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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ผลกระทบของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ขนาดใหญ กั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน”เลมนี้ เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาถึ ง ผลกระทบของธุร กิจ คาปลีก ขนาดใหญ ที่มีต อป ญ หาการคุ มครองสิท ธิ
มนุษยชนในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกรานคา
ปลีกดั้งเดิม ซึ่งเปนเรื่องที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่งที่สํานักงานฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญตอเรื่องดังกลาวและ
นับเปนความกาวหนาอยางยิ่งที่มีองคกรของรัฐไดมีหลักคิดในการพิทักษสิทธิมนุษยชน และคุณคาความเปน
มนุษยอยางจริงจัง ในทามกลางบริบทสังคมทุนยุคโลกาภิวัฒน จึงตองขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ผูวิจัย

บทคัดยอ
เอกสารวิจัยฉบับนี้ชี้ใหเห็นวา กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศไทยมีผลผูกพันใหประเทศตอง
สร างขอบข ายความรวมมือทางการคาระหว างประเทศ และยึดนโยบายเสรีนิยมทางการคา (Liberalize
International Trade) เพื่อเพิ่มชองในการเขาถึงตลาดทางการคา และความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
การลงทุน และมีพันธะกรณีในการพัฒนาการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจคาปลีก
เมื่อประเทศไทยประสบปญหาทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงในป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพิง
ทุ น ต างชาติ เ รื่ อยมาอี ก ทั้ ง ผลพวงของนโยบายและมาตรการส ง เสริ ม ของรั ฐ ที่ ผ า นมา ประกอบกั บ มี
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจของกลุมทุนตางชาติ กลุมทุนตางชาติเหลานี้จึงประสบโอกาสเขามาประกอบ
กิจการและลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการลงทุนอยางมหาศาลในสาขาธุรกิจคาปลีก สงผลให
กิจการคาปลีกดั้งเดิมตองลมเลิกกิจการที่ไดประกอบกันมานับชั่วอายุคน
นอกเหนือจากผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว เอกสารวิจัยฉบับนี้ยังไดแสดงใหเห็นถึ ง
ผลกระทบทางสังคมของการรับนโยบายการเปดเสรีทางการคา (ธุรกิจคาปลีก) ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของประชาชน อั น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญต อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชุ มชนในระยะยาว
ผลการวิ จั ย บ งชี้ ว า การเปลี่ ย นแปลงนี้ เ ป น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปลุ กป น มิไ ด เ กิด ขึ้ น ตาม
ความตองการที่แทจริงของชุมชน และมีพยานหลักฐานที่ยืนยันไดวา สิทธิของชุมชนที่จะเลือกวิถีชีวิตที่
เหมาะสม และความสุ ข ทางสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น ได ถู ก ทํ า ลายไปเพราะการยอมรั บ ให ก ระบวนการค า ปลี ก
เขาแทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อประโยชนทางการคา และการหากําไรอยางปราศจากขอจํากัด
การศึ กษาเปรี ย บเที ย บมาตