดิม 
183. เห็นดวย    เพราะจะไดสะดวกในการซ้ือของมาอุปโภค บริโภค 
184. เห็นดวย    เพราะสะดวกมีทางเลือกมากข้ึน 
185. เห็นดวย    เพราะเพ่ือเปนการขยายความเจริญสูชุมชน แตตองไมทําใหความเปนอยูของชุมชน 
                     เปลี่ยนแปลง  
186. เห็นดวย    เพราะเปนการกระจายสินคาประเภทใหเขาสูประชาชนในอําเภอหรือชุมชนมากยิ่งข้ึน 
187. เห็นดวย    เพราะนําความเจริญและสะดวกสบายเขาสูชุมชน 
188. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความหลากหลายในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ 
189. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวก 
190. เห็นดวย    เพราะเปนการขยายโอกาสการอุปโภคเพ่ิมข้ึน 
191. เห็นดวย    เพราะสงเสริมใหชุมชนมีความเจริญ พัฒนาข้ึน 
192. เห็นดวย   เพราะสรางความเจริญใหกับพ้ืนท่ี  
193. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบาย  
194. เห็นดวย   เพราะเม่ือความสะดวกสบายในการใชจาย 
195. เห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนท่ีอยูในอําเภอและชุมชนสะดวกในการซ้ือสินคาไมตองเดินทางไกล 
196. เห็นดวย    เพราะทําให เกิดความสะดวกสบาย 
197. เห็นดวย   เพราะจะทําใหซ้ือสินคาไดสะดวกสบาย 
198. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวกสบายแกผูบริโภค 
199. เห็นดวย    เพราะจะไดท่ัวถึงในการคา 
200. เห็นดวย    เพราะประชาชนในทองถ่ินสามารถซ้ือสินคาไดสะดวก และเลือกไดหลากหลาย 
201. เห็นดวย   เพราะจับจายสินคาไดสะดวกข้ึน 
202. เห็นดวย    เพราะคนท่ีไกลตัวเมืองจะไดสะดวกข้ึน 
203. เห็นดวย    เพราะไดสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ 
204. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวกในการจับจายใชสอยมากข้ึน ไมตองเปลืองคาเดินทาง 
205. เห็นดวย    เพราะสามารถเลือกสินคาไดหลากหลาย 
206. เห็นดวย    เพราะจะชวงเพ่ิมความสะดวกในการซ้ือสินคาใหแกประชาชนในท่ีหางไกล 
207. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับชุมชนมากข้ึน 
208. เห็นดวย    เพราะจะทําใหมีสินคาท่ีหลากหลายและสะดวกในการเลือกซ้ือ 
209. เห็นดวย   เพราะทําใหผูบริโภคสามารถเข าถึงสินคาไดอยางท่ัวถึง 
210. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค 
211. เห็นดวย    เพราะจะไดซ้ือไดสะดวกงายและราคาท่ีถูก 
212. เห็นดวย   เพราะชวยอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 
213. เห็นดวย    เพราะจะไดมีความสะดวกสบาย 
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214. เห็นดวย    เพราะคนในอําเภอจะไดไมตองเดินทางไกลๆ 
215. เห็นดวย    เพราะประชาชนไดรับความสะดวกมากข้ึน 
216. เห็นดวย   เพราะคนในชุมชนจะไดเดินทางไปซ้ือในเมืองสรางความสะดวกตอชุมชนมากยิ่งข้ึน 
217. เห็นดวย    เพราะเปนการกระจายสินคาเขาสูท่ีชุมชน ทําใหประชาชนสะดวกมากข้ึน 
218. เห็นดวย    เพราะสะดวกไมตองเดินทางมาซ้ือไกล 
219. เห็นดวย    เพราะประชาชนจะไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
220. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมทางเลือกใหคนใจเขตตางอําเภอ 
221. เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเทาเทียมกันทางสังคม และมีความสะดวกและมีทางเลือกการบริโภคมากข้ึน 
222. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวกสบาย 
223. เห็นดวย    เพราะท่ัวถึงดี สะดวกสบาย เจริญ 
224. เห็นดวย    เพราะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
225. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมความสะดวกสบายมาก และบางครั้งรานโชหวยชอบขายแพงเกินไป 
226. เห็นดวย   เพราะจะไดความสะดวกสบาย 
227. เห็นดวย    เพราะจะทําใหชุมชนสะดวกสบายมากข้ึน ไมตองล าบากเขาไปในเมือง 
228. เห็นดวย    เพราะจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายมากข้ึนและประหยัดเวลาในการเดินทาง 
229. เห็นดวย    เพราะทําใหมีความสะดวกในการไปซ้ือหรือรับบริการเม่ืออยูในอ าเภอหรือชุมชน 
230. เห็นดวย    เพราะทําใหชีวิตสะดวกสบายมากข้ึน 
231. เห็นดวย    เพราะสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูก 
232. เห็นดวย    เพราะสะดวกและทําใหสินคามีหลากหลายราคาถูกดวย 
233. เห็นดวย    เพราะทําใหราคาในการซ้ือลดลง  
234. เห็นดวย    เพราะสะดวกมากข้ึน 
235. เห็นดวย    เพราะทําใหเกิดความสะดวกสบาย 
236. เห็นดวย    เพราะจะทําใหประชาชนมีความสะดวกแตไมควรท่ีจะใหมันมากเกินไป จนทําลายรานคาราย 
                     ยอย 
237. เห็นดวย    เพราะเกิดความสะดวกในชุมชนท่ีหางไกลใหเขาถึงสินคามากข้ึนอีกท้ังยังประหยัดอีกดวย 
238. เห็นดวย    เพราะสะดวก 
239. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความสะดวกใหกับเขตอําเภอและมีความเจริญข้ึน 
240. เห็นดวย   เพราะเปนกรกระจายสินคาสูชุมชนอยางท่ัวถึง 
241. เห็นดวย   เพราะประชาชนไดบริโภคของถูกและเกิดการจางงานเพ่ิมข้ึนในระดับชุมชน 
242. เห็นดวย    เพราะสะดวกข้ึน 
243. เห็นดวย    เพราะนําพาความเจริญมาสูชุมชน 
244. เห็นดวย    เพราะคนในชุมชนจะไดรับความสะดวกสบาย 
245. เห็นดวย    เพราะสะดวกสบาย 
246. เห็นดวย    เพราะทําใหคนในชุมชนมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
247. เห็นดวย    เพราะเปนการเสริมสรางความสะดวกใหแกชุมชน 
248. เห็นดวย   เพราะจะไดมีความสะดวกมากข้ึน 
249. เห็นดวย    เพราะจะทําใหสะดวกในการซ้ือสินคาและบริการ 
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250. เห็นดวย    เพราะสะดวก 
251. เห็นดวย    เพราะจะไดมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
252. เห็นดวย    เพราะทําใหผูท่ีอยูในชุมชนไดซ้ือสินคาในราคาท่ีถูกและสะดวก 
253. เห็นดวย    เพราะสะดวกในการซ้ือ 
254. เห็นดวย    เพราะสะดวกในการซ้ือ 
255. เห็นดวย    เพราะสะดวกในการซ้ือสินคาท่ีใกลบาน 
256. เห็นดวย   เพราะจะไดไมตองไปไกล สะดวกข้ึน 
257. เห็นดวย    เพราะสรางความสะดวกใหแกคนในชุมชน 
258. เห็นดวย    เพราะเปนการกระจายความเจริญสูชุมชน 
259. เห็นดวย    เพราะมีความสะดวกมากข้ึน การกระจายสินคาเปนไปอยางท่ัวถึง 
260. เห็นดวย    เพราะเปนการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา 
261. เห็นดวย    เพราะทําใหสะดวกมากยิ่งข้ึน 
262. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวกในการไปซ้ือสินคา 
263. เห็นดวย   เพราะทําใหเกิดความสะดวกสบายในระดับทองถ่ินเกิดความหลากหลายและทันสมัย 
264. เห็นดวย   เพราะสะดวกแกชุมชน ท่ีจะไดไมตองเดินทางไกล ๆ  
265. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการจับจายมากข้ึน 
266. เห็นดวย   สะดวก ถูก 
267. เห็นดวย   เพราะสะดวกในการซ้ือเนื่องจากถาจะใหเขาไปซ้ือในตัวจังหวัดตองใชเวลาในการเดินทางนาน 
268. เห็นดวย   เพราะประชาชนไดซ้ือในราคาถูก 
269. เห็นดวย   เพราะชาวบานจะไดไมตองมาซ้ือในตัวเมือง 
270. เห็นดวย   เพราะคนตางอําเภอสามารถซ้ือของไดอยางสะดวก 
271. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกมากข้ึน 
272. เห็นดวย   เพราะเปนการเปดการคาแบบเสรี 
273. เห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนสะดวก 
274. เห็นดวย   เพราะสะดวกมีสินคาใหเลือกมากมาย 
275. เห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนมีทางเลือกในการซ้ือสินคามากข้ึน 
276. เห็นดวย   เพราะนําความเจริญสุตัวชนบท 
277. เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายโอกาสทางการคาและบริการแกประชาชน 
278. เห็นดวย  เพราะจะทําใหเกิดความสะดวก 
279. เหน็ดวย   เพราะจะไดอํานวยความสะดวกใหประชาชน 
280. เห็นดวย   เพราะจะสนองความตองการสินคาของผูบริโภคไดในพ้ืนท่ีท่ีหางไกลจากยานธุรกิจ 
281. เห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกลง  
282. เห็นดวย   เพราะทําใหชุมชนมีการพัฒนา 
283. เห็นดวย   เพราะทําใหมีความสะดวกมากข้ึน ประชาชนจะไดไมตองเขาเมืองมาซ้ือของ 
284. เห็นดวย   เพราะคนท่ีอาศัยในชุมชนไมตองเดินทางไกลเพ่ือมาซ้ือสินคาในเมือง 
285. เห็นดวย   เพราะคนในชุมชนไดสะดวกในการอุปโภคบริโภค 
286. เห็นดวย   เพราะจะไดเพ่ิมความสะดวกใหกับผูคนท่ีอาศัยในชุมชน 
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287. เห็นดวย   เพราะสะดวกตอการหาซ้ือสําหรับผูคนท่ีอยูในชุมชน 
288. เห็นดวย   เพราะเพ่ือความสะดวกของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน 
289. เห็นดวย   เพราะความสะดวกสบายในการจับจาย 
290. เห็นดวย   เพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชน และการกระตุนใหผูคาปลีกในชุมชนนั้นมีการปรับตัวไปในทางท่ี 
                     ดีข้ึน 
291. เห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
292. เห็นดวย   เพราะเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกประชาชน 
293. เห็นดวย   เพราะสะดวกในการเดินทางและอยูใกลบาน 
294. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการเดินทางไปซ้ือ 
295. เห็นดวย   สะดวก 
296. เห็นดวย   ไดรับความสะดวกและบริการท่ีหลากหลาย 
297. เห็นดวย   เพราะมีการกระจายการบริโภคมากข้ึน ทําใหคนในระดับชุมชนมีอาชีพ 
298. เห็นดวย   เพราะจะไดเกิดความเจริญแพรไปในชุมชนและลดการผูกขาดสินคาของรานคา 
299. เห็นดวย   เพราะประชาชนซ้ือสินคาในราคาท่ีถูกลง 
300. เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภคท่ีสะดวกในการเดินทางไปซ้ือสินคา 
301. เห็นดวย   เพราะความสะดวกในการใชประโยชนของผลิตภัณฑนั้น ๆ 
302. เห็นดวย   เพราะชวยอํานวยความสะดวกใหแกคนในระดับชุมชน 
303. เห็นดวย   เพราะขยายโอกาสใหคนในชุมชนไดมีโอกาสซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพ และสะดวกสบาย 
304. เห็นดวย   เพราะทําใหชุมชนเจริญข้ึน 
305. เห็นดวย   เพราะสามารถเพ่ิมความสะดวกใหกับชุมชน 
306. เห็นดวย   เพราะสามารถทําใหสินคาหลากหลาย สะดวก 
307. เห็นดวย   เปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน ไมตองใหคนในชุมชนตองเขาเมืองกรุง 
308. เห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนสามารถซ้ือสินคาไดงายและหลากหลายมากข้ึน 
309. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะมีความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาเพ่ิมมากข้ึน 
310. เห็นดวย   นําความเจริญสูชนบท 
311. เห็นดวย  เพราะเปนการพัฒนาชุมชนใหมีความสะดวกเปนศูนยรวมการซ้ือสิ นคาทุกชนิด 
312. เห็นดวย   เพราะจะไดมีสินคาท่ีหลากหลายข้ึน ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซ้ือมากข้ึน 
313. เห็นดวย   เพราะสะดวกในการเดินทาง เปนการชวยโลกประหยัดพลังงานไดดวย 
314. เห็นดวย   เพราะชวยใหเกิดการกระจายสินคาและบริการและทําใหผูบริโภคซ้ือสินคาในราคาถูก 
315. เห็นดวย   เพราะสะดวก 
316. เห็นดวย   เพราะจะทําใหเจริญมากข้ึน เกิดความสะดวกกับชุมชนมากข้ึน 
317. เห็นดวย   เพราะจะมีสินคาตอความตองการ 
318. เห็นดวย   เพราะมีสินคาหลากหลาย ราคาถูก สะดวกสบาย 
319. เห็นดวย   เพราะจะเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายตออําเภอและชุมชน 
320. เห็นดวย    เพราะกระจายสินคาไดท่ัวถึงความตองการ 
321. เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายเพ่ือใหประชาชนเดินทางสะดวก 
322. เห็นดวย    เพราะประชาชนจะไดรับความสะดวกมากข้ึน ไมตองเดินทางไกล 
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323. เห็นดวย    เพราะราคาถูก ประหยัด 
324. เห็นดวย    เพราะทําใหเกิดความสะดวกมากข้ึน 
325. เห็นดวย   เพราะสะดวกสบาย 
326. เห็นดวย    เพราะชุมชนจะไดมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
327. เห็นดวย    เพราะความสะดวกสบาย 
328. เห็นดวย   เพราะสะดวกและมีสินคามากข้ึน เปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค 
329. เห็นดวย   เพราะเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูซ้ือ  
330. เห็นดวย   เพราะเพ่ือความสะดวกของผูบริโภค 
331. เห็นดวย  เพราะเพ่ือความสะดวก 
332. เห็นดวย   เพราะจะไดจับจายอยางสะดวก 
333. เห็นดวย  เพราะขยายความสะดวกสบายใหกับคนในระดับชุมชน 
334. เห็นดวย  เพราะแบงความเจริญ 
335. เห็นดวย  เพราะทําใหประชาชนท่ีอยู หางไกลมีความสะดวกสบาย 
336. เห็นดวย  เพราะสะดวก แลวก็มีราคาถูก 
337.เห็นดวย  เพราะจะมีความสะดวกในการซ้ือมากยิ่งข้ึน 
338. เห็นดวย  เพราะใหความสะดวกสบายมากข้ึน 
339. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดสะดวกในการับจาย 
340. เห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนมีทางเลือกเพ่ิ มข้ึน 
341. เห็นดวย   เพราะสามารถหาซ้ือของใชไดงาย 
342. เห็นดวย   เพราะความสะดวกของประชาชน 
343. เห็นดวย   เพราะจะไดมีสินคาหลากหลาย 
344. เห็นดวย   เพราะสะดวกใกลบาน 
345. เห็นดวย   เพราะสะดวก 
346. เห็นดวย   เพราะสะดวก 
347. เห็นดวย   เพราะความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึ น 
348. เห็นดวย   เพราะสรางทางเลือกใหผูบริโภคมากข้ึน เพ่ิมการแขงขันในธุรกิจ 
349. เห็นดวย   เพราะลดการเดินทางในการเขาเมืองไปซ้ือสินคา 
350. เห็นดวย   เพราะสะดวกตอคนในชุมชน 
351. เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเสมอภาคในการบริโภคของผูบริโภคแตงตองคํานึงถึงอาชีพ การขายของ 
                     ประชาชนในชุมชน 
352. เห็นดวย   เพราะประชาชนไดประหยัดมากข้ึน 
353. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดมีรายได 
354. เห็นดวย   เพราะสินคาปลีกมีราคาถูก 
355.เห็นดวย   เพราะใชสินคาถูกกวา 
356. เห็นดวย   เพราะไดใชสินคาราคาประหยัดกวา 
357.เห็นดวย   เพราะจะเปนการลดตนทุนของผูขายของท่ีทําใหสินคามีราคาถูกข้ึนมากกวา 
358. เห็นดวย   เพราะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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359. เห็นดวย   เพราะเปนการขยายการคาเขาสูชุมชนเปนการขยายสิ่งอ่ืนๆตามไปดวย 
360. เห็นดวย   เพราะเพ่ือเพ่ิมความตองการและสะดวกใหกับผูบริโภค 
361. เห็นดวย   เพราะทําหผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 
362. เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไดใชสินคาในราคาท่ีถูกลง รวมท้ังความสะดวกสบายในการจับจาย 
363. เห็นดวย    เพราะเปนวามสะดวกสบายในลักษณะของชุมชน 
364. เห็นดวย   เพราะมีสินคาใหเลือกเยอะ 
365. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความสะดวกสบายใหกั บผูท่ีอยูตางอําเภอหางไกลจากตัวเมือง 
366. เห็นดวย   เพราะไดมีความหลากหลายของสินคาอุปโภคบริโภค 
367. เห็นดวย    เพราะทําใหสามารถเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายและบริการตาง ๆ  
368. เห็นดวย   เพราะจะทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในชีวิตมากข้ึน 
369. เห็นดวย   เพราะทําให ชีวิตสะดวกสบายมากข้ึน 
370. เห็นดวย   เพราะชาวบานชุมชนจะไดใชสอยในดานตาง ๆ 
371. เห็นดวย   เพราะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 
372. เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหอําเภอชุมชนไดมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 
373. เห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนสะดวกข้ึน 
374. เห็นดวย   เพราะจะไดสะดวก รวดเร็ว ไมตองเดินทางไกลเพ่ือซ้ือสินคา 
375. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการซ้ือสินคามากข้ึน ขยายสาขาทุกทิศท่ัวไทย 
376. เห็นดวย   เพราะมีความสะดวกสบายไมตองมาซ้ือไกลถึงในเมือง 
377. เห็นดวย   เพราะสรางความเจริญสูชุมชน  
378. เห็นดวย   เพราะประชาชนนะไดมีความสะดวกในการอุปโภคบริโภค 
379. เห็นดวย   เพราะเพ่ิมความสะดวกในการซ้ือของคนในชุมชน 
380. เห็นดวย   เพราะเม่ือมีการแขงขันทางการคามากข้ึนทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ 
381. เห็นดวย   เพราะทําใหสะดวกในการเดินทางไมตองเดินทางไกล ๆ 
382. เห็นดวย   เพราะหางหรือรานคาสะดวกซ้ือท่ีมีมากข้ึน 
383. เห็นดวย   เพราะสะดวกตอผูคนในชุมชน 
384. เห็นดวย   เพราะสินคากระจายไดมากข้ึน 
385. เห็นดวย   เพราะเปนการพัฒนาความเจริญสูทองถ่ิน 
 
ขอ 11. ทานเห็นดวยหรือไมกับนโยบายทางธุรกิจคาปลีกคาสงในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและ
ชุมขน 
ไมเห็นดวย 
1.  ไมเห็นดวย    เพราะทําเพ่ือประโยชนนายทุน 
2.  ไมเห็นดวย    เพราะเงินออกนอกประเทศ 
3.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยขาดรายได ธุรกิจคาปลีก นาจะมีจังหวัดละ 2 แหง  
4.  ไมเห็นดวย    เพราะกระทบตอธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก 
5.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนการทํารานคาปลีกประเภทอ่ืนไดรับความขาดดุลเพราะคนจะนิยมเขารานคาท่ีมี 
                     ชื่อเสียง 
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6.  ไมเห็นดวย    เพราะจะไปแยงตลาดโชหวยในระดับชุมชน 
7.  ไมเห็นดวย    เพราะจะไปแยงตลาดโชหวยในระดับชุมชน 
8.  ไมเห็นดวย    เพราะรานโชหวยขายไมไดซิครับ 
9.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนการผูกขาดทางการคาอาจทําใหนิเวศนชุมชนเสียหาย 
10.  ไมเห็นดวย  เพราะทําใหรานโชหวยไมมีรายได และตองเลิกกิจการ 
11.  ไมเห็นดวย เพราะมันจะทําใหการจายฟุมเฟอย รานขายปลีกท่ีใกลบานอยูไมได 
12.  ไมเห็นดวย  เพราะอาจเกิดการผูกขาดทางการคา 
13.  ไมเห็นดวย  เพราะเปนการทํางานระบบเศรษฐกิจของอ าเภอชุมชน เงินทุนไปอยูกับนายทุน 
14.  ไมเห็นดวย  เพราะจะเบียดเบียนชุมชนท่ีเคยพ่ึงตนเอง 
15.  ไมเห็นดวย  เพราะไปทําธุรกิจแบบโชหวยท่ีคุยกันไดตอรองกันไดจะหายไป 
16.  ไมเห็นดวย  เพราะนโยบายจะเขามาควบคุมรายไดของคนในชุมชน ทําใหมีความขัดแยงนายทุนใหญกับ 
                     รายยอย 
17.  ไมเห็นดวย   เพราะประโยชนท่ีไดของคนในทองถ่ินนั้นไมไดจริง 
18.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหการคาในชุมชนไดมีเสถียรภาพ 
19.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการทําลายวิถีชีวิตของชุมชน 
20.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําลายพัฒนาการการเรียนรูของชุมชนมากข้ึน 
21.  ไมเหน็ดวย   เพราะการใชจายฟุมเฟอยเกิดข้ึน 
22.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหเกิดภาวะปลาใหญกินปลาเล็ก 
23.  ไมเห็นดวย   เพราะจะเปนการผูกขาด 
24.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
25.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาของชุมชนขาดรายได 
26.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกอําเภอ-ชุมชน ไมสามารถแขงขันได 
27.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป 
28.  ไมเห็นดวย   เพราะทําให โชหวยในระดับอําเภอและจังหวัดถูกเอาเปรียบ ถูกผูกขาด ขาดรายได 
29.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกสงขนาดเล็กเกิดผลกระทบไดรับความเสียหาย 
30.  ไมเห็นดวย   เพราะรานขนาดเล็กยังไมปรับปรุงพัฒนาไมมีความรู 
31.  ไมเห็นดวย   เพราะคนในชุมชนจะโดนแยงงาน แยงจากการคาขาย เปนสาเหตุของการวางงาน 
32.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถดําเนินงานตอไปได 
33.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานโชหวยจําหนายสินคาไมได 
34.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาปลีกเกิดความเดือดรอนในการคาขาย  อาจคาขายไดนอยลง 
35.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน  เชน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ เปน 
                      ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง 
36.  ไมเห็นดวย   เพราะคนในชุมชนขาดรายไดและตกงาน 
37.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑเปน 
                      ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง 
38.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1ผลิตภัณฑเปน 
                      ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง 
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39.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1ผลิตภัณฑเปน 
                      ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง  
40.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1ผลิตภัณฑเปนภูมิ 
                      ปญญาชาวบานของคนไทยเอง 
41.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1ผลิตภัณฑเปน 
                      ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง 
42.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหผูบริโภคไปซ้ือสินคานั้นแลวแมคารายยอยขาดรายได 
43.  ไมเห็นดวย   เพราะเบียดเบียนรายไดของรานคาปลีกเล็กๆ 
44.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจสงผลกระทบตอรานคารายยอยท่ีทํามาหากินในระแวงนั้น 
45.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกมีสาขาใหญตามมุมเมืองอยูแลว 
46.  ไมเห็นดวย   เพราะฟุมเฟอย 
47.  ไมเห็นดวย   เพราะไมไดกระจายรายไดใหกับประชาชนทุกคน 
48.  ไมเห็นดวย   เพราะสงสารรานเกาแกท่ีตั้งมานานและเห็นใจรานโชหวยอ่ืนๆ 
49.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในละแวกนั้นล าบาก 
50.  ไมเห็นดวย   เพราะถึงแมวาจะสะดวกแตการอาศัยทํามาหากินของชุมชนท่ีคาขายจะไมดี 
51.  ไมเห็นดวย  เพราะรานขายปลีกตามชุมชนบางรานเดือดรอนตองปดกิจการถึงเหลือมีการตอตาน ธุรกิจ 
                     การขยายสาขาแตก็มีการการจัดสรางข้ึนเชนเดิม ตามท่ีเห็นมาไมยอมรับตามหมูบานและ 
                     ชุมชน 
52.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานโชหวยตางจังหวัดขาดรายไดหรืออยูไมไดเลย 
53.  ไมเห็นดวย   เพราะรานเล็ก ๆ จะอยูไมได 
54.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหมีผลตอผูคาเดิมในพ้ืนท่ี สวนมากผลิตภัณฑท่ีขายไมใชของจากในพ้ืนท่ีเองเอา 
                      ของจากขางนอกมาขายแตของจากขางในขายไมได ไมสรางรายไดใหกับชุมชน 
55.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยขาดรายได 
56.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กขาดทุน 
57.  ไมเห็นดวย   เพราะสงสารรานสะดวกซ้ือภายในชุมชนไมมีรายไดหากมีการขยายสูตัวอําเภอ 
58.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรายโชหวยมีปญหา ขายไมได 
59.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการทําใหประชาชนท่ีทําอาชีพคาขายตองยกเลิกกิจการ 
60.  ไมเห็นดวย   เพราะจะไปมีผลกระทบของคนคาขาย 
61.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบธุรกิจขนาดเล็กของชาวบาน 
62.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากใหชุมชนกระจายรายไดเอง 
63.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการเปดกิจการแขงขันกับกิจกรรมของคนในอําเภอและชุมชน 
64.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจสวนใหญเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญจะเปนของชาวตางชาติ 
65.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาเล็ก ๆ รานธรรมดาอาจจะขายไมได 
66.  ไมเห็นดวย   เพราะแยงตลาดคูคาท่ีไมมีทางสู 
67.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะเจง 
68.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานขายของขนาดเล็กไมมีกําไร 
69.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคารายยออยูไมได 
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70.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหเกิดปญหาดานการขายในชุมชน รานคาขายไดกําไรนอย 
71.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคายอยสูญเสียรายได 
72.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอผูคาขายรายยอย 
73.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนสิ้นเปลือง สงสารรานในชุมชน 
74.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาชาวบานไมไดรับการอุดหนุนมากนัก 
75.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการขยายของชาวตางชาติ ทําใหเงินออกนอกประเทศ 
76.  ไมเห็นดวย   เพราะมันเปนทุนนิยมท่ีไมรับผิดชอบสังคม 
77.  ไมเห็นดวย   เพราะคนจนท่ีประกอยกิจการนี้ สูไมได ไมมีเงินทุน 
78.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะขายไมได ตองยุบกิจการ 
79.  ไมเห็นดวย   เพราะชาวบานไมมีรายไดจากการขายของและประชาชนมักงาย 
80.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนขาดรายได 
81.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาเล็กขาดรายได 
82.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนขาดรายไดเพราะธุรกิจขนาดใหญเปนของคนภายนอก  
83.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจคาขนาดยอมไมไดรับผลกําไรหรือไมไดรับการนิยมบริโภคจากลูกคา 
84.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลตอรานโชหวย 
85.  ไมเห็ นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กในชุมชนไดรับความเดือดรอน ยอดขายลดลง 
86.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหมีกลุมคนบางกลุมเดือดรอน เชน รานคาขนาดเล็ก รานโชหวย 
87.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบหลายอยางตอผุคายอย 
88.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหสงผลกระทบตอรานโชหวยสะดวกเกินก็ไมดี 
89.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนตองปดกิจการไป เพราะสูธุรกิจคาปลีกไมได 
90.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาชุมชนจะขาดรายได รายไดไมกระจายสูชุมชน 
91.  ไมเห็นดวย   เพราะโชหวยเจง 
92.  ไมเห็นดวย   เพราะไมรูเรื่อง 
93.  ไมเห็นดวย   เพราะผูประกอบการรายย อยไดรับผลกระทบ 
94.  ไมเห็นดวย   เพราะเงินบาทตองสงออกนอกประเทศ และรานคาในชุมชนก็จะแยลงเศรษฐกิจ 
95.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหลกัษณะของชุมชนเปลี่ยนแปลง 
96.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอสวนท่ีตั้งอยูเดิม 
97.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจปลีกรายยอยตองปดกิจการและมี ความเดือดรอน 
98.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนไดรับผลกระทบ 
99.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหยึดติดความสะดวกสบายมากข้ึน และสงผลกระทบตอธุรกิจทองถ่ิน 
100.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการทําลายวิถีชีวิตของคนในชนบท 
101.  ไมเห็นดวย   เพราะลวงลาพ้ืนท่ีประชาชน 
102.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนท่ีคาขายเชนรานโชหวยเดือดรอน 
103.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคายอยในชุมชนขายของไมได เศรษฐกิจในชุมชนไมดี 
104.  ไมเห็นดวย   เพราะทําลายระบบตลาดชุมชน ทําใหผูคารายยอยไมเกิดรายได 
105.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานขายของในพ้ืนท่ีอยูไมได และทําให คนในพ้ืนท่ีมีอาชีพทํานอยลง 
106.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยเสียรายได 
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107.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะขายไมได 
108.  ไมเห็นดวย   เพราะมีความสะดวกสบาย 
109.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กเดือดรอน 
110.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กจะประสบปญหาตางๆ 
111.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจรานคาปลีก คาสงท่ีมีอยูแลวอาจจะปดทําการได 
112.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการกีดกันทางดานการคาของธุรกิจคาปลีกตามชุมชน สงผลใหเกิดการวางงาน 
113.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาเล็กๆ ในชุมชนเกิดผลกระทบจากการขายและวางงาน 
114.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาท่ีอยูในชุมชนเดือดรอน 
115.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลกระทบตอรานคาปลีกของชุมชนนั้นๆ 
116.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทํารานคาปลีกรายยอยไดรับผลกระทบ 
117.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยในชุมชนขายของไมดีเทาเดิม 
118.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในแถบนั้นมีปญหา 
119.  ไมเห็นดวย   เพราะเงินไหลออกนอกประเทศ และท าใหรานคาโชหวยขายของไมได 
120.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยขนาดเล็กอยูไมได ทําใหขาดรายได 
121.  ไมเห็นดวย  เพราะรานคาโชหวยหรือประชาชนท่ีประกอบอาชีพคาขายจะมีผลกระทบ 
122.  ไมเห็นดวย  เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กได รับผลกระทบ 
123.  ไมเห็นดวย  เพราะทําใหรานคาปลีกตองลมกิจการ 
124.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคารายยอยลมเลิกกิจการ 
125.  ไมเห็นดวย   เพราะถาในระดับอําเภอก็นาจะดีแตถามีการสํารวจจากรานคายอย 
126.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจขนาดยอยขายไมได 
127.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบต อการประกอบอาชีพของรานคาในชุมชน 
128.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาโชหวยจะขายไมไดและทําใหเกิดความเสียหายหลายอยางตามมา 
129.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาโชหวยไดรับความเดือดรอน 
130.  ไมเห็นดวย   เพราะไมไดชวยสงเสริมการคาขายภายในชุมชน  
131.  ไมเห็นดวย   เพราะเนื่องจากทําใหการสรางธุรกิจสินคาในชุมชนรายไดไมเกิดการหมุนเวียน 
132.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได จํานวนขายลดลง เพราะรอขายราคาตอหนา 
133.  ไมเห็นดวย   เพราะตอไปจะนําไปสูการผูกขาดทางการคาของธุรกิจคาปลีก 
134.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอการขายของในชุมชน 
135.  ไมเห็นดวย   เพราะไมอนุรักษของไทย 
136.  ไมเห็นดวย   เพราะในแงความสะดวกอาจจะใช แตดานรายไดมีผลตอคนในชุมชน 
137.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวย ตลาดสดจะไมไดขา เพราะขายไมได 
138.  ไมเห็นดวย   เพราะสินคาประจําทองถ่ินจะขายไมไดและรานคาปลีกขาดทุน 
139.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กมีความเดือดรอน  
140.  ไมเห็นดวย   เพราะคนไทยควรจะชวยเหลือกัน 
141.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกในชุมชนไดรับผลกระทบ 
142.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กลําบาก 
143.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยก็จะขายไมได ประชาชนก็ลําบาก 
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144.  ไมเห็นดวน   เพราะมันไปกระทบแกการอยูกินของรานคาในบริเวณนั้น 
145.  ไมเห็นดวย   เพราะประเทศไทยเสียดุลมากเกิดไปเพราะถามีรานท่ีซ้ือไดสะดวกและราคาถูกคนก็ตอง 
                        เลือกมากกวา 
146.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอรานคาปลีกหลายแหงในชุมชน 
147.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนมีปญหาขาดรายได 
148.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาใกลบานหายไปเรื่อยๆ ไมก็เปลี่ยนไปเปน 7-11 
149.  ไมเห็นดวย   เพราะบางทีมีมากไปอาจสงผลกับผูขายรานคาเล็กๆ 
150.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอผูคารายยอย และผลิตสินคาขนาดเล็ก/กลางไมสามารถขยายธุรกิจ 
                        ได 
151.  ไมเห็นดวย   เพราะผูคาขายรายยอยเดือดรอน 
152.  ไมเห็นดวย   เพราะแยงงานชาวบาน 
153.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกยอยอ่ืนๆจะขายไมออก 
154.  ไมเห็นดวย   เพราะไปกระทบตอรานคาท่ีมีอยูแลวและวิถีชีวิตความเปนอยู 
155.  ไมเห็นดวย   เพราะจะกระทบตอรานคาขนาดเล็ก 
156.  ไมเห็นดวย   เพราะรบกวนแบบแผนดั้งเดิมของชุมชน รกหูรกตา ใหคนสบายเกินไป 
157.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลกระทบตอรานคารายยอย 
158.  ไมเห็นดวย   เพราะโชหวยขายไมดี 
159.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการแขงขันการคาขายของประชาชน 
160.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหผูคารายยอยขายสินคาไมได 
161.  ไมเห็นดวย   เพราะเหมือนเปนการผูกขาดการคานิดๆ การแลกเปลี่ยนเงินระหวางพ้ืนจะมีนอยลบ 
162.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาท่ีมีอยูแลวขายของลําบาก และบางทีคานิยมของคนบางกลุมชอบไปซ้ือ 
                        ตามหางท่ีราเทากันกับรานโชหวย 
163.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการละเมิดการคาขายกับบุคคลอ่ืนภายในประเทศ 
164.  ไมเห็นดวย   เพราะละเมิดการผูท่ีประกอบอาชีพคาขาย และไมสนับสนุนสินคาในประเทศ 
165.  ไมเห็นดวย   เพราะผูขายรายยอยไมสามารถแขงขันได 
166.  ไมเห็นดวย   เพราะกรทบชาวบานท่ีขายของ 
167.  ไมเห็นดวย  เพราะไปขัดทางการคารานโชหวยแถวบาน 
168.  ไมเห็นดวย  เพราะสวนใหญท่ีอยูตางอําเภอหรือชุมชนไมมีความจําเปนตองซ้ือของทุกวันและทําใหรานคา 
                       ปลีกขาดรายได 
169.  ไมเห็นดวย   เพราะแมจะทําใหสะดวกยิ่งข้ึนแตทําใหเกิดนิสัยการใชจายฟุมเฟอยเงินตราไหลออกนอก 
                        ประเทศ 
170.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหรานคาขนาดเล็กไมไดขาย 
171.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหเงินหมุนเวียนเขาไปในธุรกิจมากกวาประชาชนหมูบาน 
172.  ไมเห็นดวย   เพราะวารานคาปลีกในหมูบานจะซบเซา 
173.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลกระทบตอรานคาปลีกขนาดเล็ก 
174.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาขายปลีกขนาดเล็กๆ จะอยูไมได   
175.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอประชาชนท่ีมีอาชีพคาขายซ่ึงเป นรานโชหวยขนาดยอม 
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176.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการสรางความกดดันใหแกรานคาปลีกชุมชน 
177.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจรายยอย 
178.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการเบียดบังคับผูคารายยอย ควรมีอาณาเขตแนนอนในการขยายสาขาไมควรมี 
                        ท่ัวไป 
179.  ไมเห็นดวย    เพราะเขาไปทําลายเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครัวเรือน 
180.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยไมสามารถอยูไปไดเพราะทุนไมมากเทาธุรกิจคาปลีกคาสงราย 
                         ใหญ 
181.  ไมเหน็ดวย    เพราะรานคายอยในอําเภออาจคาขายไมดี 
182.  ไมเห็นดวย    เพราะสงผลกระทบตอธุรกิจรานคาโชหวยของคนในชุมชน 
183.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวย ผูประกอบการหลายรายตองปดกิจการ 
184.  ไมเห็นดวย    เพราะรานโชหวยอาจจะไมจําเปนอีกตอไปถาธุรกิจประเภทนี้เขามา 
185.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหรานคาโชหวยขาดรายได 
186.  ไมเห็นดวย    เพราะจะเปนการบดบังรานโชหวยตางๆ ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก 
187.  ไมเห็นดวย    เพราะจะกระทบตอธุรกิจคาปลีกในชุมชน 
188.  ไมเห็นดวย    เพราะรานคาในชุมชนถูกแยงลูกคา 
189.  ไมเห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดเลือกขาดรายได ไมยุติธรรมตอรานคาปลีกยอย 
190.  ไมเห็นดวย    เพราะความวุนวายและการใชจายสูงข้ึน 
191.  ไมเห็นดวย    เพราะรานคาเล็กๆ ขาดรายได 
192.  ไมเห็นดวย     เพราะธุรกิจขนาดเล็กเดิมจะไมไดกําไร 
193.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหกิจการรานคาในพ้ืนท่ีขาดทุน รายไดลดลง 
194.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนขาดรายได 
195.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานคาแตละท่ีในชุมชนไดรับผลกระทบ 
196.  ไมเห็นดวย    เพราะใหชุมชนหรืออําเภอมีรานคาปลีกมากกวา 
197.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยขายของไมได 
198.  ไมเห็นดวย    เพราะเอาเปรียบผูคาปลีกคนอ่ืน 
199.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหแมคาขายของไมออก 
200.  ไมเห็นดวย    เพราะไมทําเปน ในชุมชนมีรานคาอยูได 
201.  ไมเห็นดวย    เพราะกระทบตอรานโชหวย 
202.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนการกันทางการคาของพวกรานโชหวย 
203.  ไมเห็นดวย    เพราะขัดตอหลักมนุษยธรรมและการกระจายรายได 
204.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยและธุรกิจการคากันก็เปนของตางชาติทําใหเงินออกนอกประเทศ 
205.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กเดือดรอนและขาดรายได 
206.  ไม เห็นดวย   เพราะตัดโอกาสทางธุรกิจของรานโชหวย 
207.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหรานคาในชุมชน ขาดรายได และไมอาจจะขายได 
208.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานของชําไดรับผลกระทบ 
209.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหรานคาแบบชุมชนหรือในครัวเรือนของประชาชนขาดทุนขาดกําไรเขา 
                        ครอบครัวเกิดปญหาตามมา 
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210.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหชาวบานท่ีคาขายในชุมชนไมมีรายได 
211.  ไมเห็นดวย   เพราะเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
212.  ไมเห็นดวย   เพราะโชหวยลําบาก 
213.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหผูคาขายไมสามารถขายสินคาได 
214.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานโชหวยไมสามารถขายสินคาได 
215.  ไมเห็ นดวย  เพราะมีผลกระทบท่ีอาจสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
216.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบผูคารานเล็กซ่ึงเปนผูประกอบการขนาดเล็ก 
217.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกในชุมชนจะไดรับผลกระทบอยางมาก คือ ไมสามารถแขงขันได 
218.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจโชหวย หรือรานคายอยไดรับผลกระทบจากากรประกอบการ 
219.  ไมเห็นดวย   เพราะสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ   
220.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชาวบานรานโชหวยไมมีรายไดในการขายของ 
221.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยขายไมได 
222.  ไมเห็นดวย   เพราะจะเกิดความไมเปนธรรมเกิดผลกระทบตอรนคาขนาดเล็กในชุมชน 
223.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหพอคาแมคาในตลาดขายสินคาได 
224.  ไมเห็นดวย   เพราะการแขงขันทางการคากันในชุมชนเล็กๆสูงเกินไปถาใหรานรานคาดังกลาวไมอาจสู 
                        ราคาท่ีถูกกวาในหางได 
225.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนธุรกิจคาปลีกคาสงสวนใหญเปนของตางชาติ 
226.  ไมเห็นดวย   เพราะคนท่ีอยูในชุมชนเคยซ้ือรานไหนเราก็จะซ้ือรานนั้น 
227.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการเขาไปแยงตลาดของรานคาในชุมชน 
228.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหเกิดผลกระทบกับรานโชหวย  รานโชหวยไมสามารถท่ีจะแขงขันได 
229.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหความเปนกันเองของชาวบานหายไป วิ ถีความเปนชาวบานเปลี่ยนไป 
230.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจในสวนของระดับอําเภอและชุมชน อาจจะทําใหเสียสวนแบงทางการตลาด 
231.  ไมเห็นดวย   เพราะชาวบานจะขายของไมได 
232.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลตอรานคาเล็กๆ  เพราะจะขายไมได 
233.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบตอการประกอบอาชีพของรานโชหวยในระดับชุมชน 
234.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหสวนแบงตลาดในพ้ืนท่ีนั้นๆลดลงได 
235.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจขายปลีกขนาดเล็กเสียหายและปดตัวลงในท่ีสุด 
236.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาปลีกรายยอยไดรับความเดือดรอน 
237.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานโชหวยเล็กๆ อยูไมได 
238.  ไมเห็นดวย   เพราะปจจุบันก็มีมากเพียงพอตอความตองการอยูแลว 
239.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกคาสงในระดับอําเภอและชุมชนมีรายไดลดลง 
240.  ไมเห็นดวย   เพราะแตละธุรกิจคาปลีกสงสวนใหญเปนของตางประเทศเงินจะไหลออกนอกประเทศ 
241.  ไมเห็นดวย   เพราะจะมี ปญหาตอรานคาเล็กๆ ในชุมชน 
242.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในอําเภอไมสามารถขายของตอได 
243.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหประเทศชาติเสียดุลการคา 
244.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานโชหวยไมสามารถแขงขันได 
245.  ไมเห็นดวย   เพราะการขยายธุรกิจคาปลีกในชุมชน จะทําใหรานคาท่ีมีอยูเดิมจะขายไมได 
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246.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยตามหมูบาน ชุมชนไดรับความเดือดรอน 
247.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคารายยอยขาดทุน สูกับธุรกิจใหญๆไมได 
248.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กๆไมสามารถขายสินคาได 
249.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในชุมชนไดรับผลกระทบ 
250.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกขาดรายได 
251.  ไมเห็นดวย   เพราะตัดสิทธิของชาวบาน 
252.  ไมเห็นดวย   เพราะสวนใหญของตางชาติ การขยายสาขาจะท าใหดูดเงินไทยออกไปขางนอก 
253.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําลายระบบทุนและเศรษฐกิจระดับลางในชุมชนนั้น 
254.  ไมเห็นดวย   เพราะทําให ธุรกิจยอยขาดรายได 
255.  ไมเห็นดวย   เพราะยังเร็วเกินไปท่ีจะขยายเขาสูระดับอําเภอหรือชุมชนเพราะจะทําให โชหวย เดือดรอน 
256.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากใหคนในชุมชนชวยกันแบบโบราณ 
257.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจขนาดเล็กขาดทุน 
258.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหหางของคนในชุมชนขาดรายได เงินรั่วไหลออกนอกประเทศมากมาย 
259.  ไมเห็นดวย   เพราะท่ีบานจะไม Classic โดยเฉพาะชนบทอยากใหคงความเปนวิถีชนบท 
260.  ไมเห็นดวย   เพราะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจชุมชน 
261.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหผูคารายยอยท่ีมีทุนนอยกวาเสียรายได 
262.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาโชหวยไมมีรายได 
263.  ไมเห็นดวย   เพราะควรท่ีจะมีเฉพาะในตัวเมืองเพราะถาขยายไปในชุมชนรานคาในชุมชนจะหมด 
264.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาท่ัวไปจะขายไมได   
265.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กมีจ านวนลดลง 
266.  ไมเห็นดวย   เพราะมีผลกระทบตอรานคาเล็ก ๆ  
267.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจจะขาดทุน 
268.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการแยงอาชีพของคนในชุมชน เชนแมคา 
269.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบโชหวย 
270.  ไมเห็นดวย   เพราะมีสินคาใหเลือกมากกวาราคาประหยัดกวา 
271.  ไมเห็นดวย   เพราะโชหวยเดือดรอน 
272.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจรายยอยของคนไทยเองขาดรายได 
273.  ไมเหน็ดวย   เพราะเปนการเขาไปแยงพ้ืนท่ีในการคาขายของคนในชุมชน 
274.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กเกิดผลกระทบทําใหขาดรายได 
275.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาธรรมดาของชาวบานขาดรายได 
276.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการขยายของธุรกิจแบบนี้มีผลตอรานขายของธรรมดาเล็กๆ ท่ีอยูในชุมชน 
277.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกคาสงมาแยงรายไดของผูคาท่ีมีอยูเดิมในชุมชน 
278.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กซ่ึงเปนรนของคนไทยจะไมไดขาย 
279.  ไมเห็นดวย   เพราะสิ้นเปลือง และทําใหประชาชนใชจายเกินความเปนจริง  
280.  ไมเห็นดวย   เพราะภายในชุมชนไมจําเปนท่ีจะบริโภคขนาดนั้น 
281.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกเล็กๆ ท่ีชาวบานทํากันอยูไมสามารถแขงขันได 
282.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาเล็ก ๆ ไมสามารถขายของได 
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283.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาโชหวยขายไมไดและปดกิจการในท่ีสุด 
284.   ไมเห็นดวย   เพราะเปนการทําลายอาชีพคาขายปลีกของชุมชนท่ีมีอยูแลว 
285.   ไมเห็นดวย   เพราะเปนการทําใหไปแขงขันกับรานคาท่ีมีอยูแลว 
286.   ไมเห็นดวย   เพราะในเขตชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรนอย ถาคนจํานวนนี้ไปซ้ือของกับธุรกิจขนาดใหญ 
287.   ไมเห็นดวย   เพราะเยอะแลว 
288.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานค าในชุมชนขาดรายไดจากการขายสินคา 
289.   ไมเห็นดวย   เพราะลดการกระทบรายไดใหแกประชาชน 
290.   ไมเหน็ดวย   เพราะเงินจะออกจากชุมชน 
291.   ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหผูคาในชุมชนขาดรายได 
292.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาเล็ก ๆ มีผลกระทบ 
293.   ไมเห็นดวย   เพราะเปนการไปแทรกแซงรานคาปลี ก 
294.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กและชุมชนไดรับผลกระทบ 
295.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหตลาดหรือรานคาเล็กๆ ไมไดขาย 
296.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไดรับผลกระทบ 
297.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนในอําเภอหรือในชุมชนขาดรายได มีรายไดลดลง 
298.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกในชุมชนขาดรายได 
299.   ไมเห็นดวย   เพราะบางทีจะเปนการลดรายไดแกผูคารายเล็กๆ ควรตั้งอยูในเมืองใหญก็พอ 
300.   ไมเห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบคือรายไดหรือขายไดนอยลง 
301.   ไมเห็นดวย   เพราะควรท่ีจะขยายไปท้ังจังหวัดดวยเลย 
302.   ไมเห็นดวย   เพราะแยงการทํามาหากินของรานโชหวย 
303.   ไมเห็นดวย   เพราะผูคนในชุมชนสามารถคาขายกันเองไดอยูแลว 
304.   ไมเห็นดวย   เพราะจะขัดแยงผลประโยชนกับผูขายสินคาภายในหมูบาน 
305.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหเกิดการแบงงานจากชาวบานท่ีเคยทําอาชีพนี้มากอน 
306.   ไมเห็นดวย   เพราะชุมชนหรือหนวยการคาขนาดยอยไมสามารถแขงขันได 
307.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานสะดวกซ้ือขายของไมได 
308.   ไมเห็นดวย   เพราะชาวบานจะไมสามารถขายของในตลาดได 
309.   ไมเห็นดวย   เพราะไปแยงอาชีพคนในชุมชนนั้น ๆ  
310.   ไมเห็นดวย   เพราะคิดวาจะลมเหลว 
311.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาโชหวยเจง  
312.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหผูคารายยอยในตางอําเภอคาขายลําบากข้ึน 
313.   ไมเห็นดวย   เพราะเปนการเอาเปรียบทางการแขงขันของกลุมผูมีอํานาจจํานวนมากกวารานคาปลีก  
314.   ไมเห็นดวย   ชุมชนไมสามารถแขงขันได 
315.   ไมเห็นดวย   เพราะจะสงผลกระทบตอสินคาชุมชน 
316.   ไมเห็นดวย   เพราะถึงแมจะมีความสะดวกเพ่ิมข้ึนแตสงผลกระทบกับรานโชหวยในชุมชน 
317.   ไมเห็นดวย   เพราะในชุมชนมีรานคาของชาวบานอยูแลว จะเขาไปแยงรายได 
318.   ไมเห็นดวย   เพราะทําให โชหวยท่ีอยูในชุมชนไดรับผลกระทบ 
319.   ไมเห็นดวย   เพราะทําลายดุลการคาของคนในชุมชน เงินรั่วไหลออกตางประเทศ 
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320.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กขายของไมได 
321.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหคนรูสึกสะดวกสบายมากกวาเดิมขายแตของท่ีแพงแตถาไมมีธุรกิจเขาก็จะ 
322.   ไมเห็นดวย   ทําของเก่ียวกับภูมิปญญาทางบานมาขายซ่ึงกันและกัน 
323.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยไมสามารถคาขายได ทางท่ีดีควรทําแคในระดับจังหวัดเทานั้น 
324.   ไมเห็นดวย   เพราะไปเบียดเบียนวิถีชีวิตของผูคารายยอยในทองถ่ินเร็วเกินไป 
325.   ไมเห็นดวย   เพราะมีผลกระทบอยางมากกับรานโชหวย 
326.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดยอยไดรับผลกระทบเกิดการผูกขาด 
327.   ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจสวนมากเปนของตางชาติทําใหคนไทยขาดรายได 
328.   ไมเห็นดวย   เพราะมีในตัวเมืองก็เพียงพอแลว 
329.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาเล็กๆ ขายไมได 
330.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาของคนไทยขายไมได เงินไหลออกนอกประเทศ 
331.   ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกชุมชนไมสามารถแขงขันได 
332.   ไมเห็นดวย   เพราะถารานขนาดใหญและเปนของนายทุนตางชาติจะกระทบตอรานคาโชว 
333.   ไมเห็นดวย   เพราะหวยของชุมชนเกิดเปนระบบผูกขาดตอรานขนาดใหญเพียงรานเดียว 
334.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคานในชุมชน เชน รานโชหวยไดรับผลกระทบจากธุรกิจท่ีมาจาก 
335.   ไมเห็นดวย   เพราะนายทุนขนาดใหญเอาเปรียบคนตัวเล็ก 
336.   ไมเห็นดวย   เพราะจะแยงตลาดรานคาปลีกรายยอย 
337.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกในระดับอ าเภอและชุมชนเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ 
338.   ไมเห็นดวย   เพราะเราควรอนุรักษความเปนชนบทใหคงอยู 
339.   ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาโชหวยไมมีโอกาสไดหายใจ 
340.   ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหเจาของรานคาตามหมูบานเกิดผลกระทบ 
341.   ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหรานคาปลีกเสียโอกาส 
 
15. จากขอ(14) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเสรีวาอยางไร 
1.   คิดวาการดําเนินการธุรกิจเปนอยางไรก็ได ไมจํากัดนั้นท่ีวาหางคาปลีกหามตั้งเกินจํานวนนั้นๆ 
2.   เปนการคาท่ีไมถือเอาการผูกขาดสินคาและมีอิสระอาจไมสงพอคาคนกลางอีก 
3.   มีอิสระในการคา ท้ังประเภทกิจการภายการสินคา 
4.   เปนการเปดการคาใหทุกคนมีโอกาสในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจท้ังนี้ให เปนไปตามกลไกตลาด 
5.   การแขงขันอยางเปนธรรมและปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ 
6.   คิดอยางทุน “ทุนตอกําไรเยอะ” 
7.   การมีอิสระทางการคา 
8.   เขาใจวาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสระใครไครคาใครไครขาย 
9.   ทุกคนมีสิทธิทําการคาไดอยางอิสระและตามความสามารในการทําการคาความสามารถนั้นเทาๆกัน 
10.   เปนระบบสามารถซ้ือขายแลกเปลี่ยนกันไดอยางเสรี แขงกันมากเปนการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน 
11.   ชุมชนตองเขาไปพ่ึงนายทุน 
12.   ระบบเสรีท่ีเกิดข้ึน คือ การเปดเสรีทางการคาการลงทุนใหทุกคนแขงขันกันได 
13.   ทุกคนทุกกลุมชนชาตมีิโอกาสท่ีเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงความสามารถ 
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14.   เปนแบบทุนนิยมใหตางประเทศและนายทุนเขามามีบทบาทมากข้ึน 
15.   การใหอํานาจกลุมธุรกิจขนาดใหญทายวิธีการคาชุมชนและคุมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก  
16.   การแขงขัน การคา มากข้ึนลดการจํากัดพ้ืนท่ีมากจนก็ไดแขงขันกันท่ีราคา 
17.   เอกชนมีเสรีภาพทางการคา รัฐไมบังคับ หรือควบคุมมาก 
18.   เปนการถาขายโดยเปดโอกาสใหเขาหากิจการแขงขันเสรีปลอยไปตามกลไกราคาใหราคาสินคาเปนไปตาม 
       ความตองการทางตลาด 
20.   ทําเปนโดยเสรี 
21.   มีการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและมีเสรี 
22.   ไมมีการกีดกันทางการคาและการลงทุน เปนการตอสูทางการตลาดแบบเสรี 
23.   เกิดการคารายไดเสีย อยากขายอะไรแขงกันใครก็ทําได มีเสรีภาพในการประกอบการคา 
24.   เปนระบบท่ีผูประกอบการดําเนินการธุรกิจเชนใดก็ได ตราบใดท่ีไมขัดตอกฎหมาย 
25.   การคาอยางเสรี และเปนธรรม ไมถูกจํากัดสิทธิ 
26.   การคาขายหรือทําธุรกิจตางๆ ไดอยางเสรีปราศจากการผูกขาด หรือภาษี 
27.   เปนระบบท่ีผูประกอบกิจการทุกราย สามารถเปนเจาของและดําเนินการบริหารไดอยางเต็มท่ี 
28.   การคาแบบเปดใหทุกคนรวมดวย 
29.   ใครตองการซ้ือสินคา ใครตองการขายสินคาก็ขายได 
30.   ผูขายมีสิทธิ์คาขายอยางเสรี 
31.   ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการประกอบการธุรกิจ ไมวาขนาดเล็กหรือใหญ 
32.   ไมปดก่ันการขายราคาเทาเทียมกัน 
33.   ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน 
34.   เศรษฐกิจแบบอิสรเสรี 
35.   มีการคาแบบธุรกิจของตนเอง 
36.   คือคาขายแบบอิสระอาจจะโกงหรือทุจริตได 
37.   ผูซ้ือเปนอิสระ 
38.   ใหสิทธิและอิสระในการประกอบอาชีพตามกฎหมายท้ังนี้ตองอยูในความเปนธรรมภายใตกฎหมาย 
39.   สามารถขายไดทุกท่ี 
40.   เปนการลงทุนท่ีสามารถใชทรัพยากรท่ีมากเกินผลหรือการคาแบบเสรีท่ีไมไดอยูภายใตรัฐธรรมนูญท่ี 
       อาจจะ ไมเปนธรรม 
41.   การคาขายแบบเสรีไมมีการกีดกันทางการคา 
42.   ไมมีการแทรกแซงใหเปนไปตามกลไกตลาด 
43.   แบบไมมีขอผูกมัดทางการคา 
44.   การรับสินคาจากตางประเทศมาขายโดยไมเสียภาษีหรือลดคาภาษีลง 
45.   ทุกคนมีสิทธิทางเศรษฐกิจเทากัน 
46.   ใครมือยาวสาวไดสาวเอา 
47.   สามารถคาขายไดอยางอิสระบนพ้ืนฐานความถูกตอง 
48.   ระบบเศรษฐกิจเสรีคือการคาขายยังไงก็ไดแตตองทําตามกฎ 
49.   ขายไดตามใจ แตอยาไปรบกวนผูอ่ืน 
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50.   การคาแบบอิสระ ไมมีขอผูกมัด 
51.   คาขายไดอยางเสรี โดยไมมีกฎเกณฑใด ๆ  
52.   เปนการแขงขันอยางเสรี 
53.   การทําธุรกิจอะไรก็ไดท่ีสุจริต  
54.   การคาขายไดอยางเสรี 
55.   มีการซ้ือโดยไมมีขอจํากัด 
56.   ขายตามกลไกตลาดไมผิดกฎหมายไมเอาเปรียบใคร มีเสรีภาพในการขาย 
57.   สามารถทําธุรกิจถูกกฎหมายไดอยางเสรี 
58.   อินเทอรเน็ต 
59.   คือใครซ้ืออะไรก็ได 
60.   การซ้ือขายสินคาทางอินเทอรเน็ต 
61.   ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
62.   สามารถทําธุรกิจอยางไรก็ไดโดยไมผิดกฎหมาย 
63.   มีการซ้ือขายกันอยางอิสระ เพียงตัวกฎหมายควบคุมบางสวน  
64.   การท่ีจะบริโภคและประกอบการไดอยางอิสระ 
65.   ภาคเอกชนมีบทบาทเต็มท่ีโดยมีรัฐบาลเขามากํากับดูแล 
66.   คือทําการคาขายแบบไมผูกมัด 
67.   การคาโดยท่ีรัฐบาลไมเขามาแทรกแซง 
68.   การแขงขันเปนไปตามกลไกตลาด 
69.   เปนการแขงขันสมบูรณ ไมกีดกันทางการคา ผูคารายใหมเขามาตลาดไดงาย 
70.   การทําธุรกิจอยางอิสรภาพในทุกๆธุรกิจ แตตองทําตามกฎรัฐธรรมนูญ 
71.   คาขายตามกลไกลตลาด และไมถูกกีดกันจากรัฐ 
72.   การคาขายอยางเสรี 
73.   ตางชาติเขามาลงทุนเปดการคาเสรี 
74.   ใครใครคาขางคา ใครใครมาคา 
75.   ใหมีการคาขายไดอยางเร็ว โดยรัฐไมเขามาแทรกแซง 
76.   การคาขายสินคาแบบไมตองเสียภาษี 
77.   สามารถคาขาไดตามสถานท่ีตางๆอยางอิสระ 
78.   ทุนนิยม 
79.   มีการคาขายอยางอิสระ 
80.   เอกชนมีสิทธเิต็มท่ีในการท าธุรกิจ 
81.   ไมมีการผูกขาดการคา 
82.   ก็คาขายแบบใดก็ได ไมจํากัดวิธีการ 
83.   รัฐบาลไมอุมธุรกิจทําใหบริษัทขนาดใหญสามารถแขงขันไดมากกวา 
84.   ทุกคนสามารถประกอบธุรกิจดานใดก็ได ท่ีใดก็ได 
85.   ทุกท่ีมีสิทธิ์แขงขันเทาเทียมกัน 
86.   ทุกคนมีสิทธิจับจายซ้ือของอยางเปนธรรม ไมถูกเอาเปรียบ 
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87.   มีความอิสระในการแขงขัน 
88.   ใครใครขายของ 
89.   ใครจะขายอะไรก็ได 
90.   ทุกกิจการสามารถแขงขันกันได ทําใหเกิดการพัฒนาของสินคา 
91.   ระบบเศรษฐกิจแบบมีการคาขายกันอยางเปดกวางไมกีดกันทางการคา 
92.   ของทุกสิ่งอยางสามารถขายไดในราคาท่ีดีท้ังสองฝาย 
93.   การคาขายท่ีมีอิสระปราศจากการครอบงําของรัฐ 
94.   มีการคาขายไดอยางอิสระเปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน 
95.   ใครใครคามาคา ใครใครคาชางคา 
96.   อยากขายอะไรก็ขาย แตไมผิดกฎหมาย และไมเดือดรอนใคร 
97.   ซ้ือ-ขายกันอยางเปดเผยไมมีขอผูกมัด 
98.   ใครจะทําอะไรก็ได 
99.   มีสิทธิขายไดตามเสรี ตามกรอบกฎหมาย 
100.  การคาขายอยางอิสระ 
101.  เปนระบบท่ีใหความเสรีในดานการคาการลงทุน การสงออก นําเขาสินคาปลอดการควบคุมเสรี 
102.  การคาขายอยางไรท่ีไหนกับใครก็ได 
103.  นายทุนตางประเทศสามารถเขามาทําธุรกิจการคาไดโดยเสรี 
104.   เปนการไมกีดกันในการจัดตั้ง ในการขยายสินคา และการโฆษณาบางสวน 
105.   ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการค าสินคา 
106.   ใครอยากจะขายอะไรอยากทําอยางไรก็ทํา 
107.   นายทุนจากตางประเทศสามารถมาทําการคาและลงทุนไดในประเทศ 
108.   มีสิทธิ์ท่ีจะทําการคาตางๆได โดยถูกตองตามกฎหมาย  
109.   ไมเสียภาษีการคา 
110.   เลือกตามสิ่งท่ีชอบ จะขายก็ได 
111.   มีสิทธิในการซ้ือขาย  
112.   ไมเก็บภาษี 
113.   เปดโอกาสใหทุกธุรกิจมีโอกาสทําธุรกิจไดทุกท่ี 
114.   เอกชนดําเนินการไดอยางเสรี แบบทุนนิยม มีความเลื่อมล าทางชนชั้นมาก 
115.   Free trade Aria 
116.   การแขงขันแบบเปนธรรมปราศจากการผูกขาดและความเหลื่อมล้ํา 
117.   เอกชนลงทุนเต็มท่ี ผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือไดตามความพอใจสูงสุด 
118.   เศรษฐกิจมีการแขงขันกันสมบูรณ 
119.   มีการแขงขันกันอยางเต็มท่ี 
120.  เปนระบบเศรษฐกิจท่ีใหเอกชนประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางเสรี โดยรัฐไมเขามา 
        แทรกแซงจนเกินไป 
121.  คาขายโดยเสรี ตามสมัยสุโขทัย 
122.   เปนระบบท่ีใครมีทุนก็ทําการคาไดมาก 



145 
 

123.   ใหอิสระกับผูประกอบการ 
124.   เอกชนมิอิสระดานการตลาด เชน หางขนาดใหญ  
125.   ทุกคนมีเสรีอิสระท่ีแตกตางกัน 
126.   การคาอิสระ 
127.   มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี อาจจะไดผลดีและผลเสีย 
128.   ใหตางชาติเขามาลงทุนไดงาย และเยอะ 
129.   สามารถทําการคาแขงขันกันไดอยางอิสระ 
130.   การคาแบบเสรีไมมีการเก็บภาษี 
131.   การคาโดยเสรีโดยรัฐไมยุงเก่ียว 
132.   การคาขายแบบเปดกวาง มีการแขงขันกันอยางสมบูรณ โดยไมมีการควบคุมจากฝายใด 
133.   การคาแบบเสรีโดยรัฐไมแทรกแซง 
134.   เพ่ือการแขงขัน 
135.   มีการแขงขันทางการคาอยางเสรี รัฐแทรกแซงนอยท่ีสุด 
136.   การคาไมจํากัด เสรีภาพของผูขาย 
137.   การคาท่ีไมผูกขาดทางเศรษฐกิจ 
138.   เปดโอกาสใหเกิดการประกอบกิจกรรมของเศรษฐกิจอยางอิสระไมโดนจํากัดคุณสมบัติหรือดานตางๆ 
139.   ทุกคนมี อิสระในการคา 
140.   เนนความเสมอภาคเทาเทียมกัน ใครขยันกวา เกงกวาก็จะประสบความสําเร็จมากกวา 
141.   ทุกคนมีสิทธิเศรษฐกิจเทากัน 
142.   มีอิสระในการคาอยางเสรี 
143.   เศรษฐกิจท่ีมีอิสระในการคาขาย /ผลิต  
144.   ทาใหผูผลิตผลิตสินคาดวยศักยภาพท่ีดีท่ีสุด และจําหนายในราคาท่ีผูบริโภคพีงพอใจท่ีสุด 
145.   รัฐไมควรเขามากําหนดนโยบาย หรือเขามาแทรกแซง 
146.   เปดกวางใครจะท ามาคาขายก็ได 
147.   การเปดตลาดใหกวางข้ึน ไมมีการผูกขาดทางการคา 
148.   การเปดระบบการคาแบบเสรีโดยไมมีรัฐเขามาแทรกแซง 
149.   การทําการคาอยางอิสระไมตองอยูในความควบคุมของรัฐบาล 
150.   เปนการคาท่ีใหเสรีในการเขาสูตลาดธุรกิจ 
151.   มีการแขงขันโดยไมปดก้ันการทําธุรกิจ 
152.   มีการแขงขันมากไมจัดตั้งกลุมรวมตัวทางธุรกิจ 
153.   แขงขันกันตามกลไกทางตลาดโดยไมแทรกแซงโดยรัฐบาล 
154.   ธุรกิจสามารถดําเนินโดยเสรีภาพปราศจากการควบคุมจากรัฐบาล 
155.   ซ่ึงขายทําธุรกิจก็อยางเร็วรัฐไมเขาไปเก่ียวของ 
156.   ไมมีการกําหนดราคา 
157.   มีการซ้ือขายกันอยางเสรี ไมจํากัดสิทธิ์ ไมผูกขาดเปนไปตามกลไกตลาด 
158.   การแขงขันการคาท่ีเทาเทียมกัน รัฐไมแทรกแซงทางธุรกิจ หรือเขามายุงนอยมาก 
159.   ไมมีการกีดกันทางการคา รัฐบาลไมมีสวนเก่ียวของ  
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160.   ทุกคนมีสิทธิ์ในการซ้ือขายสินคาอยางเสรี 
161.   อิสระ 
162.   มีการคาขายอยางอิสระ 
163.   มีการขายท่ีเปนธรรม ไมมีการผูกขาด 
164.   แขงขันไดอยางเสรี 
165.   เปนการคาท่ีไมมี การผูกขาดกับรัฐ แตรัฐก็ควรจะใหการดูแลและชวยเหลือ 
166.   การท่ีใหผูประกอบการเขามาไดอยางงายดายในตลาด 
167.   รัฐไมควรแทรกแซง 
168.   สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเสรีโดยรัฐไมเขามาแทรกแซง 
169.   มีการซ้ือขายสินคากันอยางเสรี 
170.   มีการทําธุรกิจตางๆ โดยมีรัฐเขามาเก่ียวของนอยท่ีสุด เอกชนมีบทบาทมากท่ีสุด 
171.   อิสระในการดําเนินงาน 
171.   สามารถคาขายไดตามแบบท่ีตนเองกําหนดไมตองกําหนดตามหลักและตองยึดหลักของกฎหมาย 
171.   มีการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรมไมผูกขาด 
172.   เปนการคาท่ีไมมีพรหมแดนและไมตองเสียภาษีในการคาขาย 
173.   ทุกธุรกิจสามารถประกอบกิจการไดโดยอิสระปราศจากการควบคุมจากรัฐบาล 
174.   เปนตลาดท่ีเปดกวางในดานการคาขายและธุรกิจท่ีมีเสรีภาพ 
175.   การดําเนินธุรกิจท่ีไมมีการควบคุมจากรัฐบาล 
176.   มีการคาขายโดยเสรี ใหสิทธิในการท าธุรกิจแกผูประกอบการอยางเต็มท่ี 
177.   ใหความเสรีภาพตอการคา 
178.   มีการดําเนินธุรกิจอยาเสรี เขาออกตลาดไดงาย กลไกทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
179.   มีเสรีในการประกอบธุรกิจไมมีการบังคับ 
180.   การท่ีกลไกของตลาดตามอุปสงค อุปาทานรัฐไมเขามาเก่ียวของ เขางาย ออกงาย 
181.   ทุกประกอบการทําธุรกิจไดโดยรัฐไมแทรกแซง 
182.   คือระบบเศรษฐกิจท่ีหามรัฐบาลเขามาแทรกแซง 
183.   มีการคาแบบเสรี และเปนธรรม 
184.   เสรีภาพในการแขงขันอยางเต็มท่ี 
185.   เปนระบบท่ีใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถเลือกท่ีจะซ้ือขายไดตามเสรี 
186.   มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ ผูขายตองมีการปรับตัวและคิดกลวิธีการขายใหมๆ ซ่ึงมีผลดีตอ 
         ผูบริโภคในการเลือกซ้ือ 
187.   ประชาชนมีเสรีในการประกอบอาชีพ มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพ 
188.   ไมมีภาษี 
189.   ซ้ือขายไดตามความตองการ แตราคาตองอยูในจุดสมดุลเปนไปตามกลไกราคา 
190.   มีอิสระในการดําเนินการ 
191.   เอกชนสามารถแขงขันกันไดอยางเต็มท่ี 
192.   การดําเนินธุรกิจท่ีเปนอิสระ 
193.   ไมเขาใจ 
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194.   สามารถทําการคาได โดยตองขออนุญาตและไมขอตอกฎหมายสามารถทําได 
195.   มีการแขงขันกันอยางเสรี รัฐไมแทรกแซง 
196.   ระบบท่ีใหมีการแขงขันไดโดยเสรี ขาดจากการบังคับ ควบคุม 
197.   ระบบเศรษฐกิจแบบเสร ีผูใดทําการคาขายไดตามเสรี แตตองอยูภายใตกฎหมาย 
198.   ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีจะเปดโอกาสการลงทุนใหกับนายทุนแบบเต็มท่ีโดยรัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซง 
         ในการดําเนินการลงทุน 
199.   เรื่องมันยาว เอาสั้นๆ วาการคาแบบเสรี 
200.   เปดโอกาสใหมีการคาขายกันไดโดยสะดวกสบาย 
201.   ผูทําการแลกเปลี่ยนมีเสรีอยางเต็มท่ี 
202.   เปดโอกาสใหลงทุนอยางเสรี ทุกคนสามารถกระทําการทางเศรษฐกิจได ภายใตกฎหมายแตเอกชนก็ 
         ตองจายภาษีอัตรากาวหนาแกรัฐ รัฐบาลไมเขาไปแทรกแซง  
203.   เปนการแขงขันในตลาดเนือง ๆ โดยไมมีการแทรกแซงจากกลุมอํานาจใด ๆ  
204.   ทุกคนมีสิทธิ์ทําธุรกิจท้ังการคาและบริการ 
205.   เปนการประกอบธุรกิจคาปลีกท่ีผูประกอบการตองแขงขันกันเอง 
206.   ใครจะขายอะไรก็ได 
207.   ระบบเศรษฐกิจท่ีเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันไดอยางเสรี 
208.   มีการคาขายแบบอิสรเสรี ไมมีการควบคุม 
209.   เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันกันอยางเสรี เปนไปตามกลไกการตลาด 
210.   รัฐไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
211.   คาขายเสรี รัฐไมเขามาควบคุมหรือจัดการ 
212.   ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เปนการคาท่ีปราศจากอํานาจการควบคุมของรฐั 
213.   การคาขายอยางมีอิสระ 
214.   ขายของอยางเสรีรัฐไมมายุงหรือควบคุมเกินไป 
215.   ทุนเปนใหญ ปลาเล็กกินปลาใหญ 
216.   สามารถซ้ือขายแลกเปลี่ยนทางการคาไดอยางเสรี 
217.   ไมมีการผูกขาดทางการคา 
218.   สามารถทําธุรกิจแบบใดก็ไดไมกระทบตอบุคคลอ่ืน 
219.   ขายอะไรก็ไดท่ีถูกกฎหมาย 
220.   เศรษฐกิจแบบปลอดภาษา หรือภาษีอัตราต า โดยมีการตกลงรวมกัน 
221.   คาขายไดอยางเสรี 
222.   ทําใหชาวตางชาติสามารถเปดธุรกิจหรือมาลงทุนในไทยไดอยางเสรี 
223.   ใครจะทําการคาก็ได 
224.   ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและผูประกอบการสามารถคาขายแบบไมมีขอผูกมัด 
225.   เศรษฐกิจแบบคาขายแบบเสรี อยูนอกการควบคุมของรัฐบาล 
226.   เอกชนมีสิทธิคาขาย 
227.   ใหทาการคาการขายไดอยางเสรี 
228.   คาขายแบบยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
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229.   ผูคา และลูกคา มีการเลือกโดยไมถูกจ ากัดสิทธิในการเลือก 
230.   สามารถซ้ือขายและแขงขันทางการคาไดอยางเสรียุติธรรม 
231.   การคาอยางอิสรเสรีโดยผูลงทุนจะเปนใครก็ได 
232.   เปนการแขงขันดานราคาอยางเสรี 
233.   เปดกวางไมผูกขาดกับผูใดผูหนึ่ง ใคร ๆ ก็มีสิทธิ์ ท่ีจะคาขายได 
234.   คาขายโดยไมมีการผูกขาด ใครอยากทําอะไรก็ไดในกฎหมาย 
235.   สามารถแขงขันการทําธุรกิจไมอยางอิสระ มีการแขงขันตลอดเวลา 
236.   ผูใดมีความประสงคจะทําอะไรก็มีสิทธิไดเต็มท่ี 
237.   ทุกคนสามารถทําธุรกิจท่ีถูกตองตามกฎหมายไดอยางเสรี 
238.   ทุกคนมีสิทธิท่ีจะคาขายแบบเสรี ตามกําลังทุนของตัวเอง 
239.   ใครอยากขายก็ขายไดถาไมผิดกฎหมาย 
240.   ทุกคนสามารถซ้ือขายของทุกอยางทุกประเภทไดตามเสรี 
241.   สามารถคาขายไดโดยเสรีไมถูกกีดกันทางการคา 
242.   เปดกวางใหประชาชนสามารถเลือกซ้ือสินคาโดยไมมีการบังคับ 
243.   ทุกคนมีสิทธิในการคาขายอยางเทาเทียมกัน 
244.   การคาขายขนาดเล็กไมตองจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนจากรัฐ 
 
ขอ 17  จากขอ (16) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมวาอยางไร 
1. มีความยุติธรรมในการซ้ือ 
2. นาจะเปนการคาขายท่ีมีความยุติธรรม ราคาเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ 
3. คํานึงถึงผูบริโภค 
4. สมเหตุสมผลในการแขงขัน 
5. ไมกดหรือโกงราคาจนเกินไปไมเอาเปรียบผูบริโภค 
6. การประกอบธุรกิจแบบไมมีผลกระทบตอธุรกิจประเภทอ่ืนๆ 
7. เขาใจวาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมแบงแยกแยงชิงกัน 
8. ตองรูจักกันท้ังผูผลิตตนทางผูแปรรูป ทุกคนจะตองไมเอาเปรียบกัน 
9. พิจารณาแบบรอบดานไมคํานึงเพียงแคสิทธิ์เทานั้น 
10. เปนระบบท่ีใครก็ไดเขามาใหระบบตลาดไมจําประชาชนท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรเขามาแลกเปลี่ยนกัน 
11. การคาท่ีพึงพาอาศัยกันท้ังระบบ 
12. เปนการคาเก้ือกูลรายไดท่ีไมตัดขาดท่ีเดียว 
13. ตองแขงขันผลกําไรจากการขาย ระหวางผูผลิต/ผูขาย 
14. เปนระบบเศรษฐกิจท่ีกิจการตางๆท่ีเจาของกิจการรายใหญใชหลักสุจริตไมลดราคาเพ่ือเลือกลูกคา 
     จะทําใหกิจการรายอยเสียเปรียบเนื่องจากมีทุนนอย 
15. ยุติธรรมตอผูบริโภค ท้ังทางดานราคาและคุณภา พของสินคา 
16. ผูประกอบการตองคํานึงถึงประโยชนและผูบริโภคอยางเปนธรรมและผูประกอบการขนาดใหญจะตองไม  
     ผูกขาดแตผูเดียวโดยแตละฝายตองสามารถถอยทีถอยอาศัยกันได 
17. มีการแขงขันในการทําธุรกิจโดยใชนโยบายท่ีเทาเทียม ไมทุมตลาด ไมมีนโยบายบีบบังคับ 
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18. ไมถูกกดราคา คาอยางเทาเทียม ไมถูกแขงขันอยางไมเปนธรรม 
19. ระบบเศรษฐกิจท่ีผูประกอบการคํานึงผูบริโภค โดยมีคุณธรรมจริยธรรม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
20. ทุกองคกรไมวาจะใหญหรือเล็กควรมีความเทาเทียมกัน 
21. ใหประโยชนกับรานตางๆอยางเทาเทียมกัน 
22. มีการคาท่ีเปนธรรมท้ังในชุมชนและในเมือง 
23. ทุกเศรษฐกิจสามารถกําหนดราคาซ้ือขายไดตามเหมาะสม 
24. ทําใหยุติธรรมมากท่ีสุด 
25. คาขายคิดถึงผูบริโภคแบบตรงไปตรงมาไมขายเกินตนทุนใหมาก 
26. ผูซ้ือ-ผูขายเปนอิสระ มีสิทธิเทาเทียมกัน 
28. มีความเสมอในการขายมี การแขงขันกันอยางเสรีตองเปนไปตามกฎหมาย 
29. เศรษฐกิจแบบเปนธรรมท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมไมเอาเปรียบกัน 
30. เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความซ่ือสัตยและโปรงใส 
31. มีความเปนธรรมตอผูบริโภค 
32. กระจายรายได 
33. ไมเดือดรอนตอผูรอนตอผูอ่ืน ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมเห็นแกตัว 
34. คือการไมเอาเปรียบผูบริโภค 
35. ราคาตองไมแพงเกินไป ไมเอาเปรียบผูบริโภค 
36. มีความยุติธรรมของทุกฝาย 
37. ความเปนสิทธิเสรีภาพ 
38. นาจะเปนการทําธุรกิจท่ีมีหนวยงานใดรับรองและใหความชวยเหลือแนะนํา 
39. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
40. ซ้ือเองตามราคาท่ีติดไว โดยไมมีการกําหนดราคาใหม 
41. การทํากิจการในทางท่ีเปนกลาง 
42. มีราคาการซ้ือ การขายท่ียุติธรรม ไมเอาเปรียบ 
43. ไมคอยแนใจ 
44. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
45. มีความเสมอภาค  
46. ไมเอารัดเอาเปรียบจนเกิดความพอดี โดยคํานึงถึงสังคมดวย 
47. สิทธิ์ เทาเทียมกัน ทําตามกลไกตลาด ไมบิดเบียน 
48. การท่ีประกอบกิจการหรือการบริโภค จะตองมีความเทาเทียมไมเอาเปรียบผูบริโภคในทุกๆดาน 
49. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
50. มีความซ่ือตรงตอคูคาและบริการอยางสุจริต 
51. ระบบเศรษฐกิจในระบบจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 
52. มีความเปนธรรม คุณธรรมในการคาเศรษฐกิจ 
53. ไมโกงราคาสินคา 
54. ความเทาเทียม 
55. ทุกคนมีสิทธิคาขาย มีเสรีภาพในการซ้ือขาย 
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56. เปนธรรมในเรื่องราคาสินคา ไมควรแพงเกินไป ควรใหเหมาะสมกับสินคา 
57. เปนกลาง 
58. คูคาทุกขนาดควรมีความเปนธรรม ไมทําใหคู คารายเล็กเสียเปรียบและเสียโอกาสทางธุรกิจ 
59. ใหความเปนธรรมกับทุกฝายโดยไมปลอยละเลย 
60. ขายอยางยุติธรรม 
61. การแขงขันโดยท่ีตั้งราคาเทากัน 
62. ทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะขายสินคา ราคาท่ีเทากันทุกพ้ืนท่ี 
63. ไมเอาเปรียบประชาชน บอกขาวสารกับประชาชน 
64. การคาขายสินคาดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
65. คาขายในราคาและสิ่งอ่ืนๆท่ีสงผลดีตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
66. การไมเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน 
67. ตองเสียภาษี 
68. การคาตองใหความเปนธรรมกับทุกภาคสวน 
69. ไมขายตัดราคา 
70. แขงขันกันอยางเทาเทียม 
71. ยุติธรรมตอผูบริโภค 
72. ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ 
73. ไมมีการโกงราคา มีราคาท่ียุติธรรม สินคามีประสิทธิภาพ 
74. ระบบการการคาท่ีไมสงผลกระทบตอฝายใดฝายหนึ่ง 
75. การท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงราคาในการเสนอซ่ึงกันและกันโดยมีกําไรเปนคาตอบแทนกําไรในท่ีนี้มากกวาทุน  
     เพียงนอยนิด 
76. ไมมีการการกีดกันทางการคา ควรดําเนินไปอยางถูกตองโปรงใส และไมเอารัดเอาเปรียบ 
77. มีความยุติธรรมท้ังผูผลิตและผูบริโภค 
78. การคาในระบบ 
79. สามารถทําใหธุรกิจการคาสามารถแขงขันไดอยางสมดุลแลเทาเทียมกันมากท่ีสุด 
80. ไมเอารัดเอาเปรยีบ 
81. เปนธรรมแกผูซ้ือและผูขาย 
82. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
83. เศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง มีการประกันราคา 
84. ตองคํานึงถึงผูประกอบการรายยอยและผูบริโภคดวย 
85. รัฐตองการกําหนดกฎหมายธุรกิจข้ึนมาเปนมาตรการเพ่ือสรางความเปนธรรม 
86. การดําเนินธุรกิจแบบไมเอารักเอาเปรียบกันและกันท้ังผูคาและผูบริโภค 
87. ระบบท่ีผูแขงขันทางธุรกิจในตลาดมีความเทาเทียมไมมีผูใดมีอํานาจเหนือตลาด 
88. ไมใหผูมีอํานาจเหนือตลาดไดกําหนดบทบาทของผูคารายอ่ืน 
89. การท่ีธุรกิจตางดําเนินธุรกิจภายใตความถูกตองไมเอาเปรียบผูบริโภค 
90. ทําระบบเศรษฐกิจแบบเอ้ือเฟอตอธุรกิจขนาดเล็ก ไมเอารักเอาเปรียบผูบริโภคดวย 
91. ราคายุติธรรม 
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92. การแขงขันทางการคาท่ีเทาเทียมกัน 
93. เทาเทียมกัน ไมกดราคา ไมเห็นแกกําไรเพียงอยางเดียว  
94. ไมมีการทุจริต เอารัดเอาเปรียบ 
95. มีความซ่ือสัตย ยุติธรรม 
96. ไมเอารัดเอาเปรียบกับตัวลูกคา คูคาและคูแขงทางธุรกิจ 
97. ท้ังผูผลิตและผูบริโภคตางยอมรับดวยความเต็มใจในสินคาท่ีซ้ือและขาย 
99. ไมเอาเปรียบผูบริโภคดวยการโกงราคาสินคา 
100. ไมเหลี่อมล้ําธุรกิจอ่ืนๆ 
101. มีความยุติธรรมทุกระดั บ 
102. มีความเสมอภาคในการคาขาย 
103. การประกอบธุรกิจตองไมเอาเปรียบผูบริโภค 
104. มีความเสมอภาคระหวางผูประกอบการขนาดใหญและรายยอยไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
105. ใหความเปนธรรมแกการคา 
106. มีความเสมอภาคกัน ไมขายของเกินหนากัน 
107. เปนธรรมแกผูบริโภค 
108. ไมเอาเปรียบกัน 
109. ตองมีการแขงขันอยางเปนธรรมไมเอาเปรียบผูบริโภค 
110. ไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีสิทธิเสรีภาพในการคา 
111. เศรษฐกิจท่ีทดการคาความโปรงใสและยุติธรรม 
112. ใหโอกาสทุกคนในการทําธุรกิจเทากัน 
113. ไมเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภค 
114. ความเปนธรรมในดานการแขงขันโดยมีความเปนธรรมข้ันพ้ืนฐานแกทุกฝาย 
115. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค 
116. มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบ 
117. ผูผลิตไมเอาเปรียบผูบริโภค ผลิตตองออกมามีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด สมดุลท่ีสุด 
118. ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ท้ังผูผลิตและผูบริโภค 
119. ระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมคือ ไมเอาเปรียบผูบริโภคในการทําการคาของผูผลิต 
120. การดําเนินกิจกรรมาทางเศรษฐกิจโดยไมละเมิดผูอ่ืน 
121. ไมเอารัดเอาเปรียบประชาชน 
122. ขายของแบบท่ีราคาตนทุนและราคาขายเทาเทียมกัน 
123. ไมเอาเปรียบผูบริโภค 
124. ก็ใหความเปนธรรมแกผูบริโภค 
125. คือระบบเศรษฐกิจท่ียุติธรรม มีการคาแบบเสรี เปนธรรม ไมโกงราคา 
126. เปนการใหสิทธิแกผูบริโภคมีสิทธิในการตัดสินใจเพ่ือตนเองอยางเสรี 
127. ตองไมเอาเปรียบผูบริโภค 
128. มีการแขงขันอยางยุติธรรมทําใหพอคาแมคาไดรับความเปนธรรมทุกคน 
129. ระบบเศรษฐกิจแตถึงแมมีการแขงขันกันแตอยูภายใตการควบคุมของระบบคุณธรรม 
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130. มีคุณธรรมโดยคํานึงถึงผูขายรายอ่ืน 
131. การคาขายไมเปนธรรมท่ีรัฐไมผูกขาดการคา 
132. มีความเปนธรรมในดานราคาสินคา คุณภาพ ชวยบํารุงสังคม 
 
ขอ 22. จากขอ(23)ระบุเหตุผล 
เห็นดวย 
1.  เห็นดวย    รักษาฐานเศรษฐกิจ 
2.  เห็นดวย    ถาควบคุมการเจริญเติบโตก็จะทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนกอใหเกิดเศรษฐกิจ  
                     หมุนเวียน 
3.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหเงินไมหมุนเวียนภายในชุมชน 
4.  เห็นดวย    ไมเชนนั้นธุรกิจการคาปลีกคาสงขนาดเล็กก็ขายไมได 
5.  เห็นดวย    จะมีการกระจายรายไดท่ี ท่ัวถึง เพราะธุรกิจขนาดใหญ เงินทุนเยอะสามารถทําโปรโมชั่นตางๆ  
                     ได 
6.  เห็นดวย    เพ่ือความเปนธรรมแกชุมชนและลดการแขงขันทางการคา 
7.  เห็นดวย    ท่ีจะไมทําใหราษฎรใชจายอยางเปลืองและจะทําใหรานคาปลีกอยูได 
8.  เห็นดวย    เปนการควบคุมไมใหธุรกิจปลีกคุมเศรษฐกิจใหชาวบานไดซ้ือสินคาท่ีแพงและไมมีคุณภาพ 
9.  เห็นดวย    เพราะเปนการเปดโอกาสใหหรือชวยเหลือรานคายอยใหเทียมกันและเปนธรรม 
10. เห็นดวย   รัฐตองชวยคาปลีกเพ่ือคงวิถีเดิม 
11. เห็นดวย   เพราะจะทําใหการเรียนรูการรวมกิจกรรมจะมากข้ึนสังคมถูกพัฒนา 
12. เห็นดวย    ทําใหรานคาเล็กๆมีท่ียืน 
13. เห็นดวย    จะทําใหรวมการพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชนลดนอยลงซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตามมาในอนาคต 
14. เห็นดวย    อยากใหมีการกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
15. เห็นดวย  เพ่ือเปนการปองกันการผูกขาดการคาปลีกในอนาคตซ่ึงตอไปเราจะไมมีอํานาจตอราคาได 
16. เห็นดวย    ควรควบคุมเพ่ือใหรานโชหวยหรือรานคาปลีกยอยดําเนินธุรกิจตอไปได 
17. เห็นดวย    เพราะเปนการตอลมหายใจของผูประกอบการรายอยใหสามารถอยูได 
18. เห็นดวย    เพ่ือความเปนธรรมในการประกอบอาชีพกับธุรกิจขนาดเล็ก 
19. เห็นดวย   ตัดกันการเอาเปรียบโชหวยเล็กๆ 
20. เห็นดวย   ในปจจุบันใหธุรกิจดังกลาวขยายเขาไปยอมมีผลกระทบตอรานขนาดเล็กเปนอยางมาก 
21. เห็นดวย    เพ่ือความเปนธรรมทางการคา ซึงเปนสิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
22. เห็นดวย    ปองกันการวางงานของคนไทย และการถูกชาวตางชาติครอบง า เงินไหลออกนอกประเทศ 
23. เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาปลีกการคาไดอยางไมตองกลัววาจะทํากิจการของตนตองขาดทุนหรือ  
                     ตองเลิกกิจการไปได 
24. เห็นดวย    เห็นใจรานคาปลีกขนาดเล็ก  
25. เห็นดวย   เพราะทําใหการคาคงตัว 
26. เห็นดวย   เพาะจะไดไปแขงกันค าขาย 
27. เห็นดวย    เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กไดรับผลกระทบ 
28. เห็นดวย    เพราะจะเปนการชวยพยุงใหรานคาปลีกขนาดเล็กดําเนินกิจการตอไปได 
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29. เห็นดวย    เพราะรัฐควบคุมราคาสินคา 
30. เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาปลีกในชุมชนตองปดลง 
31. เห็นดวย    เพ่ือใหธุรกิจขนาดยอยยังสามารถทําตอไปได 
32. เห็นดวย    เพราะดีมาก 
33. เห็นดวย  เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนนั้นๆ สามารถอยูตอไปได 
34. เห็นดวย  ความเปนธรรม 
35. เห็นดวย    เพราะชุมชนยอยก็จะจับจายไมสะดวก 
36. เห็นดวย    ทําใหธุรกิจในชนบทอยูตอไปได 
37. เห็นดวย    รัฐบาลตองเขามาดูแลเรื่องควรอุปโภค บริโภคทุกคนในชุมชน 
38. เห็นดวย   เพราะยังไงไปเปดแมคาโชหวยย่ําแย 
39. เห็นดวย  เพราะหากขยายไปไดทุกๆ ท่ีรานคาปลีกขนาดเล็กและโชหวยอยูไมได 
40. เห็นดวย   ชวยพยุงรานคายอยสวนมากไว 
41. เห็นดวย    ทําใหผูคารายยอยหรือผูคารายเดิมเดือดรอน 
42. เห็นดวย  เพราะการขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญสงผลตอการท ามาหากิจของคน 
43. เห็นดวย   เพราะถึงแมวาจะทําใหมีสิ้นคาหลากหลายแตก็สงผลตอรานคาเล็ก ๆ   
44. เห็นดวย   เพราะถึงขยายธุรกิจขนาดใหญเขาสูชุมชนจะทําใหรานคาเล็ก ๆ ปดตัวลง 
45. เห็นดวย  เพราะจะไดกําหนดราคาท่ีผูบริโภคสามารถยอมรับในราคาได 
46. เห็นดวย   เพราะอาจจะกระทบตอผูคารายยอย 
47. เห็นดวย    เพราะผูประกอบการรายยอยก็ไมมีอํานาจไปสูพอ 
48. เห็นดวย   จะสงผลกระทบตอธุรกิจคาสงขนาดเล็ก 
49. เห็นดวย   เพ่ือการคาท่ีเปนธรรม 
50. เห็นดวย  จะไดไมใหเงินไทยออกนอกประเทศมาก 
51. เห็นดวย   จะทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถอยูได 
52. เห็นดวย  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและกระจายรายไดสูชุมชน 
53. เห็นดวย   รานขายปลีกจะเจง 
54. เห็นดวย ทําใหคายอยมีเงินหมุนเวียนในชุมชน 
55. เห็นดวย   จะไดราคาพอดีกัน ไมมีขางไหนแพง/ถูก. 
56. เห็นดวย   เดี๋ยวรานโชหวยไมไดขาย 
57. เห็นดวย  จะขายลดราคาท่ีไกลชุมชนได แตคุณไมควรลงมาแขงกับชุมชน 
58. เห็นดวย  เพ่ือไมใหคนงานจนลงไปอีก 
59. เห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกไมใหมีผลกระทบกับกิจการคาของคนในชุมชน 
60. เห็นดวย   สงผลตอชุมชน 
61. เห็นดวย   เปนธรรมกับทุกฝาย 
62. เห็นดวย   ชุมชนตองการหมุนเวียนเงินในชุมชนเอง 
63. เห็นดวย   ถาไมควบคุมรานเล็ก ๆ จะขายไมได 
64. เห็นดวย   เพราะแยงอาชีพชาวบาน 
65. เห็นดวย รัฐจะชวยกําหนดคุณภาพชีวิตของชุมชนยอย 
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66. เห็นดวย   ทําใหธุรกิจในชุมชนไมมีปญหา 
67. เห็นดวย   การท่ีรัฐบาลเขาไปควบคุม 
68. เห็นดวย   เพ่ือความเปนธรรม 
69. เห็นดวย   เพ่ือดูความเหมาะสมหลายบริบทตาง ๆ 
70. เห็นดวย   เพราะรัฐควรสนับสนุนใหรานโชหวยอยูรอดได ดีกวาสนับสนุนคาปลีกขนาดใหญ 
71. เห็นดวย   ในระดับชุมชนควรใชชุมชนแขงขันกันภายใน 
72. เห็นดวย  เปนสิทธิในการขยาย 
73. เห็นดวย  โชหวยเจง 
74. เห็นดวย   เพราะจะไมมีเงินหมุนเวียนในประเทศ เศรษฐกิจก็จะย าแย 
75. เห็นดวย  เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กหรือโชหวยอยูตอไปได 
76. เห็นดวย  เพราะเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองดูแลแมคาโชหวย 
77. เห็นดวย   สรางคานิยมการฟุมเฟอย 
78. เห็นดวย  เพราะเปนการแยงลูกคา 
79. เห็นดวย   เพราะตองควบคุมและใหอยูในขอบเขตเพ่ือจะไดไมละเมิดตอชุมชนนั้น ๆ  
80. เห็นดวย   ทําใหเศรษฐกิ จชุมชนดีข้ึน 
81. เห็นดวย  ราคาถูก 
82. เห็นดวย  เพราะจะทําใหรานโชหวยสามารถอยูได 
83. เห็นดวย  รานโชหวยขาดรายได 
84. เห็นดวย   ถาขยายในชุมชนจะมีผลตอการคาขนาดยอม ท าใหเศรษฐกิจชุมชนเสียหาย 
85. เห็นดวย  ดี 
86. เห็นดวย    เพ่ือเปนการปองกันไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีการขยายตัวมากเกินไปจนสงผลกระทบทาง  
                      ธุรกิจคาปลีกรายยอย 
87. เห็นดวย    เพราะจะทําใหมีความยุติธรรม ตอรานคาโชหวย 
88. เห็นดวย    เพราะเปนอีกทางท่ีจะชวยธุรกิจ SME ในชุมชนใหอยูได 
89. เห็นดวย เพราะจะทําใหธุรกิจเล็กๆไมถูกเอาเปรียบ 
90. เห็นดวย  เพราะเนื่องจากเปนการชวยเหลือและควบคุมไมใหธุรกิจตางชาติเขามาแทรกแซง  
91. เห็นดวย   เพราะการท่ีรานคาปลีกขนาดใหญเขาไปในชุมชนยอยจะไดใหรานคาขนาดเล็กเกิด 
92. เห็นดวย    อาการรัฐไมเขามาควบคุมนั้น ธุรกิจคาปลีกในชุมชนรายยอยก็จะไดรับความเสียหาย 
93. เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยมีผลกระทบมาก ขายไมดี 
94. เห็นดวย    เพราะทําใหผูคาปลีกชุมชนมีรายไดบาง 
95. เห็นดวย    ถาธุรกิจคาปลีกขยายเขาไปในชุมชน รานคารายยอยจะอยูไมได 
96. เห็นดวย    หากรัฐเขามาควบคุมรานโชหวยในชุมชนก็ยังจะสามารถคาขายได 
97. เห็นดวย   เพราะจะเปนการชวยรานคาขนาดเล็กใหอยูได 
98. เหน็ดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดใหญมักเปนของตางชาติทําใหผลประโยชนไมตกท่ีประเทศและเปนการแยงหรือ 
                          กีดกันสินคาปลีกทางออม 
99. เห็นดวย    จะทําใหธุรกิจคาปลีกตองลม 
100. เห็นดวย    จะทําใหรานคาปลีกลมเลิกกิจการ 
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101. เห็นดวย    จะทําใหธุรกิจการคามีการควบคุมราคาสินคาและการบริการท่ีดีแกผูใชบริการ 
102. เห็นดวย    เพราะจะกระจายกับรานชมุชนยอย 
103. เห็นดวย   รานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมมีรายไดตกลง 
104. เห็นดวย   เพราะจะไดชวยรานคาขนาดเล็ก 
105. เห็นดวย    เพราะสงเสริมการคาขายเองกระจายรายไดภายใจชุมชนของตนเอง 
106. เห็นดวย    เพราะเปนการกระจายรายไดภายในชุมชน 
107. เห็นดวย    ทําใหเกิดการพัฒนาในชุมชนและสะดวก 
108. เห็นดวย    เพ่ือไมใหกระทบตอเศรษฐกิจ 
109. เห็นดวย   สะดวกดี ราคาถูกลง ซ้ือสินคาท่ีอาจมีคุณภาพมากข้ึน 
110. เห็นดวย    เพราะจะสงผลกระทบกับโชหวยเกินไป 
111. เห็นดวย    ทุกอยางจะไดเปนธรรม 
112. เห็นดวย   ถาขยายไปยังชุมชนประชาชนจะมีแรงจูงใจในการใชจายฟุมเฟอยมากข้ึน 
113. เห็นดวย   เพ่ือคุมครองกิจการของรนคาขนาดเล็กๆ 
114. เห็นดวย    เพราะดี 
115. เห็นดวย    จะไดใหชุมชนมีรายไดและประชาชนไมเดือดรอน 
116. เหน็ดวย   ธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะเดือดรอนขายสินคาไมได 
117. เห็นดวย  รานคาปลีกขนาดเล็กจะไดขายสินคาได 
118. เห็นดวย    เพ่ือเสริมสรางรายได 
119. เห็นดวย    รานคาปลีกไดอยูได สงเสริมการมีรายได 
120. เห็นดวย    ใหประชาชนมีรายได 
121. เห็นดวย   ประชาชนจะไดครองชีพไดอยู 
122. เห็นดวย   เพราะอยากใหเปนการสรางอาชีพแกชุมชนมากกวาใหกับผูมีอาชีพแลว 
123. เห็นดวย    จะไดเปนระบบมากข้ึน 
124. เห็นดวย    เปนการอนุรักษ โชหวยไว 
125. เห็นดวย    เนื่องจากผูคารายเล็กเปนการกระจายรายไดเขาสูชุมชน ท าใหเกิดเงินหมุนเวียน   
                     ภายในประเทศ 
126. เห็นดวย    ธุรกิจขนาดใหญลวนมีผูประกอบการบริหารเปนชาวตางชาติ เงินทองจึงรั่วไหลออก 
                     ตางประเทศ 
127. เห็นดวย   เพราะสงสารชาวบาน 
128. เห็นดวย    ควรมีการกระจายรายไดใหแกประชาชน 
129. เห็นดวย    รานอ่ืนขายไมได 
130. เห็นดวย    รานคาจะไมเดือดรอน 
131. เห็นดวย    มันรบกวนชีวิตประจําวัน มันรกหูรกตา วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
132. เห็นดวย    รานคารายยอยจะไดมีโอกาสพัฒนา 
133. เห็นดวย    เม่ือรานคาปลีกโชหวยจะไดอยูได 
134. เห็นดวย    จะเอาเปรียบรานเล็กๆมาก 
135. เห็นดวย    ไมควรอยางยิ่ง 
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136. เห็นดวย    เพราะชวยใหผูคนท่ีมีกิจการรานโชหวยยังมีอาชีพ 
137. เห็นดวย   ถูกแลว  
138. เห็นดวย    ประชาชนไมมีหนทางทํากิน 
139. เห็นดวย    ผูคารายยอยจะไดมีอาชีพมีรายได 
140. เห็นดวย    ในชุมชนบางแหงมีธุรกิจขนาดใหญใกลเคียงกันมากจนเกิดปญหาตางๆ ตามมาในชุมชน 
141. เห็นดวย   เพ่ือควบคุมการจําหนายและเพ่ือความเปนธรรมในการคาขาย 
142. เห็นดวย   เพราะจะทําใหผูประกอบธุรกิจแถวบานจะไดยังชีพอยูได 
143. เห็นดวย    จะไดไมละเมิดในอาชีพและไมสนับสนุนสินคาตางประเทศ 
144. เห็นดวย    รัฐควรมีสวนชวยในการกําหนดราคาสินคาไมใหสูงหรือต่ําเกินไป 
145. เห็นดวย   เพราะจะไมเปนการลําบากตอรานคาแถวชุมชน 
146. เห็นดวย    จะไดไมเปนการเอาเปรียบมากเกินไป 
147. เห็นดวย    ทําใหผูบริโภคมีชองทางเลือกซ้ือ รานโชหวยยังพอจะมีชองทางคาขาย 
148. เห็นดวย   เปนการใหความเปนธรรมกับรานคาขนาดเล็ก 
149. เห็นดวย    เพราะถาขยายตัวเขาไปในชุมชน รานคาปลีกในชุมชนก็จะขายไมได 
150. เห็นดวย    เพราะวารานคาในชุมชนจะไมสามารถแขงขันได 
151. เห็นดวย   ไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมาสงผลกระทบตอผูคาปลีกขนาดเล็กมากเกินไป 
152. เห็นดวย   เพราะชวยให ผูคาโชหวยในระดับชุมชนไดมีการคาขายบาง 
153. เห็นดวย   เพราะจะทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถอยูได ไมเกิดการแยงงาน 
154. เห็นดวย    เปนการเปดโอกาสให โชหวยขนาดยอยสามารถทํามาหากินได 
155. เห็นดวย   เพราะรัฐไดชวยเหลือชุมชนยอยใหสามารถดําเนินธุรกิจใหตอไปได 
156. เห็นดวย   เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญจะมีผลกระทบตอชุมชนผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
157. เห็นดวย   เพราะหากมีการควบคุมจะทําใหไมเกิดการแยงลูกคารานโชหวยมากเกินไป 
158. เห็นดวย   ไมทําลายเศรษฐกิจระดับชุมชน 
159. เห็นดวย    ถารานคาปลีกขนาดใหญมากเกินไป จะทําใหรานโชหวยอยูไมได เพราะเรื่องของทุน 
160. เห็นดวย   เพราะจะลุกล้ําชุมชนยอยมากเกินไป 
161. เห็นดวย   เพราะรานโชหวยอาจจะไมมีความสําคัญและคนในชุมชนอาจจะขาดรายได 
162. เห็นดวย   เพราะรานคาโชหวยในชุมชนสามารถท่ีจะเปดกิจการได คนในชุมชนก็จะมีรายได 
163. เห็นดวย   เพราะสรางความยุติธรรม 
164. เห็นดวย   เพ่ือความเปนธรรม 
165. เห็นดวย   เพราะจะไดชวยเหลือชุมชน 
166. เห็นดวย    เพราะคุมครองธุรกิจคาปลีกในชุมชน 
167. เห็นดวย    ธุรกิจชุมชนจะอยูไมได 
168. เห็นดวย   เพราะจะไดชวยเหลือรานคายอย 
169. เห็นดวย   เพราะจะไดเปนธรรมกับรานคาปลีกขนาดยอย 
170. เห็นดวย    เพราะเกิดความยุติธรรมกับรานคาเล็กๆ 
171. เห็นดวย    ถาไมควบคุมรานคาปลีกยอยไมมีรายได 
172. เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยในชุมชนตองหายไปเนื่องจากคนสวนใหญเขารานท่ีสะดวกสบายกวา 
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173. เห็นดวย    เพราะตองมีมาตรการควบคุมเพ่ือไมใหขยายกระทบตอเศรษฐกิจในระดับชุมชน  
                    (รัฐไมทําใครจะทํา) 
174. เห็นดวย    เพราะศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจขนาดเล็กไมอาจจะสูธุรกิจขนาดใหญได 
175. เห็นดวย    เพราะรานคาขายปลีกชุมชนขนาดยอมจะไมไดรับผลกระทบ 
176. เห็นดวย  เพราะเปนการชวยเหลือรานโชหวยใหราคาดํารงอยูได 
177. เห็นดวย    จะไดกระจายรายไดใหกับโชหวยไดมากข้ึน 
178. เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือพอคาแมคาในชุมชนใหมีรายได 
179. เห็นดวย    ชวยการคาในชุมชน 
180. เห็นดวย    เพราะบางครั้งก็ควรท่ีจะจํากัดไมใหขยายจนเกินไป 
181. เห็นดวย    เพราะชวยรานโชหวยอยูรอด 
182. เห็นดวย   ทําใหเกิดการกระจายไดมากข้ึน  
183. เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนไดรับความเปนธรรม 
184. เห็นดวย    ไมตองการใหรานขนาดเล็กเสียรายได 
185. เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดเล็กทําใหขายไปเลื่อยๆท่ีใหญกวาแทนท่ี   
186. เห็นดวย    เพราะเปนการชวยใหมีการแขงขันแบบเสมอภาคกันระหวางธุรกิจการคาขนาดเล็ก 
                     กับขนาดใหญ 
187. เห็นดวย    เพราะจะไดมีการกระจายรายไดสูคนตางๆในจํานวนมาก 
188. เห็นดวย    เพราะจะทําใหธุรกิจคาปลีกสงขนาดเล็กหรือโชหวยไมไดรับความเดือดรอนหรือผลกระทบ 
189. เห็นดวย   เพราะถารานคาขนาดใหญเขาไปยังชุมชนจะทําใหชุมชนอยูไมได เงินไมเขาชุมชน 
190. เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือรานคาขนาดยอย 
191. เห็นดวย   เพราะทําให รานคาในระดับยอยถูกแยงลูกคา 
192. เห็นดวย    เพราะไดเปดโอกาสใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กไดดํานินกิจการ 
193. เห็นดวย    ใหเกิดความเปนธรรมกับรานคาในชุมชน 
194. เห็นดวย   เพราะคาปลีกชุมชนจะไดอยูได ชาวบานจะไดมีรายไดไมใชนายทุนใหญอยางเดียว 
195. เห็นดวย    เพราะหากรัฐไมเขาไปควบคุม ธุรกิจในครัวเรือนมีมากอนจะประสบปญหา 
196. เห็นดวย    เพราะไมทําใหธุรกิจคาปลีกขัดตัวลง 
197. เห็นดวย    ใหความเทาเทียมกันในการขาย 
198. เห็นดวย    ทําใหรนคาชุมชนยังสามารถขายได 
199. เห็นดวย    เพราะทําใหรานคาโชหวยยังสามารถขายของได 
200. เห็นดวย   เพราะจะไดเกิดปญหานอยลง 
201. เห็นดวย   สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดเล็ก 
202. เห็นดวย    โชหวยขายไมได 
203. เห็นดวย    เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็ก 
204. เห็นดวย   เพ่ือปองกันการสงผลกระทบ 
205. เห็นดวย    เพราะควบคุมกิจกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอยูในขอบเขตเหมาะสมเพ่ือไมใหกระทบ 
                     ธุรกิจ 
206. เหน็ดวย   ทําใหธุรกิจขนาดเล็กไดขายของไดมากข้ึน 
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207. เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได 
208. เห็นดวย   เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เขาไปยังชุมชนก็จะท าใหชุมชนขายไมได 
209. เห็นดวย   ก็รานโชหวย จะขายไมได 
210. เห็นดวย    จะไดท่ัวถึงเหมือนเดิม 
211. เห็นดวย    เพราะถาไมควบคุม ชาวบานตาดําๆก็ไมตองทํามาหากินอะไรกันเลย 
212. เห็นดวย    จะไดมีความเปนธรรมกับธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก 
213. เห็นดวย   เพราะเปนการขยายโอกาสทางการคาของพอคาแมคาขายในชุมชน 
214. เห็นดวย   เพราะกอใหเกิดรายไดกับบุคคลท่ีมีอาชีพไมสูงมากนัก หรือเปนการกระจายรายได 
215. เห็นดวย    เพราะธุรกิจปลีกยอยจะมีความลําบากในการขายสินคา 
216. เห็นดวย    เพราะเปนการสรางความเปนธรรมใหแกผูประกอบการรายยอยขนาดเล็ก 
217. เห็นดวย    เพราะอาจสงผลใหธุรกิจคาปลีกชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาด  
                     ใหญ 
218. เห็นดวย    เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กขายของได 
219. เห็นดวย    เพราะเพ่ือเปนการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค 
220. เห็นดวย    เพราะเพ่ิมรักษาความเทาเทียมและทําใหธุรกิจขนาดใหญเอาผลประโยชนมากเกินไปทําให  
                     ธุรกิจ 
221. เห็นดวย    เพราะรานคาปลีกสงจะไดรับความเปนธรรม 
222. เห็นดวย    ประชาชนไดซ้ือของในราคาท่ีประหยัด 
223. เห็นดวย    เพราะประชาชนท่ีทําอาชีพรานขายของขนาดเล็ก จะไดดําเนินธุรกิจตอไปได 
224. เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก 
225. เห็นดวย    เพราะจะไดชวยใหธุรกิจขนาดยอมสามารถอยูได 
226. เห็นดวย    เพราะชุมชนสามารถขายของได 
227. เห็นดวย    เพราะจะเปนการจํากัดแทรกแซง เพ่ือใหกลไกตลาดมีความสมดุล 
228. เห็นดวย    เพราะชวยใหชาวบานมีรายได 
229. เห็นดวย    เพราะถาขยายเขาไปถึงชุมชนจะทําใหประชาชนหันไปซ้ือธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
230. เห็นดวย   ทําใหรายไดของคนในชุมชนตกกับคนกลุมเดียวเปนคนตางชาติหรือนายทุน 
231. เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกในชุมชนจะไดไมไดรับผลกระทบมากจนเกินไป 
232. เห็นดวย   เพ่ือใหไมเกิดการผูกขาด 
233. เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็กใหสามารถอยูได   
234. เห็นดวย    เพราะท าใหรานโชหวยอยูไมได 
235. เห็นดวย    จะทําใหคนมีงานทํา 
236. เห็นดวย    เพราะทําใหธุรกิจปลีกขนาดใหญมีการขยายตั วนอยลงและใหรานโชหวยมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 
237. เห็นดวย    เม่ือรานคาขนาดใหญเขาสูชุมชนก็ทําใหไมมีสินคาหลากหลาย 
238. เห็นดวย    เพราะรานคาขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได 
239. เห็นดวย    เพราะหากรานคาปลีกขยายตัวไปถึงชุมชนยอยมากๆอาจจะทําใหกระทบตอรานคายอยของ  
                     ประชาชน 
240. เห็นดวย    เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวไปชุมชนยอยจะทําใหรานโชหวยขายของไมได 
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241. เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก 
242. เห็นดวย    เพราะจะชวยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอรานโชหวยภายในชุมชนนั้น 
243. เห็นดวย    ชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 
244. เห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนไมมีอาชีพ 
245. เห็นดวย    จะทําใหรานโชหวยเกิดผลกระทบตอยอดขาย 
246. เห็นดวย    จะไมกระทบกับรายยอย 
247. เห็นดวย    เปนจะทําใหรานคาปลีกขนาดยอยขายของไมไดเกิดผลกระทบตอรานคาปลีกยอยและชุมชน 
248. เห็นดวย    รานโชหวยจะขายไมได 
249. เห็นดวย    รานคาปลีกในชุมชนจะไดไมถูกแขงผูบริโภค 
250. เห็นดวย    ซ้ือสินคาท่ีถูกกวา 
251. เห็นดวย   เพราะซ้ือสินคาถูก 
252. เห็นดวย    เปนการชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก และเปนการควบคุมใหธุรกิจขนาดใหญจ ากัดแตในเมือง 
253. เห็นดวย    เปนการชวยเหลือชุมชนยอย 
254. เห็นดวย   ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอาจมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคา ทําใหสงผลกระทบตอรานคา  
                     รายยอย 
255.  เห็นดวย   เพราะถาไมมีการควบคุมจะทําใหตานคาปลีกรายยอยไดรับผลกระทบ 
256.  เห็นดวย   เพราะหากปลอยใหมีมากเกินไปอาจทําใหเกิดการแบงปนท่ีไมเปนธรรม 
257.  เห็นดวย   เพราะชวยไมใหรานคายอยสงผลกระทบในการขาดรายได 
258.  เห็นดวย    จะทําใหเกิดผลกระทบตอรายโชหวยชาลง 
259.  เห็นดวย   จะไดไมสงผลตอโชหวยใหสามารถกระจายรายไดได 
260.  เห็นดวย   ไมสามารถกระจายรายได 
261.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจปลีกขนาดเล็กท่ีอยูในชุมชนจะไมเดือดรอน 
262.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดเล็กไดรับความไมเปนธรรม 
263.  เห็นดวย   ชวยคนในชาติใหมีรายไดเงินทองไมรั่วไหล 
264.  เห็นดวย    ควรจะควบคุมจํากัดพ้ืนท่ีประมูลกันเพราะทุกวันนี้รานสะดวกซ้ืออยูหางกันแค 300 เมตร  
265.  เห็นดวย    ชุมชนสามารถมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เพราะสามารถรูเหมือนคนในเมือง 
266.  เห็นดวย   จะไดเปนธรรม 
267.  เห็นดวย   ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถอยูตอไปได 
268.  เห็นดวย   คาหากหางคาปลีกใหญมีสาขามากเกินไปจะสงผลกระทบตอรายไดของชุมชนชั้นลางท่ีขาย  
269.  เห็นดวย   สินคาไมได 
270.  เห็นดวย   จะไมมีการเอาเปรียบธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก 
271.  เหน็ดวย  เพราะรานคาปลีกโชหวยจะคงขายไดอยู 
272.  เห็นดวย  เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวมากเกินไปจะทําใหรานโชหวยไปชุมชนปด 
273.  เห็นดวย    เพราะจะสงผลกระทบตอผูท่ีประกอบอาชีพขายของชํา 
274.  เห็นดวย   มีผลตอการประกอบอาชีพชาวคาขาย 
275.  เห็นดวย  เพ่ือใหรานคาขนาดเล็กอยูได 
276.  เห็นดวย   ขยายสินคาชนิดตางๆ  
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277.  เห็นดวย   เนื่องจากธุรกิจปลีกสวนใหญ มักจะมีหุนสวนเปนชาวตางชาติ ทําใหเงินไหลออกนอกประเทศ 
278.  เห็นดวย   ทําใหแยงอาชีพคนในชุมชนอีก 
279.  เห็นดวย   หากไมควบคุม โชหวยตาย 
280.  เห็นดวย   รานคารายยอยจะไดมีรายได   
281.  เห็นดวย   ทําใหราคาไมสูงเกินความเปนจริงและชวยผูคาปลีกขนาดเล็กใหตอสูได 
282.  เห็นดวย   เพราะรานขนาดยอยจะไดขายได 
283.  เห็นดวย   ทําใหรานคาในชุมชนมีความสามารถในการแขงขันใหเพ่ิมมากข้ึน 
284.  เห็นดวย  รานเล็ก ๆ จะไดมีโอกาสเติบโต 
285.  เห็นดวย  เพ่ือใหรานคาปลีกขนาดเล็กยังดํารงอยูได 
286.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาชุมชนขายไมได 
287.  เหน็ดวย   เพราะหากรัฐไมเขาไปควบคุมจะทําใหธุรกิจในชุมชนยอยแขงขันไมได รายไดไมกระจายตัว 
288.  เห็นดวย   เพราะจะชวยเหลือการดํารงชีพของผูประกอบการคาขายและความเทาเทียมกันของผูบริโภค 
289.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดใหญมีมากเกินควร 
290.  เห็นดวย  เพราะธุรกิจขนาดเล็กก็จะดํารงอยูไดโดยไมมีคูแขงขนาดใหญ 
291.  เห็นดวย  เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโตและอยูได 
292.  เห็นดวย   บริษัทคาปลีกขนาดใหญมีเงินลงทุนมากทําใหรานคาโชหวยขายของไมได 
293.  เห็นดวย   เพ่ือความเปนธรรมแกรานคาปลีกขนาดเล็ก 
294.  เห็นดวย   ทําใหรานคาภายในชุมชนสามารถเปดกิจการตอไปได 
295.  เห็นดวย   ทําใหรานคาปลีกในชุมชนอยูได 
296.  เห็นดวย   สงสารผูทําการคาขนาดยอม 
297.  เห็นดวย   ถาไมทําแบบนี้ โชหวยเดือดรอน ตอไปก็ตองไปแตหางข้ีเกียจไป 
298.  เห็นดวย   รานคาขนาดเล็กจะไดมีรายได 
299.  เห็นดวย   ตองกําหนดขอบเขตไมอยางนั้นจะควบคุมการขยายตัวไมได 
300.  เห็นดวย   จะไดไมสงผลกระทบตอรานคาชุมชน 
301.  เห็นดวย   จะทําใหผูคาขายภายในชุมชนไดมีรายได 
302.  เห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กไดรับผลกระทบและไมจําเปนตองขยายมากไปกวานี้ 
303.  เห็นดวย   ทําใหรานโชหวยขนาดเล็กขายไมดี 
304.  เห็นดวย  เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดยอมและความเปนอยูของคนในชุมชนมีรายไดดีเพ่ิมข้ึน และไมได 
305.  เห็นดวย    รับผลกระทบ 
306.  เห็นดวย  เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมมีผลกระทบ 
307.  เห็นดวย  ทําใหประชาชนในชุมชนมีรายได 
308.  เห็นดวย   รานคาปลีกขนาดใหญจะไดไมขยายตัวไปยังชุมชนยอยเพ่ิมมากข้ึน 
309.  เห็นดวย  เพราะเพ่ือไมใหรานคาปลี กในชุมชนเสียลูกคา 
310.  เห็นดวย  เปนการชวยเหลือรานคาเล็ก ๆ ใหพออยูได 
311.  เห็นดวย   จะทําใหมีการแขงขันทางการคา ซ่ึงประโยชนสวนใหญตกสูผูบริโภค 
312.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได 
313.  เห็นดวย   จะรวยกันไปไหน บางหางก็ไมใชของคนไทย 
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314.  เห็นดวย   เพ่ือใหมีรายไดหมุนเวียนในชุมชนนั้น ๆ  
315.  เห็นดวย   หากไมมีการควบคุม รานคาขนาดเล็กจะแขงขันดวยลําบาก 
316.  เห็นดวย   หากรัฐเขามาควบคุมธุรกิจขนาดใหญเพ่ือใหความเปนธรรมแกธุรกิจขนาดยอมทําใหธุรกิจ 
317.  เห็นดวย    ขนาดยอมมีโอกาสทางการแขงขัน 
318.  เห็นดวย   เพราะถาธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญขยายตัวในชุมชนนอย จะสงผลใหรานคาเล็ก ๆ ไม 
319.  เห็นดวย   สามารถประกอบธุรกิจได 
320.  เห็นดวย   ควรมีการทําการสํารวจความตองการของคนในชุมชนซ่ึงรวมถึงรานคาตามชุมชนดวย 
321.  เห็นดวย   ชุมชนยอมเขาก็มีการคากันอยูแลว จะไปขยายไปเพ่ืออะไร 
322.  เห็นดวย    ถาขยายมากเกินไปอยางไมมีขีดจํากัดก็จะสงผลตอธุรกิจขนาดยอยเปนอยางมาก 
323.  เห็นดวย   แบงรายไดชาวบาน 
324.  เห็นดวย   เปนการชวยประชาชน 
325.  เห็นดวย  เพราะเปนการควบคุมไมใหขยายเขาไปในชุมชนเปนการชวยเหลือใหรานคายอยมีโอกาสได 
326.  เห็นดวย   ขายสินคา 
327.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมเบียดเบียนผู คารายยอย 
328.  เห็นดวย   เปนการใหชุมชนสามารถซ้ือขายแขงขันกันไดในฐานเศรษฐกิจท่ีสามารถแขงขันทางการคา  
329.  เห็นดวย    อยางเปนธรรมในชุมชน 
330.  เห็นดวย   ชวยใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กยังคงดําเนินอยูได 
331.  เห็นดวย   เพราะจะสงผลกระทบกับรานคาปลีกในชุมชน 
332.  เห็นดวย   เพราะจะไดขยายรายไดกระจายรายไดไปยังชุมชน 
333.  เห็นดวย   กําหนดขอบเขตของธุรกิจไมใหเขาไปจนเกินควร 
334.  เห็นดวย   เพราะการขยายคาเขาไปในชุมชนยอยจะทําใหรานคาปลีกขนาดยอมจะตองยุบการคา 
335.  เห็นดวย   พ้ืนท่ีถาไปขายของอาจเจงหรือขาดทุนได 
336.  เห็นดวย   ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสวนใหญเปนของตางชาติ และของคนรวยฉะนั้นเราไมควรใหคนรวน 
337.  เห็นดวย   และคนตางชาติมากดข่ีคนจนคนไทย 
338.  เห็นดวย   เพราะอาจทําใหสินคาไมมีคุณภาพ 
339.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจสวนมากเปนของตางชาติยิ่งขยายมากตางชาติก็ยิ่งไดมาก 
340.  เห็นดวย   สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก 
341.  เห็นดวย   เพ่ือควบคุมไมใหเกิดการคาขายผูกขาด 
342.  เห็นดวย   หากขยายลงไปในชุมชนยอยอาจจะทําใหเกิดการกีดกันการประกอบอาชีพบางอยาง 
343.  เห็นดวย   เพราะจะไดทําใหรานคาเล็ก ๆ ขายได 
344.  เห็นดวย   เพราะโชหวยในชุมชนจะขายไมได 
345.  เห็นดวย   เพราะหากรัฐไมเขาไปควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญธุรกิจขนาดเล็กจะอยูไมได 
346.  เห็นดวย   เพราะจะชวยใหรานคาปลีกชุมชนอยูไดโดยไมใหรานขนาดใหญเขามาตีตลาด 
347.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในชุมชนยังสามารถขายได และไมตองแขงขันกับทุนใหญ 
348.  เห็นดวย   เพ่ือการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 
349.  เห็นดวย   รัฐควรสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน 
350.  เห็นดวย   รานคาขนาดเล็กจะขาดรายได 
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351.  เห็นดวย   เปนการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจใหดีข้ึน 
352.  เห็นดวย   จะทําใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย 
 
ไมเห็นดวย 
1.  ไมเห็นดวย    เพราะในชุมชนอาจจะเรียกรองอยากมีตองดูความตองการในชุมชนดวยรัฐอยาสรุปเอง 
2.  ไมเหน็ดวย    เพราะจะเปนการทําใหผูประกอบการรานคาเล็กๆนั้นเสียเปรียบ 
3.  ไมเห็นดวย    เพราะนาจะใหชาวบานมีรายไดกอน เม่ือเศรษฐกิจดีข้ึนคอยเขาไป เพราะชุมชนไทยยังไม 
                     นาจะเหมาะกับแบบนี้ 
4.  ไมเห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได 
5.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหรานคาในชุมชนไมสามารถด าเนินการได 
6.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนการกีดกันมากไป ทุกคนมีสิทธิ์ทําได 
7.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนประโยชนสวนรวม 
8.  ไมเห็นดวย    เพราะรัฐตองใหความเสมอภาคในการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือความเจริญของผูขาย 
9.  ไมเห็นดวย   เพราะไมถูกตอง 
10. ไมเห็นดวย   เพราะถามีหางสรรพสินคามาเปดท่ีชุมชนจะเกิดการจางงาน มีผลประโยชนของคนท้ังชุมชน  
  แตรานโชหวยเปดเองขายเองไดกําไรคนเดียว 
11. ไมเห็นดวย   เพราะวาอาจมีผลเสียมากท้ังสองฝายสงผลใหความเดือดรอนท้ังผูบริโภคและผูขาย 
12. ไมเห็นดวย   เพราะอาจมีการไมสุจริตของการคา 
13. ไมเห็นดวย   เพราะควรกระจายรายไดใหท่ัวถึงชุมชน 
14. ไมเห็นดวย   เพราะถาหากธุรกิจปลีกขนาดใหญไมเขาถึงชุมชนคนในชุมชนก็ซ้ือสินคาในราคาแพง 
15. ไมเห็นดวย   เพราะเปนกลยุทธท่ีจะขยายกิจการใหเขาถึงผูบริโภค 
16.  ไมเห็นดวย  เพราะชุมชนยอยจะไดสะดวกยิ่งข้ึน 
17.  ไมเห็นดวย  เพราะปดก้ันความสามารถในการซ้ือของประชาชน 
18.  ไมเห็นดวย   เพราะจะไมเกิดการแขงขันทําใหราคาสินคาสูงมากผูบริโภคถูกเอาเปรียบ 
19.  ไมเห็นดวย   เพราะมันเปนกลยุทธไวดึงดุลลูกคา 
20.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชุมชนไดซ้ือของแพง  
21.  ไมเห็นดวย   เพราะจะเปนการเครงครัดมากเกินไป 
22.  ไมเห็นดวย   เพราะอาจเปนของเอกชนได 
23.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนชนอาจตองการ 
24.  ไมเห็นดวย   เพราะการใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวเขาถึงชุมชนยอยเพ่ือความสะดวกตอการ 
                      เดินทาง 
25.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนสิทธิท่ีจะขยายกิจการของธุรกิจข้ึน (เพ่ิมสาขา) 
26.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาไมโกงราคามาก 
27.  ไมเห็นดวย   เพราะการคาควรมีการขยับขยาย 
28.  ไมเห็นดวย   เพราะไมมีการกระจายความเจริญ 
29.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหการคาไมขยายตัว 
30.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนถึงจะไดซ้ือสินคาราคาถูก 
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31.  ไมเห็นดวย  เพราะจะสงผลกระทบตอการคาในชุมชน 
32.  ไมเห็นดวย  เพราะความเสรี 
33.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนมีอิสระเปนของตัวเองถาควบคุมตองเปนประชาชน 
34.  ไมเห็นดวย   เพราชุมชนยอยจะไดสะดวกมีหางมาความเจริญอ่ืนๆก็จะตามมาดวย 
35.  ไมเห็นดวย   เพราะสุดทายแลวประโยชน ควรจะตกอยูท่ีผูบริโภคมากกว าผูประกอบการ 
36.  ไมเห็นดวย   เพราะในรานชุมชนยังมีของหรือบางอยางไมเพียงพอ 
37.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนเรื่องของเอกชน คือประเทศชาติควรพัฒนาไดแลวนะ 
38.  ไมเห็นดวย   เพราะชุมชนยอยนาจะมีทางเลือกในการซ้ือสินคาหลากหลาย 
39.  ไมเห็นดวย   เพราะตองยึดระบบการคาเสรี 
40.  ไมเห็นดวย   เพราะไมอยากใหรัฐเขาไปขยายรวมมือกับรานคาปลีก 
41.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
42.  ไมเห็นดวย   เพราะเศรษฐกิจแบบเสรีนั้นรัฐไมควรเขามายุงเก่ียวกับเอกชน 
43.  ไมเห็นดวย   เพราะหากรัฐควบคุมเศรษฐกิจถือวาเปนเสรี 
44.  ไมเห็นดวย   เพราะตองไดรับความเทาเทียมกัน ประเทศก็มีการคาแบบเสรีเปนทุนนิยม รัฐไมเขาไปยุง 
45.  ไมเห็นดวย   เพราะควรจัดหลักการคาอยางเสรี 
46.  ไมเห็นดวย   เพราะรัฐบาลตองดูแลคนทุกระดับเพราะเปนรัฐบาล 
47.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชุมชนไมมีความเจริญมากวาเดิม 
48.  ไมเห็นดวย   เพราะทุกคนก็มีเสรีในการทํากิจการ และการท่ีขายธุรกิจนี้ก็เปนประโยชนใหคนท่ีอยูไกลหาง 
49.  ไมเห็นดวย   เพราะการขยายไปยังชุมชนทําใหประชาชนมีโอกาสซ้ือสินคามากข้ึน 
50.  ไมเห็นดวย   เพราะชุมชนจะไมไดใชสินคาราคาถูก 
51.  ไมเห็นดวย   เพราะผูคนในชุมชนมีสิทธิ์ท่ีซ้ือสินคาในราคาท่ีต่ํากวาทุน เชนเดียวกับคนในเมืองและสินคา 
                      นั้น 
52.  ไมเห็นดวย   ไมเปนธรรมตอผูประกอบการรายยอย 
53.  ไมเห็นดวย   เพราะถามีการขยาย ตัวไปยังชุมชนยอยจริงๆ ก็จะทําใหชุมชนมีการพัฒนาและเจริญข้ึน 
54.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจคาสงขนาดเล็กควรมีการปรับตัวเพ่ือดึงดูดลูกคาเนื่องจากการบริการของธุรกิจ 
                      ใหญทําใหผูคนเลือกใชบริการท่ีนั้น 
55.  ไมเห็นดวย   เพราะข้ึนอยูกับความตองการของผูบริโภค ความพึงพอใจ 
56.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหชุมชนขาดสินคาท่ีทันสมัย 
57.  ไมเห็นดวย   เพราะวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
58.  ไมเห็นดวย   เพราะรัฐบาลใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเขาไปขยายตัวในชุมชนเพ่ือสะดวกในการซ้ือของ 
59.  ไมเห็นดวย   เพราะจะใหรานคาปลีกเอาเปรียบเหรอคะ 
60.  ไมเห็นดวย   เพราะจะไมเกิดการพัฒนาในชุมชนยอย 
61.  ไมเห็นดวย   เพราะบานเมืองจะไดเจริญอะไรท่ีไรคุณภาพจะไดหมดไป 
62.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการจํากัดความเจริญใหอยูเฉพาะในเมือ 
63.  ไมเห็นดวย   เพราะตองมีการแขงขันอยางเสรี 
64.  ไมเห็นดวย   เพราะในชุมชนตองมีการประกอบอาชีพทําใหขาดรายไดหรือความพรุกพรานในเมืองถา   
65.  ไมเห็นดวย    เพระประชาชนพากันไปซ้ือของในเมือง 
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66.  ไมเห็นดวย    เพราะเทากับวาเปนการจํากัดสิทธิการลงทุนทําธุรกิจของภาคเอกชน 
67.  ไมเห็นดวย    เพราะถึงแม การขยายหางคาปลีกขนาดใหญเขาชุมชนอาจดูเหมือนทําใหรานโชหวยขาย 
                       ไมได 
68.  ไมเห็นดวย    เพราะถาประชาชนไมพอใจราคาสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญเขาก็จะกลับมาซ้ือโชหวย 
69.  ไมเห็นดวย    เพราะทุกคนมีสิทธิ์เปนการแขงขันทางการคา 
70.  ไมเห็นดวย    เพราะในเม่ือผูบริโภคเองมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาเอง ดังนั้น ถาจะมีการขยาย 
71.  ไมเห็นดวย    เพราะธุรกิจไปยังชุมชนยอยจริงก็คงไมเสียหายอะไร 
72.  ไมเห็นดวย    เพราะควรเพ่ิมทางเลือกในการซ้ือสินคาใหกับผูบริโภคมากข้ึน 
73.  ไมเห็นดวย    เพราะผูคาคนกลางตามเขตชุมชนยอยชอบขายของกินราคา 
74.  ไมเห็นดวย    เพราะสินคาจะไดมีหลากหลายมากข้ึน 
75.  ไมเห็นดวย    เพราะผูบริโภคมีสิทธิในการท่ีจะเลือกซ้ือสินคาได 
76.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหทางเลือกในการซ้ือของในราคาท่ีประหยัดมีลดลง 
77.  ไมเห็นดวย    เพราะนั่นเปนการลดทางเลือกของคนในชุมชน เกิดการผูกขาดการซ้ือขายสินคาในชุมชน 
78.  ไมเห็นดวย    เพราะในหางราคาแพงกวา 
79.  ไมเห็นดวย    เพราะทําใหการแขงขันเปนไปอยางเสรี เปดทางเลือกของผูบริโภคท่ีตองการไดรับการบริการ 
                         รวมท้ังสินคาท่ีดีและหลากหลายกวา 
80.  ไมเห็นดวย    เพราะชุมชนจะไมสะดวกสบาย 
81.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนการควบคุมท่ีมีประโยชนตอรานคาขนาดเล็ก 
82.  ไมเห็นดวย    เพราะประชาชนตองการซ้ือสินคาราคาถูก แตรัฐบาลยังกีดกันทําใหตองไดซ้ือในราคาท่ีแพง 
 
ขอ 24. จากขอ (23) โปรดระบุเหตุผล 
เห็นดวย 
1.  เห็นดวย    เพราะรานคาโชหวยจะไดตอสูและคงอยูคูชาติ 
2.  เห็นดวย    เพราะไมง้ันธุรกิจการคาปลีกคาสงขนาดเล็กก็ขายไมได 
3.  เห็นดวย    เพราะรานคายอยจะไดขายไดบาง 
4.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเปนธรรมในการคาขาย 
5.  เห็นดวย    เพราะเหมือนกับรอ 
6.  เห็นดวย    เพราะเปนการแขงขันกับรายยอย ทําใหผูบริโภคหันมาซ้ือธุรกิจขนาดใหญและถูกกวา แต 
                     แทจริงบริษัทไดกําหนดราคามากอยูดีเพราะขายไดมาก และทําใหผูผลิตวัตถุดิบคือเกษตรกร  
                     ไดรับผลกระทบไปดวย 
7.  เห็นดวย    เพราะเปนวิธีการใชเลหลดบางสวนบางสินคาแตข้ึนราคาสินคาอ่ืนเพ่ิมราคา 
8.  เห็นดวย    เพราะใชรัฐบาลควบคุมการผลิตและการขายของธุรกิจขนาดใหญ 
9.  เห็นดวย    เพราะตองไม มีการกดข่ีแรงงาน 
10.  เห็นดวย    เพราะชุมชนจะมีกิจกรรมตอเนื่อง 
11.  เห็นดวย    เพราะจะทําใหเกิดผูประกอบการรายใหม 
12.  เห็นดวย    เพราะเอาเปรียบหางคาปลีกขนาดเล็ก 
13.  เห็นดวย   เพราะชวยตรึงราคาใหเหมาะสม 
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14.  เห็นดวย    เพราะก็ดี ถาทําไดจริง 
15.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมเปนการตอราคารานคายอย 
16.  เห็นดวย   เพราะเปนการปองกันการุมตลาดของธุรกิจประเภทนี้ 
17.  เห็นดวย    เพราะรานคาเล็กๆ จะไดทําการคาตอไปได 
18.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะไดสามารถดําเนินตอไปได ทําใหประชาชนมีทางเลือกไดมาก  
                     ข้ึน 
19.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกขาดทุน เศรษฐกิจในชุมชนไมดีข้ึน 
20.  เห็นดวย    เพราะเอาเปรียบผูประกอบการรายยอย 
21.  เห็นดวย  เพราะจะไดเปนธรรมตอรานคาขนาดยอยตามชุมชน 
22.  เห็นดวย    เพราะจะทําใหเกิดการแขงขันกับรานคาขนาดเล็ก 
23.  เห็นดวย    เพราะเราจะไดความยุติธรรม 
24.  เห็นดวย    เพราะมีความเทาเทียมในดานราคารูปแบบวามีความเสมอภาคกัน 
25.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอรานคาปลีกชุมชนทองถ่ิน 
26.  เห็นดวย    เพราะจะทําให ธุรกิจขนาดอ่ืนๆเสียรายได 
27.  เห็นดวย   เพราะความเปนธรรม 
28.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมกดข่ีและแยงรานเล็กๆ 
29.  เห็นดวย    เพราะลดรายจายการซ้ือสินคา 
30.  เห็นดวย  เพราะชวยพยุงใหมีการแขงขันกันได 
31.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมกระทบกับรานโชหวย 
32.  เห็นดวย    เพราะการแขงขันจะไมเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนไมได เพราะธุรกิจขนาดเล็กสูแขงขันไมได 
33.  เห็นดวย    เพราะทําใหมีความสมดุลกัน 
34.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจ SME ซ่ึงมีตนทุนท่ีสูงกวาไมสมารถแขนขันได กอใหเกิดความเสียหายตอ SME 
35.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจเล็กๆไดขายดี 
36.  เห็นดวย    เพราะเนื่องจากธุรกิจใหญมีตนทุนท่ีสูงสามารถทํากลยุทธไดดีกวา 
37.  เห็นดวย    เพราะลดการแขงขันในรานขนาดเล็ก 
38.  เห็นดวย   เพราะถามีสินคาต ากวาทุนมาขายผูบริโภคจะไปซ้ือสินคาในราคาถูกๆ และคนขายรายยอยก็ 
                     จะไดแขงขันกันสูง 
39.  เห็นดวย   เพราะถาขายต่ํากวาทุนรานโชหวยก็จะสามารถสูการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญได 
40.  เห็นดวย    เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ขยายตัวจะทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กมียอดขายท่ีลดลง 
                     และไมเปนธรรม 
41.  เห็นดวย   เพราะมิเชนนั้นรานคาปลีกขนาดเล็กก็จะไมมีรายได   
42.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจขนาดเล็กจะอยูไมได 
43.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมกระทบรานปลีกยอยมาก 
44.  เห็นดวย    เพราะ ดี 
45.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือควบคุมสินคาใหมีคุณภาพ 
46.  เห็นดวย    เพราะไมเอาเปรียบกัน 
47.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพ 
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48.  เห็นดวย   เพราะสงผลกระทบตอชุมชนรานคาโชหวย เปนการแขงขันทางการคาท่ีไมเปนธรรม 
49.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจชุมชนลดนอยลง 
50.  เห็นดวย   เพราะประหยัดเพ่ิมข้ึน 
51.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยขายของไมได 
52.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือไมเปนดึงลูกคาเกินไป ลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับรานคาขนาดเล็ก 
53.  เห็นดวย    เพราะราคาสินคาไมแพง 
54.  เห็นดวย   เพราะเกษตรกรจะได ไมถูกกดราคา 
55.  เห็นดวย    เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กขายไมได 
56.  เห็นดวย    เพราะสินคาอ่ืนจะขายไมได 
57.  เห็นดวย    เพราะมีทุนต่ํา 
58.  เห็นดวย    เพราะทําใหหางไมเยอะเกิน 
59.  เห็นดวย   เพราะควรควบคุมกับคุณภาพสินคา 
60.  เห็นดวย    เพราะสรางความเปนธรรมตอผูผลิตรายเล็ก/กลาง 
61.  เห็นดวย    เพราะรานเล็กๆจะไดมีสิทธิ์แขงขัน 
62.  เห็นดวย   เพราะจะไดซ้ือของถูก 
63.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือไมใหเอาเปรียบผูผลิต ผูบริโภคและผูอ่ืนๆ 
64.  เห็นดวย    เพราะรานคารายยอยจะไดมีโอกาสแขงขันกับธุรกิจรายใหญ 
65.  เห็นดวย   เพราะไมเอาเปรียบ 
66.  เห็นดวย   เพราะละเมิดสิทธิ 
67.  เห็ นดวย   เพราะเอาเปรียบรานโชหวย 
68.  เห็นดวย   เพราะการขายในราคาต่ําทําใหคนซ้ือมากการผลิตก็จะมาก ทรัพยากรลดลง 
69.  เห็นดวย    เพราะเห็นใจรานโชหวย 
70.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรมตอทุกฝาย 
71.  เห็นดวย    เพราะจะเปนการเสียเปรียบของรานคาท่ัวไปทีมีทุนต่ํา 
72.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือรักษาผลประโยชน 
73.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหเกิดความเปนธรรมตอผูขาย 
74.  เห็นดวย    เพราะเปดโอกาสใหรานคาชุมชนไดแขงขัน 
75.  เห็นดวย    เพราะถาขายสินคาท่ีต่ํากวาทุนรานคาก็ขายสินคาไมได 
76.  เห็นดวย    เพราะรานคาโชหวยจะขายของไมได 
77.  เห็นดวย    เพราะรานคาเล็กๆจะขายไมได 
78.  เห็นดวย    เพราะการท่ีธุรกิจคาปลีกมีกลยุทธเชนนั้นทําใหการดึงดูดมากข้ึน เงินไหลออกตางประเทศมาก  
                     ข้ึน 
79.  เห็นดวย    เพราะการท่ีทําเชนนี้จะทําใหประชาชนไมเขารานโชหวย ทําให โชหวยขาดทุนและอยูตอไป  
                     ไมได 
80.  เห็นดวย   เพราะสามารถควบคุมราคาได 
81.  เห็นดวย    เพราะเปนการทําใหรานคาโชหวยไมสามารถแขงขันได 
82.  เห็นดวย    เพราะถาลดราคาต่ํากวาทุน คุณภาพสินคาก็จะลดลง 
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83.  เห็นดวย    เพราะถามีการคาต่ํากวาชุมชนผูคนก็จะไปยังรานคาปลีกมากวารานโชหวยธรรมดา 
84.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือคงความเปนมาตรฐาน 
85.  เห็นดวย เพราะเพ่ือคุมครองตลาดครัวเรือน 
86.  เห็นดวย   เพราะทุกคนจะตองมีสิทธิขายของราคาเทากัน 
87.  เห็นดวย  เพราะเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในธุรกิจขนาดเล็ก 
88.  เห็นดวย    เพราะลดการดึงดูดของผูคน 
89.  เห็นดวย    เพราะไมเปนธรรมกับรานท่ีมีขนาดเล็กกวา  
90.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหเกิดการแขงขันอยางชุมชน 
91.  เห็นดวย    เพราะชวยควบคุมใหระบบเศรษฐกิจใหอยูในระบบท่ีเปนธรรมเปดโอกาสใหโชหวยมีโอกาส 
                     ไดผลประโยชนมากข้ึน 
92.  เห็นดวย    เพราะจะทําใหการแขงขันระหวางการคาขนาดเล็กไปไดทําใหเกิดความสะดวกมากข้ึน 
93.  เห็นดวย    เพราะเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม 
94.  เห็นดวย   เพราะทําใหเสมอภาคกับรานโชหวยธรรมดา 
95.  เห็นดวย   เพราะชาวบานจะไดขายของไดบาง 
96.  เห็นดวย    เพราะมันจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กหายไป 
97.  เห็นดวย    เพราะประชาชนสวนใหญจะแหไปใชของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกันหมดทําใหพวกรานเล็ก 
                     เสียเปรียบ 
98.  เห็นดวย    เพราะในเรื่องตลาด 
99.  เห็นดวย    เพราะจะไดเกิดความแขงขันท่ีเปนธรรม 
100.  เห็นดวย  เพราะจะไดมีความเปนธรรม  
101.  เห็นดวย    เพราะรานคาโชหวยจะไดแขงขันกัน 
102.  เห็นดวย    เพราะเกิดความไมเปนธรรม 
103.  เห็นดวย    เพราะไมเปนการตัดราคาคูแขง 
104.  เห็นดวย   เพราะการควบคุมท่ีดีทําใหทุกระดับอยูได 
105.  เห็นดวย   เพราะสินคาท่ีต่ํากวาทุนอาจมีคุณภาพไมดี 
106.  เห็นดวย   เพราะทําให โชหวยขายของไมได 
107.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมเกิดการแขงขันทําใหธุรกิจชุมชนทองถ่ินไดรับผลกระทบ 
108.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกธุรกิจขนาดอ่ืนๆ 
109.  เห็นดวย    เพราะถาไมควบคุมก็ไมมีใครเขาตลาด 
110.  เห็ นดวย   เพราะไมใหเอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก 
111.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญใชการประหยัดจากปริมาณซ้ือมาเปนขอไดเปรียบ 
112.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาปลีกชุมชน ไมสามารถแขงขันได 
113.  เห็นดวย    เพราะทําใหรานขนาดเล็กท่ีตนทุนสูงไมสามารถดําเนินธุรกิ จได 
114.  เห็นดวย    เพราะจะไดใชสินคาในราคาถูก 
115.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือทําใหขายสินคาไดพอดีไมเบียดเบียนธุรกิจขนาดเล็กมากเกินไป 
116.  เห็นดวย    เพราะเพราะทําใหราคาสินคาเทาเทียมกัน 
117.  เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยขายของไดนอยลง 
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118.  เห็นดวย    เพราะถาขายต่ํากวาทุน ธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไดรับผลกระทบได 
119.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือการแขงขันท่ีเปนธรรม 
120.  เห็นดวย    เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดยอยไมสามารถขายสินคาได ไมสามารถแขงขันไดจนอาจตองปด 
                     กิจการไป 
121.  เห็นดวย    เพราะเปนธรรมท้ังสองฝาย 
122.  เห็นดวย    เพราะเนื่องจากการท่ีรานคารายยอยซ้ือสินคาอาจไมไดต่ํากวาราคาทุน ทําใหอาจไมสามารถ 
                     เกิดการแขงขันได 
123.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอรานคาขนาดเล็ก 
124.  เห็นดวย    เพราะเปนการเปดการคาเสรี ไมผูกขาด 
125.  เห็นดวย   เพราะถาไมเขาไปควบคุมจะทําให โชหวยขายของไมได 
126.  เห็นดวย    เพราะสินคามีคุณภาพ 
127.  เห็นดวย    เพราะสงสารประชาชนท่ีประกอบธุรกิจรายยอย 
128.  เห็นดวย    เพราะชวยเหลือผูบริโภค 
129.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจขนาดยอยก็ไมมีกําลังพอท่ีจะสามารถลดสินคาต่ํากวาทุนไดอาจสงผลกระทบตอ 
                     การดําเนินงาน 
130.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือไมใหกระทบผูคารายยอย 
131.  เห็นดวย   เพราะสินคาท่ีราคาต่ํากวาทุนท่ีนํามาจําหนายอาจจะมีมาตรฐานและคุณภาพต่ํา 
132.  เห็นดวย    เพราะการขายสินคาราคาต่ําเกินไปจะทําใหไดเปรียบคูแขงมากเกินไป 
133.  เห็นดวย    เพราะรานคาเล็กๆ จะไดขายไดดวย  
134.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือกําหนดขอบเขตจะเปนการปกปองธุรกิจขนาดเล็ก 
135.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคายอยสามารถขายสินคาได 
136.  เห็นดวย   เพราะเราจะไดซ้ือสินคาท่ีถูก ๆ  
137.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมกดราคาของผูคาปลีกขนาดเล็ก 
138.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญตองซ้ือสินคาจากโรงงานในราคาท่ีถูกเกินไป 
139.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมเอาเปรียบคนไทย 
140.  เห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได 
141.  เห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กจะไดขายได 
142.  เห็นดวย   เพราะรานคายอยๆ จะไดไมถูกกดใหขายเทาทุน และรานคายอยก็จะขายไมได 
143.  เห็นดวย   เพราะรานคาขนาดเล็กอาจมีโอกาสเจงได 
144.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ มีกําลงัซ้ือท่ีมากซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมยุติธรรม ใน 
                     การท่ีคาสินคาต่ํากวาทุน เพราะสามารถซ้ือสินคาในราคาท่ีถูกกวาปกติ เพราะซ้ือปริมาณมาก 
           ทําใหการขาดทุนลดความเสียหายกวาผูคารายยอย 
145.  เห็นดวย   เพราะรานคารายยอยจะไดมีผลกระทบลดลง 
146.  เห็นดวย   เพราะเปนกลยุทธในการดึงลูกคาท่ีรายยอยไมสามารถทําได 
147.  เห็นดวย   เพราะเปนทางเลือกอีกทางใหกับผูบริโภคในการลดรายจาย 
148.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหรานคามีโอกาสในการแขงขัน 
149.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหสินคาราคาถูกลงและลดการขยายสาขาของรานขายปลีกขนาดใหญ 
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150.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือมาตรฐานสินคาและความเสมอภาคของผูบริโภค 
151.  เห็นดวย  เพราะรานคาท่ัวไปจะไดขายได 
152.  เห็นดวย   เพราะจะไดเปนทางเลือกใหผูบริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคาธุรกิจขนาดเล็กได 
153.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือไมใหรานคาขายสินคาราคาสูงกวาทุน 
154.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความเปนธรรมตอรานโชหวย 
155.  เห็นดวย  เพราะเปนธรรมตอรานโชหวย 
156.  เห็นดวย   เพราะจะไดเปนธรรมกับรานคายอยท่ีเล็กกวา 
157.  เห็นดวย   เพราะประชาชนจะไมไปซ้ือทีเดียว 
158.  เห็นดวย   พราะทําใหธุรกิจขนาดยอมขายสินคาไดตามปกติ 
159.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีการแขงขันท่ีเปนธรรม 
160.  เห็นดวย  เพราะประชาชนในชุมชนหรือรานคาขนาดเล็กจะไดมีรายไดบางและสามารถแขงขันได 
161.  เห็นดวย   เพราะทําใหธุรกิจคาอ่ืนอาจขาดทุน 
162.  เห็นดวย   เพราะหากคาปลีกขนาดใหญใชวิธีนี้ คาขนาดเล็กจะแขงขันดวยไมได 
163.  เห็นดวย   เพราะรานคาในชุมชนจะไดประกอบการได 
164.  เห็นดวย   เพราะควรมีการเขามาควบคุมบาง มิปลอยใหเสรีเกินไป 
165.  เห็นดวย   เพราะมีความยุติธรรมใหกับสังคม 
166.  เห็นดวย   เพราะถาต่ํามากเกินไปธุรกิจขนาดยอมก็ตองถูกปดตัวเอ 
167.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมเกิดการเอาเปรียบในการแขงขันระหวางรานคาปลีกขนาดใหญกับโชหวย 
168.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กสามารถแขงขั นได 
169.  เห็นดวย   เพราะความเปนธรรม ความยุติธรรม 
170.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีการแขงขันอยางยุติธรรมกับผูคาขายเล็ก ๆ 
171.  เห็นดวย   เพราะการแขงขันจะไดเปนไปอยางท่ีควรจะเปน 
172.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือสรางความเปนธรรมใหกับธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก 
173.  เห็นดวย   เพราะควบคุมไดใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญลดราคามากจนกระทบรานโชหวย 
174.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหมีผลกระทบตอรานโชหวย รานขายของชําเล็ก ๆ  
175.  เห็นดวย   เพราะเปนการตัดทอนรูปแยบการคาในแบบอ่ืนใหใชไดไมไดผล 
176.  เห็นดวย   เพราะถาลดราคา ผูคนก็จะแหไปซ้ือทําใหรานเล็ก ๆขายไมได 
177.  เห็นดวย   เพราะการท่ีรัฐเขามาควบคุมการประกอบธุรกิจของเอกชนควรทําเพียง 
  เพ่ือปองกันการท่ีประชาชนถูกเอาเปรียบนั้นดีแลว 
178.  เห็นดวย   เพราะเปนการแขงขันทางธุรกิจท่ีไมเปนธรรมสําหรับรานโชหวยท่ีตองหาเงินเลี้ยงชีพไปวันๆ   
179.  เห็นดวย   เพราะราคาไมควรจะแตกตางกัน 
 
ขอ 24. จากขอ (23) โปรดระบุเหตุผล 
ไมเห็นดวย 
1.  ไมเห็นดวย    เพราะประชาชนตองการซ้ือสินคาท่ีมีราคาต ากวาทุนหรือราคาประหยัดอยูแลว 
2.  ไมเห็นดวย    เพราะจะทําใหประชาชนบริโภคคาในราคาสูง 
3.  ไมเห็นดวย    เพราะผูลงทุนควรจะเปนคนกําหนดราคาเองเพราะเงินกําหนดกําไรขาดทุน 
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4.  ไมเห็นดวย    เพราะผมเชื่อวา สินคาท่ีต่ํากวาทุนคงไมมีมากขนาดนั้น นาจะเปนแคโปรโมชั่นอยางหนึ่ง 
5.  ไมเห็นดวย    เพราะผิดหลักการคาเสรี 
6.  ไมเห็นดวย   เพราะไมเปนธรรม เพราะเปนผลดีตอผูบริโภค 
7.  ไมเห็นดวย   เพราะสินคาต่ํากวาทุนดีแลว แตควรควบคุมกําไรจัดตั้งมากกวา 
8.  ไมเห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กหลายแหงก็ไดประโยชนจากการลดราคานี้ดวยและเปนผลดีตอ  
                     ผูบรโิภค 
9.   ไมเห็นดวย   เพราะอาจทําใหผูคารายยอยขาดรายไดไป 
10.  ไมเห็นดวย   เพราะจะไดซ้ือของท่ีถูกลง 
11.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกก็ยังไดอยูเพราะคนในชุมชนก็ยังซ้ื อท่ีรานคาปลีกอยูดี 
12.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนไปตามสิทธิมนุษยชน 
13.  ไมเห็นดวย   เพราะสินคาหลายๆชนิดสามารถเปนทางเลือกของคนรายไดต่ําได 
14.  ไมเห็นดวย   เพราะถือวาเปนกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่ง 
15.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนกลยุทธในการทําธุรกิจ 
16.  ไมเห็นดวย   เพราะบางครั้งประชาชนก็ตองการของถูก เนื่องจากไมคอยมีเงินในการใชจายใน  
                      ชีวิตประจําวัน 
17.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนสิทธิของกิจการ เพราะผลไดหรือเสียมันก็เกิดจากกิจการเอง 
18.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหขาพเจาไมไดซ้ือสินคาในราคาท่ีถูก 
19.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากซ้ือสินคาท่ีมีราคาถูก 
20.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนทางเลือกของผูบริโภคท่ีจะไดซ้ือสินคาในราคาท่ีถูกรัฐไมควรแทรกแซง 
21.  ไมเห็นดวย   เพราะสินคาจะมีราคาแพง 
22.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบตอรานคายอย 
23.  ไมเห็นดวย   เพราะในบางครั้งควรคือกําไรสูประชาชน 
24.  ไมเห็นดวย   เพราะผูซ้ือจะซ้ือในราคาท่ีแพงข้ึน 
25.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนผลประโยชนแกผูบริโภค 
26.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหประชาชนซ้ือสินคาท่ีถูกลงและเปนการกระตุนการซ้ือ 
27.  ไมเห็นดวย   เพราะไดซ้ือสินคาราคาถูก 
28.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบตอผูบริโภค 
29.  ไมเห็นดวย   เพราะผูบริโภคไดสิ่งท่ีดีกวา 
30.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากไดของถูก 
31.  ไมเห็นดวย   เพราะเดี๋ยวก็ไดซ้ือของแพงหรอก 
32.  ไมเห็นดวย   เพราะกระทบสิทธิในการคาขาย 
33.  ไมเห็นดวย   เพราะรัฐไมควรแทรกแซงกลไกตลาด แตตองแกท่ีพอคาคนกลางมากกวา 
34.  ไมเห็นดวย   เพราะสงสารชาวบาน 
35.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหตองซ้ือสินคาในราคาแพง เพราะคาครองชีพก็สูงข้ึน 
36.  ไมเห็นดวย   เพราะจะเอาเปรียบรานเล็กๆ 
37.  ไมเห็นดวย   เพราะไมควร 
38.  ไมเห็นดวย    เพราะไมเปนธรรมกับรานยอย 
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39.  ไมเห็นดวย    เพราะเปนสิทธิ์สวนบุคคล 
40.  ไมเห็นดวย    เพราะดีอยางเสียอยาง  
41.  ไมเห็นดวย    เพราะการท่ีสินคาท่ีราคาต่ํากวาทุนทําให สามารถซ้ือของในราคาถูก และการลดราคาเปน 
                       แคบางชวงเทานั้น 
42.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการทําการคาของธุรกิจนั้นๆ 
43.  ไมเห็นดวย   เพราะมันเปนสิทธิ 
44.  ไมเห็นดวย   เพราะผูบริโภคตองการซ้ือสินคาในราคาถูก 
45.  ไมเห็นดวย   เพราะจําไมไดซ้ือของในราคาถูก 
46.  ไมเห็นดวย   เพราะการคาสินคาท่ีต่ํากวาทุนก็เปรียบเสมือนการคืนกําไรใหกับลูกคา 
47.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากซ้ือของในราคาถูก ตองใหประชาชนเลือกเอาวาจะตองไปซ้ือท่ีไหน 
48.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญขายต่ํากวาทุนมากวารานโชหวยซ้ือของราคาถูกทําใหขายถูก 
49.  ไมเห็นดวย   เพราะรูปแบบการคาสินคาอาจไมมีคุณภาพ 
50.  ไมเห็นดวย   เพราะราคาต่ํากวาทุนทําใหผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาไดในราคาท่ีถูกซ้ือเหมาะกับเศรษฐกิจ  
                      แบบนี ้
51.  ไมเห็นดวย   เพราะเราก็ไดประโยชนจากการขายสินคานั้น  
52.  ไมเห็นดวย   เพราะราคาจะแพงกวาปกติ ไมประหยัด 
53.  ไมเห็นดวย   เพราะถาสินคาต่ํากวาทุน ผูผลิตก็ไมมีแรงจูงใจในการผลิตเพราะไมไดกําไร ผลิตไปวันๆ  
                      สินคาก็ไมมีคุณภาพ 
54.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญก็จะขายสินคาต่ํากวาทุนแตมันก็ข้ึนอยูกับผูบริโภควาจะซ้ือท่ี 
                      ไหน 
55.  ไมเห็นดวย   เพราะรายไดจะไปกระจายไปสูชุมชนยอย 
56.  ไมเห็นดวย   เพราะหากสินคาถูกลงก็จะเปนผลดีกับผูบริโภค 
57.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการเพ่ิมการคาใชจายของผูมีรายไดนอย 
58.  ไมเห็นดวย   เพราะผูคนมีสิทธิ์ซ้ือสินคาในราคาต่ํากวาทุน 
59.  ไมเห็นดวย   เพราะสินคาจะมีราคาแพง 
60.  ไมเห็นดวย   เพราะผูบริโภคซ้ือของถูก 
61.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาในราคาถูกบาง 
62.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได 
63.  ไมเห็นดวย   เพราะราคาถูกยอมดีกวา เพราะจายนอยกวา 
64.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนแนวทางการบริหาร 
65.  ไมเห็นดวย   เพราะบุคคลท่ี ไปตองซ้ือสินคาในราคาท่ีสูงข้ึน ถาอยากใหประชาชนท่ีซ้ือสินคาท่ีไปรานคา 
   ก็ควรท่ีจะปรับราคาสินคาใหเหมาะสม หรือจัดโปรโมชั่นแขงขันกับรานคาขนาดใหญ 
66.  ไมเห็นดวย   เพราะเพ่ือเปนการประกอบธุรกิจเพ่ือแสวงหากําไรและเลือกแนวทางของตนเอง 
67.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหผูบริโภคซ้ือรานคาท่ีแพง 
68.  ไมเห็นดวย   เพราะเกิดผลิตกับผูบริโภค 
69.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนซ้ือสินคาไดถูกลง 
70.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหผูบริโภคขาดทางเลือกในการบริโภคได 
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71.  ไมเห็นดวย   เพราะจะไดมีการกระจายรายไดท่ีมากข้ึน 
72.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนการแทรกแซงการประกอบธุรกิจมากเกินไป 
73.  ไมเห็นดวย  เพราะจะทําใหรานคาปลีกยอยจําหนายสินคาไดนอยลง 
74.  ไมเห็นดวย   เพราะผูบริโภคไมไดประโยชน 
75.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกในชุมชนไมสามารถท่ีจะใชกลยุทธในการลดราคาต่ํากวาทุนได 
76.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนนะไดไมตองซ้ือสินคาราคาแพง 
77.  ไมเห็นดวย   เพราะประชาชนบางคนยังตองการสินคาในจํานวนมากเพ่ือนําไปใชจึงจํากัดดานราคาพอควร 
78.  ไมเห็นดวย   เพราะเราสามารถฉวยโอกาสเลือกซ้ือของถูกได 
79.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนสิทธิของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
80.  ไมเห็นดวย   เพราะผูบริโภคมีทางเลือกนอยลง 
81.  ไมเห็นดวย   เพราะบุคคลในเมืองใหญไดรับผลกระทบในการซ้ือสินคาท่ีมีราคาแพง  
82.  ไมเห็นดวย   เพราะบริโภคจะไมไดซ้ือสินคาท่ีถูก 
83.  ไมเห็นดวย   เพราะถือเปนกลยุทธในการขายสินคาดึงดูดลูกคา 
84.  ไมเห็นดวย   เพราะถาขายถูกกวาทุนจะทําใหผูคารายยอยขายของไมได 
85.  ไมเห็นดวย   เพราะในรูปแบบการขายผูซ้ือตองการสินคาท่ีมีราคาต่ําเพ่ือเปนการลดตนทุนคาครองชีพ 
86.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนเสรีภาพการขายไมควรมีการบังคับ 
87.  ไมเห็นดวย   เพราะการท่ีขายต่ํากวาทุนในการชวยใหผูบริโภคสามารถประหยัดทรัพยในการใชจายได 
88.  ไมเห็นดวย   เพราะจะทําใหสินคาของรานคาเล็กๆ แพงข้ึนและประชาชนจะลําบากข้ึน 
89.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหผูบริโภคซ้ือสินคาราคาแพงข้ึน 
90.  ไมเห็นดวย   เพราะสําหรับบุคคลท่ีตองการซ้ือของทีละมาก ๆ เพ่ือความประหยัด 
 
ขอ 26. จากขอ (25) โปรดระบุเหตุผล 
เห็นดวย 
1.    เห็นดวย    เพราะตามท่ีสังเกตเห็น 
2.    เห็นดวย    เพราะโชหวยไดรายไดนอยกวาการคาปลีกใหญแนนอน 
3.    เห็นดวย    เพราะรานโชหวยอาจขาดทุนได 
4.    เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนบาง 
5.    เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหผูขายในทองถ่ินมีรายไดและสรางครอบครัวได 
6.    เห็นดวย    เพราะความเปนธรรม 
7.    เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานนี้สามารถด ารงตัวอยูได 
8.    เห็นดวย   เพราะใหการคาขายไปอยางยุติธรรม และรานคาทองถ่ินไมเดือดรอน 
9.    เห็นดวย    เพราะธุรกิจขนาดใหญจะไดเอารัดเอาเปรียบรานคาปลีกในชุมชนทองถ่ินได 
10.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความม่ันคงทางรายได 
11.  เหน็ดวย   เพราะทุกคนมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ 
12.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยรานคาปลีกขนาดเล็ก 
13.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความเสมอภาคข้ึน 
14.  เห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนมีรายได เนนเศรษฐกิจพอเพียง เอาสินคาท่ีเปนภูมิปญญาชาวบาน 
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                     ออกมาสนับสนุนกันดีกวา 
15.  เห็นดวย   เพราะพอค า แมคา ท่ีน ามาขายตางก็อยากไดผลก าไรในการลงทุน 
16.  เห็นดวย   เพราะคนไทยดวยกัน รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย 
17.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะดําเนินธุรกิจโดยประชาชน  
  การปองกันไมใหธุรกิจไดรับผลกระทบจึงเปนการชวยใหประชาชนมีอาชีพมากยิ่งข้ึน 
18.  เหน็ดวย   เพราะจะไดเปนการกระจายรายไดแกชุมชน ไมใหเงินออกนอกประเทศ 
19.  เห็นดวย   เพราะคนไทยสวนใหญเปนรากหญา ไมมีกําลังท่ีจะไปตอสูกลับกลุมทุนขนาดใหญๆได 
20.  เห็นดวย     เพราะเนื่องจากความสามารถพัฒนาการขอรานโชหวยควรมีการปองกันกอนตอไป 
  ซ่ึงควรมีการใหความรูในการปรับปรุงรานและการบริการ 
21.  เห็นดวย    เพราะจะไดรับความเทาเทียม “ลืมตาอาปาก” ไมมีการผูกขาด 
22.  เห็นดวย    เพราะเปนการปองกันและไมถูกธุรกิจขนาดใหญคาแขงจนไมสามารถอยูได 
23.  เห็นดวย    เพราะเปนธรรมตอรานคาปลีกชุมชน 
24.  เห็นดวย   เพราะเขาจะไดยิ้มออก 
25.  เห็นดวย    เพราะรานคาชุมชนจะไดมีเสถียรภาพมาก 
26.  เห็นดวย    เพราะประชาชนสวนท่ีทําธุรกิจคาปลีกเพ่ือดํารงชีพ เปนการชวยคนในทองถ่ิน และอนุรักษ  
                     ความเปนไทยดวย 
27.  เห็นดวย    เพราะอยากให โชหวยทนอยูตอไปได โดยไมเดือดรอน 
28.  เห็นดวย   เพราะจะเปนการกระจายรายไดใหได รับความเปนธรรมทุกคน 
29.  เห็นดวย   เพราะเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในชุมชน 
30.  เห็นดวย   เพราะแตไมตองมีมาตรการปองกันก็ได เขาจะไปกันเอง 
31.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหชุมชนไมตองมองกับการยุงยากทางกฎหมาย 
32.  เห็นดวย    เพราะอํานาจการตอสูของธุรกิจขนาดยอยสูใหญไมไดรัฐตองคุมครอง  
33.  เห็นดวย    เพราะเม่ือตราธุรกิจของชุมชนดั่งเดิมไว 
34.  เห็นดวย    เพราะจําเปนตองมีมาตรการเพ่ือไมใหเศรษฐกิจชุมชนลมใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนใน ทําให 
                     เงินไมไหลออกนอกประเทศ 
35.  เห็นดวย   เพราะเปนหลักการคาเสรี 
36.  เห็นดวย   เพราะเหมือนกับรอ 
37.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเปนธรรมทางการคา 
38.  เห็นดวย    เพราะเปนการสงเสริมรายไดชุมชนในตัว 
39.  เห็นดวย    เพราะเหมือนเปนการขยายรายไดไปใหธุรกิจขนาดเล็ก และก็กอยากใหธุรกิจขนาดเล็กมี 
                     มาตรฐาน 
40.  เห็นดวย    เพราะการจัดระเบียบระบบการคา คุณภาพของสินคา รวมไปถึงการบริการอีกดวย 
41.  เห็นดวย  เพราะแตรานคาโชหวยตองปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการดวย 
42.  เห็นดวย    เพราะทําใหประชาชนมีรายได ไมขาดทุนหากตองแขงขันกับหางขนาดใหญ 
43.  เห็นดวย    เพราะอยากใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ินมากกวานี้ 
44.  เห็นดวย   เพราะบางทีควรทําใหฐานเล็กๆดําเนินธุรกิจไปได 
45.  เห็นดวย   เพราะอยากใหมี โชหวย 
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46.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กสูไมไหว 
47.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหผูทําธุรกิจคาปลีกชุมชนมีโอกาสแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
48.  เห็นดวย เพราะรานคาปลีกเปนธุรกิจขนาดเล็กทุนนอยไมใหธุรกิจขนาดใหญมาเองเรื่องทุนท่ีแตกตางมา 
                     แขงขัน 
49.  เห็นดวย  เพราะรานคารายยอยมีมากถาลมลงคงมีคนวางงานเยอะ 
50.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือท่ีธุรกิจรายยอยสามารถแขงขันกับรายใหญไดอยางเสมอภาค 
51.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กอยูได ไมง้ันธุรกิจขนาดใหญ ก็ครองตลาดเงินไมไดหมุนเวียนใน 
                     ชุมชน 
52.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหรานโชหวยไดขายสินคาได 
53.  เห็นดวย    เพราะถามีรานคาปลีกท่ีใหญกวา สะดวกกวา รานมีรูปแบบดีกวาก็จะทําใหคนเลือกใชบริการ 
                     มากกวา 
54.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือชวยใหบุคคลท่ีทําธุรกิจโชหวยสามารถประกอบธุรกิจตอไปได ไมตกงาน 
55.  เห็นดวย   เพราะจะทําให ธุรกิจเทาเทียมกัน 
56.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือผูท่ีเดือดรอนจากธุรกิจใหญท่ีจะมาแทน 
57.  เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกตามชุมชนทองถ่ิน 
58.  เห็นดวย    เพราะควรมีมาตรการนี้เพ่ือใหผูทําโชหวยอยูได 
59.  เห็นดวย   เพราะนอยตอการขาดทุน 
60.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความแขงขันกันต า 
61.  เห็นดวย   เพราะถือเปนการชวยรานโชหวยใหสามารถสูกับตลาดใหญได 
62.  เห็นดวย    เพราะจะไดเกิดความเปนธรรม ตอผูคาไมเปน ผูคาปลีกขนาดใหญขนาดยอม 
63.  เห็นดวย    เพราะจะชวยใหรนโชหวยอยูไดไมตองเดือดรอน 
64.  เห็นดวย     เพราะมีมาตรการเพ่ือป องกันราคาสินคาไมใหตางกันมากเกิดไป ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคมี 
                     ทางเลือกไดหลากหลาย 
65.  เห็นดวย    เพราะประชาชนตามทองถ่ินจะไดมีรายได 
66.  เห็นดวย    เพราะถาใชมาตรการปองกันจะทําใหรานคาปลีกอยูได 
67.  เห็นดวย    เพราะรานโชหวยจะสามารถแขงขันในชุมชนไดตอไป และยังเปนการอนุรักษรานโชหวยไดอีก  
                     ดวย 
68.  เห็นดวย    เพราะชุมชนก็ยังมีรานคาโชหวยก็ยังขายไดอยู 
69.  เห็นดวย    เพราะเปนการท่ีจะทําใหประชาชนมีรายไดเพ่ิม และมีเงินหมุนเวียนในชุมชน 
70.  เห็นดวย   เพราะจะไดชวยรานคาท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
71.  เห็นดวย   เพราะประชาชนท่ีประกอบอาชีพคาขายหรือโชหวยจะไดมีรายไดมากข้ึน 
72.  เห็นดวย    เพราะจะชวยใหธุรกิจคาปลีกอยูรอด 
73.  เห็นดวย    เพราะดี 
74.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคามีรายไดมีงานทํา 
75.  เห็นดวย   เพราะสงสารธุรกิจคาปลีกในชุมชน 
76.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรม  
77.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเปนธรรม 
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78.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรม 
79.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความยุติธรรมในการคาแบบเร็วมากข้ึน  
80.  เห็นดวย    เพราะผูประกอบการรานคาจะไดอยูได 
81.  เห็นดวย    เพราะตางคนก็ตางทํามากหากิน ควรเห็นใจซ่ึงกันและกัน 
82.  เห็นดวย   เพราะโชหวยจะไดขายได 
83.  เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือ 
84.  เห็นดวย  เพราะเพ่ือรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ 
85.  เห็นดวย   เพราะจะไดขายของดีๆ 
86.  เห็นดวย   เพราะชุมชนจะไดเกิดการกระจายรายได 
87.  เห็นดวย    เพราะเปนการใหความเปนธรรมกับรานโชหวย 
88.  เห็นดวย    เพราะรานคาเล็กๆจะไดขายได 
89.  เห็นดวย    เพราะจะไดอยูไดและเปนรายไดใหกับประชาชนในระดับหนึ่ง 
90.  เห็นดวย    เพราะชวยเหลืออาชีพของคนในชุมชน 
91.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีกลยุทธในการดึงดูดลูกคามากกวารานคาปลีกขนาดเล็ก 
92.  เห็นดวย    เพราะชุมชนจะไดมีรายได 
93.  เห็นดวย    เพราะจะไดมีรายไดสูชุมชน 
94.  เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยขายไมได 
95.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจปลีกชุมชนทองถ่ินจะไดขายสินคาได 
96.  เห็นดวย    เพราะคนไทยชวยเหลือกัน 
97.  เห็นดวย    เพราะเปนการชวยธุรกิจชุมชนไดอยูได 
98.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหประชาชนมีรายได 
99.  เห็นดวย    เพราะประชาชนจะไดมีรายได 
100.  เห็นดวย    เพราะเปนการรักษาอาชีพของคนๆนั้น 
101.  เห็นดวย    เพราะวาเปนการดูแลรานคาของคนในชุมชน 
102.  เห็นดวย    เพราะทําใหเกิดการกระจายรายได 
103.  เห็นดวย    เพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจจะสงผลกระทบกับหลายคน 
104.  เห็นดวย   เพราะรักษาผูคารายยอยใหเงินหมุนเวียน 
105.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกจะสามารถอยูได 
106.  เห็นดวย    เพราะเปนการสรางอาชีพใหแกประชาชน 
107.  เห็นดวย    เพราะชวยเหลือเศรษฐกิจประเทศ 
108.  เห็นดวย    เพราะใหความเปนธรรม 
109.  เห็นดวย    เพราะกระจายรายไดใหท่ัวถึง 
110.  เห็นดวย    เพราะรานคารายยอยควรไดรับการคุมครองและจะเปนกิจการอยางเปนธรรม 
111.  เห็นดวย    เพราะนาจะปรับเปลี่ยนใหดีกวานี้ 
112.  เห็นดวย   เพราะเปนการคุมครองผูประกอบการคาปลีกชุมชนทองถ่ิน 
113.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือเพ่ิมชองทางธุรกิจคาปลีกชุมชน ไมผูกขาดกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
114.  เห็นดวย    เพราะปองกันสิทธิ์ 
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115.  เห็นดวย    เพราะใหประชาชนท ากิน 
116.  เห็นดวย    เพราะรานโชหวยจะไดขายได 
117.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความยุติธรรม 
118.  เห็นดวย    เพราะสงสารประชาชนท่ีเปนผูคารายยอย 
119.  เห็นดวย    เพราะคือเปนการชวยเหลือชุมชนในละแวกนั้นๆ 
120.  เห็นดวย    เพราะคือธุรกิจรายไดหลักของรานคานั้นๆ 
121.  เห็นดวย    เพราะมีธุรกิจของครอบครัวท่ีสืบทอดกันมานานเงินทุนทําเล  
  หรือสิ่งดึงดูดตางๆอาจสูรานธุรกิจใหมๆไมไดอาจจะทําใหรานนั้นท่ีเปนท่ีรูจักในชุมชนอาจขาย
            ไมได 
122.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเปนธรรมตอทุกฝาย 
123.  เห็นดวย    เพราะชวยใหคนท่ีประกอบธุรกิจในชุมชนเดิมสามารถใชชีวิตอยูได   
124.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือสนับสนุนคนไทยด วยกันเพ่ือผลประโยชน 
125.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือเปนการสงเสริมการคารายยอย 
126.  เห็นดวย    เพราะจะไดมีความยุติธรรม ท้ังรานคาชุมชนกับรานคาปลีกขนาดใหญ 
127.  เห็นดวย    เพราะหางใหญมีตนทุนต า 
128.  เห็นดวย    เพราะถามีผลกระทบรานคาก็จะถูกปดลง 
129.  เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือคนในทองถ่ินท่ีไมสามารถแขงขันกับหางใหญได 
130.  เห็นดวย    เพราะรานโชหวยอาจขายสินคาไมได 
131.  เห็นดวย    เพราะชวยกระจายรายไดใหชุมชน 
132.  เห็นดวย    เพราะจะไดขายของได 
133.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมเกิดการวางงาน 
134.  เห็นดวย    เพราะไมทําใหเกิดความเสียหาย คงไวซ่ึงอาชีพของคนในชุมชน 
135.  เห็นดวย    เพราะควรท่ีจะมีมาตรการเขามาควบคุม 
136.  เหน็ดวย   เพราะยังไงประเทศไทยก็เคยมี เคยทํา โชหวยเปนเสมือนตัวแทนของคนในชุมชน 
137.  เห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขาดทุน 
138.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหประชาชนมีงานท า 
139.  เห็นดวย    เพราะชุมชนจะไดรับวัฒนธรรมเดิมๆได จะไดพัฒนาไปชาๆ 
140.  เห็นดวย    เพราะถารานโชหวยมีผลกระทบเชนรานขายไดและตองปดทําใหเกิดคนขาดรายไดไปอีก1 คน 
141.  เห็นดวย    เพราะถามีธุรกิจโชหวยในชุมชน คนในชุมชนอาจจะมีรายไดจะกระจายสินคาได 
142.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือความเสมอภาคทัดเทียมกัน 
143.  เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหประชาชนมีรายไดอยางท่ัวถึง จากเศรษฐกิจทุนนิยม 
144.  เห็นดวย    เพราะจะไดชวยใหธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถ่ินอยูได 
145.  เห็นดวย    เพราะจะทัดเทียมทางการคา ทําใหไมเสียดุลการคาได 
146.  เห็นดวย    เพราะเปนการชวยเหลือรานคายอย 
147.  เห็นดวย    เพราะชาวบานจะไดมีรายได 
148.  เห็นดวย    เพราะชวยใหคนมีงานทํา 
150.  เห็นดวย    เพราะทําให โชหวยไมถูกนายทุนรายใหญแยงผลประโยชนจากชุมชน 



177 
 

151.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจชุมชนไดรับผลกระทบเงินไมไหลเวียนในชุมชนแตจะอยูกับคนท่ีไมมีกลุม 
152.  เห็นดวย    เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกดําเนินตอไปได 
153.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือรานโชหวยใหด ารงอยูได 
154.  เห็นดวย    เพราะรานโชหวยก็คือเปนอาชีพหนึ่งในการทํามาหากินของประชาชนในชุมชน 
155.  เห็นดวย    เพราะมีการแขงขันอยางเปนธรรม 
156.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกแมอาจจะเปนธุรกิจเล็กๆแตก็สามารถเลี้ยงปากทองเองได 
  จึงควรมีมาตรการปองกัน ไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเขามามีอํานาจมากเกินไป 
157.  เห็นดวย    เพราะในชุมชนจะไดมีรายได 
158.  เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยอยูได 
159.  เห็นดวย    เพราะจะไดเกิดความเปนธรรม และทัดเทียมกันในการคา 
160.  เห็นดวย    เพราะรานคาปลีกจะไดไมตองปดกิจการ 
161.  เห็นดวย    เพราะตองควบคุมธุรกิจขนาดใหญและเซเวน 
162.  เห็นดวย    เพราะทําใหธุรกิจขนาดเล็กอยูได 
163.  เห็นดวย    เพราะมีความยุติธรรมดี 
164.  เห็นดวย    เพราะรานโชหวยไมสามารถสูกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญได 
165.  เห็นดวย    เพราะเริ่มมีการเรียกรองจากรานโชหวย 
166.  เห็นดวย    เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถ่ินจะขาดรายได 
167.  เห็นดวย    เพราะเปนการคุมครองรานโชหวยของคนไทยมิใหตางชาติเขามาแขงขันมาก 
168.  เห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดยอยจะไดรับการคุมครองไมใหถูกนายทุนตางชาติเอาเปรียบ 
169.  เห็นดวย    เพราะจะไดเปนการกระจายรายได 
170.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือไมใหเกิดการไมเปนธรรม  
171.  เห็นดวย   เพราะทองถ่ินควรพ่ึงพากันเอง ระบบเงินหมุนเวียนจะไดไมตกเปนของคนนอก 
172.  เห็นดวย   เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กอยูรอด 
173.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยธุรกิจคาปลีกชุมชนไมใหไดรับผลกระทบ  
174.  เห็นดวย  เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกอยูในตลาดการคาท่ัวไป 
175.  เห็นดวย  เพราะจะไดเทาเทียมกัน 
176.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหประชาชนทองถ่ินท่ีทํากินโชหวยมีรายได 
177.  เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยยังสามารถขายสินคาได โดยไมไดรับผลกระทบ 
178.  เห็นดวย    เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอผูทําธุรกิจปลีกชุมชนในทองถ่ิน 
179.  เห็นดวย    เพราะชวยโชหวยไดอยูตอ 
180.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือการกระจายไดอยางเปนธรรม 
181.  เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายรายไดเขาสูชุมชนอยางท่ัวถึง 
182.  เห็นดวย    เพราะหากมีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ในชุมชนทองถ่ินจะกระทบถึงธุรกิจคาปลีกในชุมชน  
                     ทองถ่ิน 
183.  เห็นดวย    เพราะจ าทําใหธุรกิจชุมชนเกิดความเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ 
184.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจ โชหวยสามารถดําเนินกิจการเพ่ือดํารงชีวิตได 
185.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีการขายอยางเทาเทียมและยุติธรรม 
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186.  เห็นดวย   เพราะเจาของรานคาจะไดขายไดมากข้ึน 
187.  เห็นดวย   เพราะประโยชนของประชาชนและคนไทยเอง 
188.  เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายรายไดแกรานโชหวย 
189.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือรานสะดวกซ้ือ 
190.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนราคาสินคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมได 
191.  เห็นดวย   เพราะท าใหการกระจายรายไดไปสูประชาชนโดยตรง ไมตองผานเอากิจการหาง 
192.  เหน็ดวย   เพราะเพ่ือรานโชหวยจะดําเนินตอไปได 
193.  เห็นดวย   เพราะเปนการสรางเสริมอาชีพสําหรับชุมชนเล็กๆ 
194.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรม 
195.  เหน็ดวย   เพราะเพ่ือชวยเหลือธุรกิจรายยอย 
196.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรมแกธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถ่ิน 
197.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหสินคามาเปนทางท่ีสามารถแขงขันได 
198.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหเกิดความแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม 
199.  เห็นดวย   เพราะปองกันการประกอบอาชีพของรานโชหวยเนื่องจากผูลงทุนตางเขามากุมตลาดมาก  
                     เกินไป 
200.  เห็นดวย  เพราะทําใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได 
201.  เห็นดวย   เพราะสามารถดําเนินธุรกิจได 
202.  เห็ นดวย   เพราะก็ตองเขาไปควบคุมดวยเพราะถาไมชวยรานตางๆก็อาจจะอยูไมได 
203.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือรักษาความเปนธรรมในสังคม 
204.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะไดรับความเปนธรรม 
205.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะไมเดือดรอนสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
206.  เห็นดวย   เพราะควรชวยเหลือธุรกิจในชุมชนดวย 
207.  เห็นดวย   เพราะเปนการสนับสนุนใหคนไทยมีอาชีพ รานคาขนาดใหญเปนการลงทุนของตางชาติทําให 
                     เงินออกนอกประเทศ 
208.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือธุรกิจขนาดเล็กจะไดอยูรอด 
209.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจจะไดรับความเปนธรรมในการทําธุรกิจมาก ถึงแมธุรกิจคาปลีกจะไมใหญ 
210.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 
211.  เห็นดวย   เพราะเปนธรรมดี 
212.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหรับความเทาเทียมกันทางธุรกิจ 
213.  เห็นดวย   เพราะทําใหสามารถจําหนายสินคาได 
214.  เห็นดวย   เพราะจะแยงสวนแบงการตลาด 
215.  เห็นดวย   เพราะสงสารรานโชหวย 
216.  เห็นดวย   เพราะคนขายจะไดมีความเปนธรรม ไมมีปญหากัน 
217.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีรายไดเรื่อยๆ  
218.  เห็นดวย   เพราะรานคาปลีกชุมชนจะไดไมเกิดผลกระทบ และจะไดตัวตอไปนานๆ 
219.  เห็นดวย   เพราะควรจะให โชหวยไดมีรายไดบาง 
220.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจโชหวยจะไดเติบโตได 
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221.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก 
222.  เห็นดวย   เพราะชวยใหธุรกิจคาปลีกลดความเสี่ยงลง 
223.  เห็นดวย   เพราะจะไดเกิดความเสรีภาพ 
224.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะไดมีรายไดและมีชองทางท ามาหากิน 
225.  เห็นดวย   เพราะควรมีการควบคุมดูแลใหรัดกุมเพ่ือผลประโยชนแกทุกฝาย 
226.  เห็นดวย   เพราะรานคาปลีกเปนอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบานถาหากไดรับผลกระทบอาจทําใหรานคาปลีก 
                     ในชุมชนหายไป 
227.  เห็นดวย   เพราะควรใหคําแนะนําวิธีดําเนินงาน 
228.  เห็นดวย   เพราะรานคาปลีกแขงขันเรื่องดานทุนท่ีสูงกวาของหาง 
229.  เห็นดวย   เพราะจะทําให โชหวยขายของได ไมขาดทุน 
230.  เหน็ดวย   เพราะเปนการชวายผูประกอบการไทย 
231.  เห็นดวย   เพราะเปนการปองกันการผูกขาดสินคา 
232.  เห็นดวย   เพราะเกิดความเสมอภาค 
233.  เห็นดวย   เพราะเห็นใจประชาชน 
234.  เห็นดวย   เพราะสินคาโชหวยจะไดขายของได 
235.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหไดรับผลประโยชนท้ังสองฝาย 
236.  เห็นดวย   เพราะชวยรานคาขายปลีกขายของได 
237.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือเปนการชวยเหลือรายยอยสามารถคาขายได 
238.  เห็นดวย   เพราะจะชวยใหธุรกิจคาปลีกใจชุมชนทองถ่ินสามารถด าเนินธุรกิจตอไปได 
239.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีความยุติธรรมกับท้ังสองฝายไมใหไดเปรียบเสียเปรียบกัน 
240.  เห็นดวย   เพราะยตุิธรรมดี 
241.  เห็นดวย   เพราะรานคาหรือธุรกิจนะไดมีรายได 
242.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะขายในราคาท่ีมากกวาทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูบริโภค 
243.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือชวยเหลือใหรานคาขนาดเล็กสามารถประกอบการคาตอไปได 
244.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานโชหวยไดอยูตอไปได 
245.  เห็นดวย   เพราะเดี๋ยวประชาชนไมมีอาชีพ 
246.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหรายไดอยูท่ีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง 
247.  เห็นดวย   เพราะจะไดสงเสริมอาชีพธุรกิจคาปลีกของชุมชน 
248.  เห็นดวย   เพราะยังทําใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพอยู 
249.  เห็นดวย   เพราะเปนการปกปองผูคารายยอยไดมิใหประสบปญหากับธุรกิจ 
250.  เห็นดวย   เพราะสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ 
251.  เห็นดวย   เพราะดีมาก 
252.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดใหญทุนสูงทําใหสามารถลดราคาสินคาได มากกวาธุรกิจขนาดยอมมีทุนนอย 
253.  เห็นดวย   เพราะ จะลดราคาสินคาแขงกับธุรกิจขนาดใหญยอมทําใหขาดทุน  
254.  เห็นดวย   เพราะแตธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถ่ินก็ควรมีการปรับตวบาง 
255.  เหน็ดวย   เพราะรานเล็ก ๆ สามารถดําเนินการตอไปได     
256.  เห็นดวย   เพราะคาขายเหมือนกันทําธุรกิจตองเห็นใจกันดวย 
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257.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดยอมจะไดสามารถดํารงอยูตอไปได 
258.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกโชหวยใหสามารถคาขายได 
259.  เห็นดวย   เพราะรานคาปลีกยอยสวนทองถ่ินควรไดรับความเปนธรรม 
260.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยประชาชน 
261.  เห็นดวย   เพราะจะไดไมเจง 
262.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถ่ินมีผลกําไรมากข้ึน 
263.  เห็นดวย   เพราะเปนการชวยคนในชุมชน 
264.  เห็นดวย   เพราะจะไดชวยเหลือไมใหผูคารายยอยขาดทุนหรือตองปดกิจการ  
265.  เห็นดวย   เพราะเปนการใหความชวยเหลือแกธุรกิจคาปลีกชุมชน ใหสามารถอยูไดโดยสามารถเลี้ยง 
                     ตนเองได 
266.  เห็นดวย   เพราะสงเสริมใหคนในชุมชนมีรายได 
267.  เห็นดวย   เพราะเปนการประกอบอาชพีของคนในชุมชนนั้น 
268.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนจะไดรับผลกระทบนอยลง 
269.  เห็นดวย   เพราะท่ีบานเปนรานโชหวยขายสู 7-11 ไมได 
270.  เห็นดวย   เพราะชาวบานจะไดมีรายไดและไมมีนายทุนมาเอาเปรียบ  
271.  เห็นดวย   เพราะชวยเหลือรานโชหวยใหมีรายได       
272.  เห็นดวย   เพราะทําใหสามารถขายได ไมถูกแยงลูกคา 
273.  เห็นดวย   เพราะหากไมมีการปองกัน จะทําใหธุรกิจโชหวยไดรับผลกระทบอยางมาก 
274.  เห็นดวย    เพราะจะดีกวาไหม ถามาตรการปองกันนั้น จะเปนการพัฒนาใหโชหวยไมเอาเปรียบผูบริโภคและ 
                       แขงขันกับธุรกิจคาปลีกสงแบบอ่ืนแทน         
275.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหรานคาชุมชนสามารถดํารงกิจการตอไปได 
276.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือการกระจายรายไดใหเปนธรรม 
277.  เห็นดวย   เพราะโชหวยอยูในประเทศไทยมานับรอย ๆ ปแลว 
278.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือทําใหอาชีพคาขายอยูคูกับสังคมไทยและประชาชนไทยตอไป 
279.  เห็นดวย   เพราะไมเชนนั้นจะมี คนวางงานมากข้ึน อาจกอใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา 
280.  เห็นดวย   เพราะจะไดปกปองไมใหมีผลกระทบ 
281.  เห็นดวย   เพราะเปนการกระจายรายไดสูชุมชน 
282.  เห็นดวย   เพราะคนไทยถาไมชวยคนไทยดวยกัน แลวจะใหไปชวยคนชาติไหน 
283.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือความเปนธรรมในการคาขายธุรกิจ 
284.  เห็นดวย   เพราะปกปองธุรกิจขนาดเล็ก 
285.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือไมใหเกิดปลาใหญกินปลาเล็ก 
286.  เห็นดวย   เพราะจะไดมีการเอาเปรียบธุรกิจคาปลีก-สงขนาดเล็ก 
287.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยเปนบุคคลท่ีประกอบอาชีพคาขายซ้ึงถารัฐไมเขาชวยบุคคลเหลานั้นก็ขาด 
288.  เห็นดวย   เพราะงานขาดรายได 
289.  เห็นดวย   เพราะเปนประโยชนตอผูทําการคา 
290.  เห็นดวย   เพราะจะทําใหคนในชุมชนมีอาชีพคงอยู และเปนการกระจายรายไดดวย 
291.  เห็นดวย   เพราะจะไดชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 
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292.  เห็นดวย   เพราะเงินทองไมรั่วไหลออกนอกประเทศ สงเสริมการคาท่ีเปนธรรม 
293.  เห็นดวย   เพราะบางทีรานโชหวยก็ชวยใหบริโภคไดรับสินคาในเวลาท่ีจําเปน 
294.  เห็นดวย   เพราะไทยชวยไทย ขางบานเรือนเคียงกลายเปนหางหมดแลว 
295.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน 
296.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหธุรกิจคาปลีกดํารงอยูได 
297.  เห็นดวย   เพราะเปนการสรางรายไดใหกับธุรกิจของชุมชน 
298.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหรานโชหวยสามารถลืมตาอาปากไดบาง 
299.  เห็นดวย   เพราะธุรกิจขนาดเล็กไดรับผลกระทบจากรานคาใหญ ๆ 
300.  เห็นดวย   เพราะเพ่ือใหผูคาปลีกขนาดเล็กสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
301.  เห็นดวย   เพราะรานคาโชหวยจะไดมีหลักประกันของตน 
302.  เห็นดวย   เพราะเปนการเปดโอกาสให ชุมชนสรางรายไดดวยตนเอง และไมไดรับผลกระทบจากธุรกิจ 
                     ขนาดใหญมากนัก   
303. เห็นดวย    เพราะเพ่ือใหความเขาใจและการยอมรับของผูประกอบอาชีพคาขายในทองถ่ิน 
304. เห็นดวย    เพราะมันคืออาชีพท่ีพวกเขาทํากันอยูกอน 
305. เห็นดวย    เพราะตองใหความยุติธรรมกับผูประกอบอาชีพสุจริต 
306. เห็นดวย    เพราะจะคงไวซ่ึงความพออยูพอกินของชุมชนนั้นๆ 
307. เห็นดวย    เพราะโชหวยในบางแหงเปนสถานท่ีท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทยอยากใหดํารงไว 
308. เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานโชหวยไมเดือดรอนและสรางรายไดใหกับชุมชน 
309. เห็นดวย    เพราะรานโชหวยจะไดมีรายไดอยางท่ัวถึง 
310. เห็นดวย    เพราะยังไงก็สูไมได   
311. เห็นดวย    เพราะจะไดสงเสริมกันภายในชุมชน 
312. เห็นดวย    เพราะคุมครองประชาชน กระจายรายได 
313. เห็นดวย    เพราะจะทําให โชหวยดําเนินตอไปได 
314. เห็นดวย    เพราะทําใหผูประกอบธุรกิจโชหวยไดทําธุรกิจของตนตอไปได 
315. เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได 
316. เห็นดวย    เพราะทําใหรานโชหวยมีรายได และอาจมีผลกําไรเพ่ิมข้ึน และความเปนอยูของคนในชุมชนก็ 
                     จะปกติสุขไมไดรับผลกระทบ 
317. เห็นดวย    เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมตองรับผลกระทบ และขาดอาชีพ 
318. เห็นดวย    เพราะจะทําใหระบบการดําเนินชี วิตของชาวบานเปลี่ยนแปลง 
319. เห็นดวย    เพราะจะไดชวยรานคาปลีกชุมชนไมตองขาดทุน 
320. เห็นดวย    เพราะท าใหไดรับความเปนธรรมดานราคา ทําใหรานโชหวยยังคงมีรายได 
321. เห็นดวย    เพราะเพ่ือชวยประชาชนท่ัวไปท่ีไมมีความสามารถในการทําธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 
322. เห็นดวย    เพราะเม่ือมี มาตรการปองกันนี้จะทําใหธุรกิจในชุมชนยังพอแขงขันได 
323. เห็นดวย    เพราะจะทําใหรานคาท่ัวไปพัฒนาคุณภาพในการขาย 
324. เห็นดวย    เพราะเพ่ือรักษาความเปนสิทธิในดานของธุรกิจการคาของชุมชนทองถ่ินมิใหเกิดผลกระทบ 
325.  เห็นดวย   เพราะรานโชหวยจะไดสามารถขายสินคาได 
326.  เห็นดวย   เพราะควรไดรับการปองกัน 
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327.  เห็นดวย   เพราะควรใหความยุติธรรมและคุมครองทุกฝาย 
328.  เห็นดวย   เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน 
 
ขอ 26. จากขอ (25) โปรดระบุเหตุผล 
ไมเห็นดวย 
1.  ไมเห็นดวย   เพราะทําใหคนในชุมชนไมมีรายได 
2.  ไมเห็นดวย   เพราะข้ึนอยูกับผูบริโภคจะเลือกใช บริการ 
3.  ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจมีสิทธิเทาเทียมกัน ตองแขงขันกัน 
4.  ไมเห็นดวย   เพราะรานคาปลีกก็ซ้ือมาจากรานใหญนั้นแหละ 
5.  ไมเห็นดวย   เพราะรานโชหวยไปซ้ือแลวมาขายในราคาสูงกวาเล็กนอย 
6.  ไมเห็นดวย   เพราะอยากใหรานคาเล็กๆมีกําลังแขงขัน 
7.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนสิทธิของแตละสวน 
8.  ไมเห็นดวย   เพราะเปนสิทธิและสรางรายไดในครัวเรือนตอไป 
9.  ไมเห็นเดิม    เพราะรานโชหวยจะขายไมได 
10. ไมเห็นดวย   เพราะถาไมใหรานคาปลีกและจําใหรานคาสงเขาไปเปนโลตัส ไปทําลายรานคาปลีก 
11. ไมเห็นดวย   เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนอาจจะลมละลายได หากไมปองกัน 
12. ไมเหน็ดวย   เพราะประชาชนจะไมหยุดทํามาหากิน 
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เรื่องเสร็จท่ี ๖๘๗/๒๕๕๐ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ. .................. 

 

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาท

สําคัญในการกระจายรายไดปจจุบันไดมีการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวนมาก อัน

สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงด้ังเดิมท่ีมีขนาดเล็ก สมควรมีการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีก

หรือคาสงบางประเภท เพ่ือใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตามสภาพเศรษฐกิจ

การคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน รวมท้ังควรมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงราย

ยอยดั้งเดิมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ. …..(รางท่ี 1).................... 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ............................................................................................................................................................... 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. 
............”  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจาเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค 
 “ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซ่ึงสินคาอุปโภคและบริโภค
หลายประเภทท่ีใช ในชีวิตประจําวัน 
 “คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซ้ือเพ่ือนําไปขาย
ใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือ
คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือกรรมการ
สวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดี สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดอ่ืน 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ินการยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแก
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของหนวยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดังตอไปนี ้
 (๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 (๒) การคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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 (๓) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ 
 (๔) การขายของท่ีระลึกตามแหลงทองเท่ียว 
 (๕) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ 
 (๖) การขายอาหารท่ีปรุงสําเร็จใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที 
 (๗) การขายสินคาซ่ึงเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑของชุมชนเปนหลัก 
 (๘) ตลาดสด ตามความหมายคําวาตลาดของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 (๙) รานคาสหกรณ 
 (๑๐) การขายสินคาอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงต้ัง
พนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้กับกําหนด
กิจการอ่ืน และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 
 มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเรียกโดยยอวา “กกค.” 
ประกอบดวย  
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงพาณิชยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสองคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ ดานกฎหมาย หรือดานการคาปลีกหรือคาสง หรือดานเศรษฐศาสตร 
 (๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหกคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย จํานวนหนึ่งคน ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค จํานวนสอง
คน ผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนสองคน และ
ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบการตลาดสด จํานวนหนึ่งคนใหอธิบดีกรมการคา
ภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้งขาราชการของกรมการคาภายใน 
เปนผูชวยเลขานุการในการแตงตั้งกรรมการตาม(๔) ใหสภาหอการคาแหงประเทศไทยบรรดาสมาคมท่ีมี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือบรรดาสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงค   ในการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบการตลาดสด แลวแตกรณี เสนอชื่อบุคคลท่ีเปน
สมาชิกของสถาบันหรือองคกรของตนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเสนอ
ชื่อใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงให กกค. ทําหนาท่ีคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง สําหรับกรุงเทพมหานครดวย 
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 มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามมาตรา ๗(๓) และ 
(๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมืองกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารพรรคการเมือง 
 มาตรา ๙  กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ(๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปกรรมการซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได   
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการข้ึนใหมใหกรรมการซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไป จนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) พน
จากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมวาจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
 (๘) พนจากการเปนผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการ
คุมครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
ในกรณีท่ีไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น 
 มาตรา ๑๑  เม่ือกรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอ่ืน หรือผูแทนอ่ืนของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน  เวนแตวาระดํารง
ตําแหนงของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทนในระหวางท่ียังไมมีการแตงต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ี
เหลืออยู 
 มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้   
 (๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การปองกัน
และแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือวิถีชุมชน และ
สิ่งแวดลอม  
 (๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการทางภาษีใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงตองฏิบัติ
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาของแตละทองถ่ิน รวมท้ังกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาด หรือให
มีการจัดการระบบโลจิสติกส หรือมาตรการทางภาษี หรือมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ เพ่ือลดตนทุนสินคา คา
ขนสง ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพ่ือประโยชนในการ

 



188 
 

ประกอบธุรกิจและเพ่ือใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของดําเนินการตามนโยบาย
สนับสนุนสงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว 
 (๔) รับเรื่องท่ีมีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําอันมีผล
กระทบกระเทือนตอการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 (๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสง  
 (๖) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
 (๗) มีคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 
 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๑๓  ใหจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครใหมีคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เรียกโดยยอวา “กจค.” ประกอบดวย  
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 
 (๒) กรรมการจากสวนราชการจํานวนสี่คน ไดแก อัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พาณิชย
จังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จากบุคคลผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย หรือดานการคาปลีกหรือคาสงหรือดานเศรษฐศาสตร 
 (๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหเาคน ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูแทน
หอการคาจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค จํานวนสองคน และ
ผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนสองคน ให
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา ๑๔ ใหกจค. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
 (๑) เสนอแนะ ใหความเห็น ใหขอเท็จจริงตอ กกค. ในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดประเภทหนึ่ง  
 (๒) พิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การตั้งสาขา การโอนกิจการการออกใบแทนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ท้ังนี้ กจค. จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ และหลักฐานครบถวนในกรณีมีความจําเปนท่ีไมอาจจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว กจค. จะขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตผูอนุญาตตอง
มีหนังสือแจงเหตุผลความจําเปนใหผูขออนุญาตทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 (๓) รับเรื่องท่ีมีการรองเรียนวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทําอันมีผล
กระทบกระเทือนตอการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 (๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
 (๕) มีคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 
 (๖) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งของ กกค. และปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี 
กกค. มอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ กจค. การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
ของ กจค. จะขัดหรือแยงกับกรณีท่ี กกค. กําหนดไมได 
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 มาตรา ๑๕ ใหนําความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชกับกรรมการตาม
มาตรา ๑๓(๓) และ(๔) โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๖  คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามท่ีมอบหมายใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
 มาตรา ๑๗  ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการพิจารณาทาง
ปกครอง การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 
 มาตรา ๑๘  ใหจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
 (๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ 
 (๓) ศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทิศทางและแนวโนมของพฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมท้ังเสนอ
ความเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสงการสงเสริมหรือการพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงใหมีความเขมแข็ง และใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทอยูรวมกันไดอยางเปนธรรมรวมท้ังใหมีบทบาทใน
การยกระดับวิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน  และสิ่งแวดลอม 
 (๔) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 (๖) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงาน
การคาภายในจังหวัดกระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีและรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้
 (๑) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง
หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสงบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐาน
เพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา  
 (๒) เขาไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
เวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือ
เรียกบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
 (๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตหรือ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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 มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
 บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจาหนาท่ี 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 
 มาตรา ๒๓  เพ่ือประโยชนในการจัดระบบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและเพ่ือใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
รายยอยดั้งเดิมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของระบบเศรษฐกิจในชุมชนดํารงอยูไดใหฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ เปนธุรกิจท่ีตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
 (๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคาแหงใดแหงหนึ่ง ตั้งแตหนึ่ง
พันตารางเมตรข้ึนไป พ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึงพ้ืนท่ีรวมของทุกชั้นภายในอาคาร
และพ้ืนท่ีภายนอกอาคารท่ีใชประกอบกิจการขายสินคา แตท้ังนี้ไมรวมถึงพ้ืนท่ีใชสอยอยางอ่ืนท่ีไมไดใชในการ
ขายสินคา เชน พ้ืนท่ีใหบุคคลอ่ืนเชา คลังสินคา ท่ีจอดรถ หองน้ํา 
 (๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมียอดรายไดหรือประมาณการรายไดของทุกสาขาในปภาษีท่ีผานมาหรือ
ประมาณการรายไดของแผนธรุกิจในปแรกรวมกันตั้งแตหนึ่งพันลานบาทข้ึนไป หรือตามจํานวนท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน
ตามพระราชกฤษฎีกา หรือ 
 (๓) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงตาม (๑) หรือ (๒) ใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอ่ืน เพ่ือประกอบธุรกิจภายใน
ระยะเวลาหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนิน
ธุรกิจของบุคคลท่ีอนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาท่ีตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิ
ดังกลาว  
 มาตรา ๒๔  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ ใหแบงประเภทการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงออกเปน ๔ 
ประเภท ไดแก 
 (๑) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดใหญมาก หมายความวา ธุรกิจท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแตสามพันตารางเมตรข้ึนไป 
 (๒) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดใหญ หมายความวา ธุรกิจท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแตหนึ่งพันถึงสองพันเการอย
เกาสิบเกาตารางเมตร 
 (๓) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดกลาง หมายความวา ธุรกิจท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแตสามรอยถึงเการอยเกาสิบ
เกาตารางเมตร 
 (๔) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก หมายความวา ธุรกิจท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแตหนึ่งรอยยี่สิบถึงสองรอยเกา
สิบเกาตารางเมตรใหรฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ กกค. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในแตละประเภทแยกตางหากจากกันการกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามวรรคสอง ใหกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับบริเวณ
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ท่ีต้ังสถานประกอบธุรกิจ วันและเวลาของสถานประกอบธุรกิจ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเทาท่ีจําเปนแก
ผูบริโภค และหลักเกณฑื วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนเทาท่ีจําเปนแกวัตถุประสงคในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงลักษณะของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแตละประเภท วัฒนธรรม ประเพณี สภาพ
สังคม วิถีชุมชน สิ่งแวดลอม อัตราความหนาแนนของประชากรในแตละทองถ่ินและอาจกําหนดใหทําประชา
พิจารณในแตละทองถ่ิน 
 มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามมาตรา ๒๔ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น 
 มาตรา ๒๖  ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทท่ีไดรับอนุญาต
เทานั้นผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดซ่ึงประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ท่ีใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสาขาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๘  ผูใดไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแลว หากตอมา ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๒๓ ใหการประกอบธุรกิจดังกลาวยังคงอยูภายใตบังคับมาตรา 
๒๓ เวนแตการประกอบธุรกิจท่ีไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๒๙  ผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในสถานประกอบธุรกิจของผูได รั บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๖ แลว ไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดกการยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๖ ตาย หรือสิ้น
สภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอ
ตอผูอนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตก
เปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคํา
ขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นตอไปให
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหมในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพยซ่ึงเขาประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาตเม่ือผูชําระบัญชีหรือเจา
พนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการชําระบัญชีหรือจัดการทรัพยสินของผูไดรับอนุญาตจนแลวเสร็จ ให
ใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายุในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในวรรค
หนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงายณ สถานท่ีประกอบธุรกิจทุกแหง  
 มาตรา ๓๓  ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 
ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการ
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาวการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๓๔  คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ไมอนุญาตใหตั้งสาขาหรือไมอนุญาตใหโอน
กิจการ  กรณีผูขออนุญาตในกรุงเทพมหานครใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และกรณีใน
จังหวัดอ่ืนใหผูขออนุญาตอุทธรณตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 มาตรา ๓๕  ผูรับใบอนุญาตท่ีเลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตองแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น 
 มาตรา ๓๖  ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๓ อยูในวันกอนวันท่ี
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๓ มีผลใชบังคับยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ภายในกําหนดหก
สิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนั้น มีผลใชบังคับ และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา  ในระหวางนั้น
ใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงนั้นตอไปได โดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต และตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๔ 
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 
 มาตรา ๓๗ เพ่ือใหธุรกิจคาปลีกคาสงท้ังระบบสามารถดํารงอยูรวมกันได และใหผูประกอบธุรกิจคา
ปลีกคาสงรายยอยไดรบัการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมท้ังดานเงินทุนความรูและเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ 
จึงจําเปนตองจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง ในกระทรวงพาณิชย เรียกวา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” สําหรับเปนทุนหมุนเวียนใชจายเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอ่ืน ดังตอไปนี้ 
 (๑) เงินบํารุงกองทุนโดยตัดจายจากภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีไดรับ
อนุญาตในอัตราไมเกินรอยละ ๑ ของภาษีท่ีเก็บไดจากผูประกอบธุ รกิ จดั งกลาว ท้ังนี้ตามอัตราท่ี
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  
  (๒) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
 (๓) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
 (๔) เงินท่ีไดรับจากสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
และสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค 
 (๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ ตางประเทศหรือบุคคลอ่ืน 
 (๖) ดอกผลของเงินกองทุนเงินและดอกผลท่ีกองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลัง เปนรายได
แผนดินใหปลัดกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุน ไปหาดอกผลไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํา
กับธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจหรือซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาล 
 มาตรา ๓๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงคณะหนึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน ผูแทนกรมการคาภายใน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ผูทรงคุณวุฒิดานคาปลีกคาสงภาครัฐและภาคเอกชน อยางละหนึ่งคน ผูแทนสมาคมการคาท่ีมีตถุประสงคใน
การสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอย จํานวนหาคน เปนกรรมการ ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เปนกรรมการและเลขานุการในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสมาคมการคาท่ีมี
วัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอยใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือสมาคมท่ีมี
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วัตถุประสงคดังกลาวแลวแตกรณี เสนอชื่อตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังใหนําความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงราย
ยอยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๙ กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนใชจายในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงในดานเงินทุน ความรู และเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายแผนการเงินและงบประมาณประจําปของกองทุน 
 (๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมและงบประมาณรายจายของกองทุนเก่ียวกับ
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  
 (๓) พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินตามวัตถุประสงคของกองทุน 
 (๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการบริหารเงินกองทุน การใชจายเงินกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 
 (๕) กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน 
 (๖) ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการหรือกิจกรรมและงบประมาณ
รายจายของกองทุน รวมท้ังประเมินผลการบริหารกองทุน 
 (๗) รายงานงบการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงทุกสิ้นปงบประมาณ 
 (๘) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาปลีกคาสงตามท่ีคณะกรรมการกลางวา
ดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมอบหมาย 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา ๔๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๙(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
 มาตรา ๔๒  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๙(๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๔๓  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาท่ีตาม มาตรา ๑๙(๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหม่ืนบาท 
 มาตรา ๔๔  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๔๕  ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือต้ังสาขา
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสามลาน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
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 มาตรา ๔๖  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๔  ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 มาตรา ๔๗  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ 
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองรับโทษตามท่ี
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือตนไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 
 มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๔๕ใหคณะกรรมการมี
อํานาจเปรียบเทียบได ในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี ผูวา
ราชการจังหวัด พาณิชยจังหวัด หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด หรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูกระทํา
แทนไดการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑื และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
 เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวา คดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนมาตรา ๑๒(๑) กฎกระทรวงและ
ประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
...................................................  
นายกรัฐมนตรี  
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อัตราคาธรรมเนียม 
.................................. 

 
(๑) คาธรรมเนียมคําขออนุญาตและคําขออ่ืน ๆ ใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้ 
 (ก) คําขออนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 
 (ข) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง  ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 
 (ค) คําขอใบอนุญาตตั้งสาขาธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 
 (ง) คําขอใหออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ    ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 
     คาปลีกหรือคาสง หรือใบอนุญาตตั้งสาขา 
 (จ) คําขอโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต     ฉบับละ    ๑๐๐  บาท 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้ 
 (ก) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง   ฉบับละ   ๕๐,๐๐๐  บาท 
      ขนาดใหญมาก 
 (ข) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง   ฉบับละ   ๓๐,๐๐๐  บาท 
      ขนาดใหญ 
 (ค) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง   ฉบับละ   ๑๐,๐๐๐  บาท 
      ขนาดกลาง 
 (ง) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง   ฉบับละ    ๓,๐๐๐   บาท 
     ขนาดเล็ก 
 (จ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ   ๒๕,๐๐๐  บาท 
     ขนาดใหญมาก 
 (ฉ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ   ๑๕,๐๐๐  บาท 
     ขนาดใหญ 
 (ช) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ   ๕,๐๐๐    บาท 
     ขนาดกลาง 
 (ซ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง    ฉบับละ    ๑,๕๐๐  บาท 
      ขนาดเล็ก 
 (ฌ) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ     ๑๐๐   บาท 

 (ญ) ใบอนุญาตใหโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาต        ฉบับละ    ๑,๐๐๐  บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค รางพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....(รางที่ 2) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ..................... 

 

 

 

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมี
บทบาทสําคัญในการกระจายรายได ปจจุบันไดมีการขยายตัวธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวน
มาก อันสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดั้งเดิมท่ีมีขนาดเล็ก สมควรมีการจัดระเบียบการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงบางประเภท เพ่ือใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตาม
สภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน รวมท้ังควรมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ.......... 

 

……………………………. 

……………………………. 

 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 ........................................................................................................................................................ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ....” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซ่ึงสินคาอุปโภคบริโภคใช
ในครัวเรือนในชีวิตประจําวัน เปนสวนใหญ 
 “คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค 
 “คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซ้ือเพ่ือนําไป
ขายใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูอนุญาต” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 
 การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงของหนวยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดังตอไปนี้ 
 (๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
 (๒) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ 
 (๓) การขายของท่ีระลึกตามแหลงทองเท่ียว 
 (๔) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ 
 (๕) การขายสินคาอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวากระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวดท่ี ๑ 
คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 
 มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ประกอบดวย 
 (๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ 
 (๒) คณะกรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
 (๓) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซ่ึงคณะรับมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ ดานกฎหมาย ดานการคา ดานเศรษฐศาสตร และดานสังคม ดานละหนึ่งคน 
 (๔) คณะกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหกคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แหงละหนึ่งคน และผูแทน
สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนแหงละสองคน 
 ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงต้ัง
ขาราชการของกรมการคาภายใน เปนผูชวยเลขานุการ 
 ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) ใหสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประทศ
ไทย บรรดาสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือบรรดาสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคใน
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง แลวแตกรณี เสนอชื่อเปนบุคคลท่ีเปนสมาชิกของสถาบันหรือองคกร
ของตนตอคณะรัฐมาตรีเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง 
 มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามาตรา ๗ (๓) 
และ (๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง
หนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
 มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพน
จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนา
ท่ี 
 มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) 
พนจากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออก 
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 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมวาจะมีการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
 (๘) พนจากการเปนผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ในกรณีท่ีไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น 
 มาตรา ๑๑  เม่ือกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔)  พนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอ่ืน หรือผูแทนของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน เวนแตวาระดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงทดแทน 
 ในระหวางท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ี
ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 
 มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การ
ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือ
ความเปนอยูของประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 (๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือลด
ตนทุนสินคา คาขนสง ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพ่ือ
ประโยชนในการประกอบธุรกิจ และเพ่ือใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการตามนโยบายสนับสนุน 
สงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว 
 (๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
 (๕) มีคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริงหรือคําชี้แจงเปนหนังสือ 
 (๖) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนอนุญาต และการควบคุมธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 (๗) กําหนดหลักเกณฑสําหรับการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการตองพิจารณาทบทวนการบังคับใชตามพระราชบัญญัตินี้ อยางนอยครั้งหนึ่งใน
ทุกรอบระยะเวลาหนึ่งปแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช แลวทําความเห็นเสนอตอรัฐมนตรี
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการพิจารณาและเสนอความเห็นหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดท่ีมอบหมาย 
 ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใชบังคับกับการพิจารณา
ทางปกครอง การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 
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หมวด ๒ 
สํานักงานเลขาการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 
 มาตรา ๑๕ ใหจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัตงิานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
 (๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ 
 (๓) ศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทิศทางและแนวโนมของพฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมท้ัง
เสนอความคิดเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การสงเสริมหรือการธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงใหมีความเขมแข็ง และใหประกอบธุรกิจทุกประเทอยูรวมกันไดอยางเปนธรรม รวมท้ังใหมี
บทบาทในการยกระดับความเปนอยูของประชาชน วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 (๔) กําหนดระเบียบ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 (๕) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๖) ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา แจง
ขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง สงบัญชี ทะเบียน 
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
 (๒) เขาไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
ทําการ เพ่ือตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเจจริงหรือเรียกบัญชี 
ทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
 (๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต
หรือตามกําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 
 มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ี 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา 

 

หมวดท่ี ๓ 
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

  
มาตรา ๒๐ เพ่ือประโยชนในการจัดระบบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและเพ่ือใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย
ดั้งเดิมซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของระบบเศรษฐกิจในชุมชนดํารงอยูได ใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ดังตอไปนี้ เปนธุรกิจท่ีตองอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
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 (๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีของสถานท่ีประกอบธุรกิจแหงใด หรือสาขาใด สาขา
หนึ่ง และ/หรือ มีรายไดของสถานประกอบธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง หรือสาขาใด สาขาหนึ่งตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 (๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจธุรกิจคาปลีกหรือคาสง (๑) หรือ
จากผูหนึ่งผูใดใหไดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอ่ืน เพ่ือประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือ
เขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนินธุรกิจของ
บุคคลท่ีอนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาท่ีตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิดังกลาว 
 พ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึงพ้ืนท่ีรวมของทุกชั้นภายในอาคารและพ้ืนท่ี
ภายนอกท่ีใชประกอบกิจการการขายสินคา พ้ืนท่ีท่ีใหบุคคลอ่ืนเชาและคลังสินคาท่ีอยูในบริเวณเดียวกัน
หรือเก่ียวเนื่องกับพ้ืนท่ีท่ีใชประกอบกิจการการขายสินคา 
 มาตรา ๒๑ เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ 
คณะกรรมการตองคํานึงถึงการอยูรวมกันของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหญและธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
รายยอย ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสมัยใหม และธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแบบดั้งเดิม ความเปนธรรมตอผูผลิต
สินคาขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลประโยชนและความประสงคของผูบริโภคในพ้ืนท่ี วัฒนธรรม ประเพณี 
และสภาพสังคมในแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังบทบาทของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในการสนับสนุนการ
สงออกสินคาไทยและการกระจายสินคา สินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีดวย เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินดังกลาว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
การขออนุญาต และในการพิจารณาออกใบอนุญาตแตละประเภท หรือในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสงเปนไปตามมาตรา ๒๑ คณะกรรมการตองคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานในการพิจารณา ดังตอไปนี้  
 (๑) โดยปกติแลว ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหญสมัยใหม ควรมีท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจใน
บริเวณรอบนอกเขตชุมชน ในการพิจารณาอนุญาตผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหมในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบการธุรกิจท่ีขออนุญาต ขนาดพ้ืนท่ี และ
การกระจายตัวของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ีและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการ
แขงขันในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ และความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ี 
 (๒) ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีพิจารณามีผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงอยูหนาแนน ท้ังขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก ท้ังธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสมัยใหมและแบบดั้งเดิม และไดเกิดผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดเวลาเปด เวลาปด หรือ
เวลาทําการของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในพ้ืนท่ีได ท้ังนี้ใหใชมาตรการนี้เม่ือมีความจําเปนและไมมีหนทางอ่ืน
ใดในการเยียวยาผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยด้ังเดิมในพ้ืนท่ี แตตองมีการ
หารือกับผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดเวลามาตรการท่ีจําเปนรวมกัน 
 (๓) ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงโดยเฉพาะผูประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหญ มีเง่ือนไขไมเปนธรรมตอผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ในการเรียกขอมูลจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาไกลเกลี่ย หาขอยุติท่ีเปนธรรม หรือควบคุม
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง และผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาได 
 (๔) กํากับดูแลสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีใหใชสิทธิทรัพยสินทางปญญาและ
ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 (๕) ในกรณีท่ีเกิดความขัดแยงรุนแรงในพ้ืนท่ีท่ีพิจารณา ใหคณะกรรมการเริ่มดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวซ่ึงรวมถึงข้ันตอนการประชุมปรึกษา รวมท้ังการประกาศเชิญ
ชวนโดยท่ัวไปใหประชาชนในชุมชนสงตัวแทนเขารวมประชุม การลงทะเบียนเขาประชุม และระยะเวลา
ลวงหนาท่ีเหมาะสมใหแกประชาชนในชุมชนทราบ ในกรณีท่ีจําเปนใหสํารวจความเห็นของประชาชน หากมี



203 

ผูไมประสงคใหกรรมการพิจารณาดําเนินการในทางใดทางหนึ่งมากกวารอยละสี่สิบ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทําประชามติในพ้ืนท่ีดังกลาวโดยเร็ว และใหผลของประชามติเปนท่ีสุด 
 (๖) หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดเอกสารท่ีจําเปนประจําสถานประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
เพ่ือประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑเก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปน
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีผูไดรับอนุญาตตองแจงใหทราบเปนครั้งคราวหรือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวใหกําหนดเปนกฎกระทรวง 
 (๗) ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย
ดั้งเดิมโดยใหมีการประกาศผานสื่อหรือชองทางอ่ืนเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม
ทราบโดยเร็วและท่ัวถึง 
 (๘) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต และหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหกําหนดเปนกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ ทวิ 

การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต 
 

 มาตรา ๒๑ ทวิ ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากผู
อนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๒๑ และกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๑  
 การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 
 คําขออนุญาตตองระบุถึง 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 (๒) ขนาดพ้ืนท่ีของธุรกิจคาปลีกหรือคาสง และวิธีการประกอบธุรกิจ 
 (๓) ผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม ผูบริโภค และสังคม 
 มาตรา ๒๑ ตรี ในการอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง คณะกรรมการอาจกําหนด
ระยะเวลาหรือเง่ือนไขใดๆ ใหผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตปฏิบัติได และเม่ือเห็นวาภาวะเศรษฐกิจ 
ขอเท็จจริงหรือพฤติกรรมท่ีคณะกรรมการอาศัยเปนหลักในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป ตาม
คณะกรรมการอาจแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกระยะเวลาหรือเง่ือนไขดังกลาวได 
 ผูขออนุญาตซ่ึงไดรับคําสั่งของคณะกรรมการและไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๓๐ 
 คณะกรรมการตองพิจารณาคําขออนุญาตประกอบธุรกิจคาสงหรือคาปลีกใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเวลาหกสิบวันหลังจากท่ีไดรับคําขอนุญาตพรอมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงครบถวน เวนแตเปนกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม ใหขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาออกไปตามความจําเปน แตท้ังนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 มาตรา ๒๑ จัตวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตองดําเนินธุรกิจภายใต
ขอบเขตระยะเวลา และเง่ือนไขท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 ในกรณีท่ีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งอนุญาตให
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท้ังหมดหรือบางสวนได โดยกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไวดวยก็ได 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว 
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามมาตรา ๒๑ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น 



204 

 มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทท่ีไดรับอนุญาต
เทานั้น 
 ผูไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดซ่ึงประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ท่ีใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหจัดต้ังสาขาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแลว หากตอมาลักษณะการ
ประกอบธุรกิจไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๒๐ ใหการประกอบธุรกิจดังกลาวยังคงอยู
ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ เวนแตการประกอบธุรกิจท่ีไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๒๕ ผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในสถานประกอบธุรกิจของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๑ ทวิ แลว ไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือ 
มาตรา ๒๓ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนตามภารกิจตามท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดก 
 การยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือ 
มาตรา ๒๓ แลวแตกรณีตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระ
บัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรัย
ใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาท่ีผู
อนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากจะประกอบธรุกิจตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตนั้นใหม 
 ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยซ่ึงเขาประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 
 เม่ือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการชําระบัญชีหรือจัดการทรัพยสินของผู
ไดรับใบอนุญาตจนแลวเสร็จ ใหใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายุ 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
ธุรกิจทุกแหง 
 มาตรา ๒๙ ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ีไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๐ คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามาตรา ๒๑ ทวิ ไมอนุญาตใหตั้งสาขาตามมาตรา 
๒๓ หรือไมอนุญาตใหโอนกิจการตามมาตรา ๒๖ หรือคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ ตรี ผูขอ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรรมการพิจารณาอุทธรณไดตามหมวด ๓ ตรี แหงพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๓๑ ผูรับใบอนุญาตท่ีเลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตอง
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น 
 มาตรา ๓๒ ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอน
วันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๒๐ มีผลใชบังคับ ยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ทวิ
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับใช และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไม
ชักชา ในระหวางนั้นใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงนั้นตอไปได โดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตและตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๓ ตรี 
การอุทธรณ 

 
 มาตรา ๓๒ ทวิ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
ความรูและประสบการณดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การคาปลีกและคาสง ดานสังคม มี
จํานวนไมเกินเจ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
 ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณเลือกการพิจารณาอุทธรณคนหนึ่งเปนประธานกรรมการพิจารณา
อุทธรณ 
 ใหอธิบดีกรมการคาภายในแตง ต้ังขาราชการของกรมการคาภายในเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการ 
 มาตรา ๓๒ ตรี ผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๘ และจะเปนกรรมการในคณะกรรมการไมได 
 มาตรา ๓๒ จัตวา ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
 (๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ 
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการ 
 (๓) มีหนังสือเรียกบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 มาตรา ๓๒ เบญจ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป 
 ใหนําความในมาตรา ๙ วรรค ๒ และวรรค ๓ และมาตรา ๑๐ อนุมาตรา (๑)-(๗) มาใชบังคับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๒ ฉ การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการ ท่ีไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๑ 
ทวิ ไมอนุญาตใหจัดตั้งสาขาตามาตรา ๒๓ ไมอนุญาตใหโอนกิจการตามมาตรา ๒๖ หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ ตรี ใหผูซ่ึงไดรับคําสั่งอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๓๒ สัตต หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับคําอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยเปนประการใด ใหคณะกรรมการ ผูขอ
อนุญาต หรือผูไดรับอนุญาตแลวแตกรณี ปฏิบัติตามนั้น 
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หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา ๓๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมยอมใหขอเท็จจริงหรือไม
สงเอกสารหรือหลักซานตามมาตรา ๑๖ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๒๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีตามมาตรา ๑๖ (๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖ (๓) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามหม่ืนบาท 
 มาตรา ๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเหินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๗ ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือตั้ง
สาขาโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 มาตรา ๓๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลให
กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองไดรับ
โทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกรทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 
 มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแตความผิดตามมาตรา ๓๗ ให
คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 นายกรัฐมนตรี 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ........... 

------------------------------------- 

 

หลักการ 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๘๔(๕) 
กําหนดใหความคุมครองการประกอบอาชีพของประชาชนตองแขงขันไดอยางเสรีและเปนธรรม และปองกันการ
ผูกขาดตัดตอนท้ังทางตรงและทางออม จากการท่ีผูมีอํานาจทางการคาและมีทุนขนาดใหญเขามาผูกขาดสินคา
อุปโภคและบริโภค จะทําใหกระทบตอความเปนอยู การประกอบอาชีพ ไมสามารถพึงพาตนเองไดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงรัฐตองปกปองและสงเสริมการทํากินของคนไทยและความม่ังคงแหงรัฐจึงตองใหมีกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

 

เหตุผล 

 โดยท่ีธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาท
สําคัญในการกระจายรายได ปจจุบันไดมีการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวนมาก อัน
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดั้งเดิมท่ีมีขนาดเล็กไมสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรมตองเลิกกิจการไป
จํานวนมากและปองกันมิใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญผูกขาดตลาดของประเทศ ท้ังยังเปนการเปด
โอกาสใหผูประกอบการรายยอยสามารถพัฒนาตนเพ่ือแขงขันไดอยางเสรีและเปนธรรม สมควรมีการจัด
ระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เพ่ือใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภททุกขนาด
ดํารงอยูรวมกันไดตามสภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ิน รวมท้ังควรมีมาตรการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

พ.ศ. .................... 

------------------------------- 

.......................................... 

.......................................... 

................................................................................................................................................................. 
  
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

................................................................................................................................................................. 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. .....”  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซ่ึงสินคาอุปโภคบริโภคท่ีใช
สวนบุคคลหรือใชในครัวเรือน ในชีวิตประจําวัน เปนสวนใหญ 
 “คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค 
 “คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซ้ือเพ่ือนําไปขาย
ใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “กรรมการ” หมายความวา กรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูอนุญาต” หมายความวา รัฐมนตรีหรือผูซ่ึงรัฐมนตรี มอบหมาย  
 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถ่ิน 
 การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ของหนวยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ดังตอไปนี ้
 (๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
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 (๒) การคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (๓) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ 
 (๔) การขายของท่ีระลึกตามแหลงทองเท่ียว 
 (๕) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ 
 (๖) การขายอาหารท่ีปรุงสําเร็จใหผูซ้ือสามารถบริโภคไดทันที 
 (๗) การขายสินคาซ่ึงเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑของชุมชนปนหลัก 
 (๘) การขายสินคาของสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 (๙) การขายสินคาอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
------------------- 

 มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ประกอบดวย 
 (๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ  
 (๒) กรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงพาณิชย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ 
การคา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุษย เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค และ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู ความเชี่ยว 
ชาญและประสบการณ ดานการคาปลีกหรือคาสง และดานการบริหารธุรกิจ ดานละหนึ่งคน 
 (๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนเกาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมเกษตรกร ผูแทนสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ผูแทนสภาทนายความ ผูสมาคมสื่อสารมวลชน ผูแทนสมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง แหงละหนึ่งคน และผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคหรือตานการคาท่ีไมเปนธรรม จํานวนสองคน 
 ใหอธิบดีกรมการคาภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้ง
ขาราชการของกรมการคาภายใน เปนผูชวยเลขานุการ 
 ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) ใหสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสมาคมเกษตรกร ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมการคาท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสง บรรดาสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตานการคาท่ีไมเปนธรรม แลวแต
กรณีเสนอชื่อบุคคลท่ีเปนสมาชิกของสถาบันหรือองคกรของตนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแตงตั้งสําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามมาตรา ๗ (๓) และ 
(๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง 
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 มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได 
 เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการข้ึนใหม ใหกรรมการซ่ึงพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 
 มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ (๔) พน
จากตําแหนงเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
 (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมวาจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ 
 (๘) พนจากการเปนผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคม การคาท่ีมีวัตถุประสงคในการสงเสริม
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ในกรณีท่ีไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น 
 มาตรา ๑๑ เม่ือกรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ทรงคุณวุฒิอ่ืน หรือผูแทนอ่ืนของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน เวนแตวาระดํารงตําแหนงของ
กรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและใหกรรมการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 
 ในระหวางท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู 
 มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การปองกัน
และแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย ผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือความ
เปนอยูของประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงรายยอยใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือลดตนทุนสินคา 
คาขนสง ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพ่ือประโยชนในการ
ประกอบธุรกิจ และเพ่ือใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการตามนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคา
ปลีก หรือคาสงรายยอยท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว  
 (๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น 
 (๕) มีคําสั่งใหบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 
 (๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีมอบหมาย 
 ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการพิจารณาทางปก 
ครอง การประชุม และการวินจิฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 

------------------ 
 มาตรา ๑๕ ใหจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
 (๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพ่ือ
รายงานตอคณะกรรมการ รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ 
 (๓) ศึกษาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทิศทางและแนวโนมของพฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมท้ังเสนอ
ความเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การสงเสริมหรือการพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสงใหมีความเขมแข็ง และใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทอยูรวมกันไดอยางเปนธรรม รวมท้ังใหมีบทบาทใน
การยกระดับความเปนอยูของประชาชน วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
 (๔) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 (๖) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัด กระทรวงพาณิชย ทําหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่ง  
 มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดังตอไปนี ้
 (๑) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง
หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจคาปลีก หรือคาสง สงบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือ
หลักฐานเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
 (๒) เขาไปในสถานท่ีทําการ สถานท่ีประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
เวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือ
เรียกบัญชี ทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
 (๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตหรือ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีใหบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
 มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 
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 บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจาหนาท่ี 
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๓ 

การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง 
--------------------- 

 มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมีพ้ืนท่ีทุกสาขารวมกันแลวเกินกวาหนึ่งแสน
ตารางเมตรโดยนับรวมกับธุรกิจท่ีผูประกอบการฝายใดฝายหนึ่งเขาถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันเกินกวาหนึ่งใน
หาสวนหรืออนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอ่ืนในการประกอบธุรกิจดวย 
 ใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เปนธุรกิจท่ีตองขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ 
 (๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคารวมกันทุกสาขาตั้งแตหนึ่ง
หม่ืนตารางเมตรข้ึนไป  
 พ้ืนท่ีของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึง พ้ืนท่ีรวมของทุกชั้นภายในอาคารและพ้ืนท่ี
ภายนอกอาคารท่ีใชประกอบกิจการขายสินคา พ้ืนท่ีท่ีใหบุคคลอ่ืนเชาและคลังสินคาท่ีอยูในบริเวณเดียวกันหรือ
ตอเนื่องกับพ้ืนท่ีท่ีใชประกอบกิจการขายสินคา 
 (๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีมียอดรายไดหรือประมาณการรายไดรวมของทุกสาขาในปภาษีท่ีผานมา 
หรือประมาณการรายไดของแผนธุรกิจในปแรกรวมกันทุกสาขาตั้งแตหนึ่งพันลานบาทข้ึนไป 
 (๓) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงตาม (๑) หรือ (๒) เขาเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันในกิจการนั้นเกินกวาหนึ่งในหาสวนของกิจการ 
 (๔) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซ่ึงผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงตาม (๑) หรือ (๒) ใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอ่ืน เพ่ือประกอบธุรกิจภายใน
ระยะเวลาหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนิน
ธุรกิจของบุคคลท่ีอนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาท่ีตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิ
ดังกลาว 
 มาตรา ๒๑ ใหฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแยกประเภท
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ และกําหนดหลกัเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงในแตละประเภทแยกตางหากจากกัน 
 การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามวรรคแรก ใหกําหนด
หลักเกณฑเก่ียวกับวันและเวลาของสถานประกอบธุรกิจ แตละประเภท ตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน สิบหก
ชั่วโมงตอวัน และบริเวณท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเทาท่ีจําเปนแกผูบริโภค หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนเทาท่ีจําเปนแกวัตถุประสงคในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงลักษณะ
ของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแตละประเภท วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพสังคมในแตละทองถ่ิน 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามมาตรา ๒๑ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น 
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 มาตรา ๒๓ ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต ตามมาตรา ๒๐ 
วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทท่ีไดรับอนุญาต
เทานั้น 
 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธรุกิจคาปลีกหรอืคาสงประเภทใดซ่ึงประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ท่ีใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 
 มาตรา ๒๕ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแลว หากตอมา ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๒๐ใหการประกอบธุรกิจดังกลาวยังคงอยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๐ เวนแตการประกอบธุรกิจท่ีไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากการบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมายอ่ืน 
 มาตรา ๒๖ ผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในสถานประกอบธุรกิจ ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ แลว ไมตองรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา 
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แลวแตกรณี 
 มาตรา ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดก 
 การยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ ตาย หรือสิ้น
สภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอ
ตอผูอนุญาต เพ่ือรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตก
เปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาท่ีผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคํา
ขอภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ หากจะประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นตอไปให
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม 
 ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ซ่ึงเขาประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต 
 เม่ือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการชําระบัญชีหรือจัดการทรัพยสินของผูไดรับ
อนุญาตจนแลวเสร็จ ใหใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายุ ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๙ ถาใบอนญุาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให
ผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญ
หายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๐ ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตต้ังสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 
ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการ
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๑ คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ไมอนุญาตใหตั้งสาขาหรือไมอนุญาตใหโอน
กิจการ ผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
 มาตรา ๓๒ ผูรับใบอนุญาตท่ีเลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตองแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

------------------------ 
 มาตรา ๓๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาท่ี หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๖(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖(๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๖(๓) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสามหม่ืนบาท 
 มาตรา ๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๗ ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือตั้งสาขา
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ และปรับอีกไมกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยู 
 มาตรา ๓๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองรับโทษตามท่ี
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือตนไดจัดการตามสมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 
 มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด 
พาณิชยจังหวัด หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด หรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูกระทําแทนได 
 การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 เม่ือผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลวใหถือวาคดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา ๔๒ ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีคุณสมบัติตองหาม ตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชงคับไดรับการยกเวนใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหตามมาตรา๒๐ วรรคสองตอไป
ได หนึ่งป และจะตอใบอนุญาตไดอีกสองครั้ง รวมไมเกินสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหผู
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา ในระหวางนั้นใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงนั้นตอไปได 
โดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต และตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
.............................................  
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
หมายเหตุ : รางเดิมท่ีกฤษฎีกาพิจารณาแลว และผานวาระสองในสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวไมทันไดผานการ
พิจารณาในวาระสามนั้น มีขอบกพรองในสวนท่ีใหอํานาจคณะกรรมการการคาเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการ
ออกใบอนุญาตท้ังหมดซ่ึงเปนการเสี่ยงตอการท่ีคณะกรรมการอาจถูกครอบงําโดยทุนขนาดใหญไดภายหลังซ่ึง
อาจออกหลักเกณฑท่ีเปนไปในทางเปนประโยชนกับผูประกอบการรายใหญฝายเดียวได จึงตองกําหนดใหจํากัด
จํานวนสาขา โดยมาตรา ๒๐ หามมิใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสงท่ีพ้ืนท่ีการประกอบธุรกิจรวมกันทุกสาขาแลวเกิน
กวาหนึ่งแสนตารางเมตร เพ่ือจะเปนการปองกันการผูกขาดตัดตอนดวยทุนขนาดใหญหรือทุนขามชาติ เปด
โอกาสใหคนไทยรายเล็กรายนอยท่ีทําธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรวมทุกสาขาแลว มีพ้ืนท่ีไมถึงหนึ่งหม่ืนตารางเมตร
สามารถเปดกิจการไดโดยไมตองขออนุญาต ซ่ึงจะเปนหลักการท่ีจะใหผูประกอบการรายยอยจะอยูรวมกันกับ
ผูประกอบการรายใหญได ท้ังเปนการกระจายรายได ไมผูกขาด ชาติม่ันคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๓) 


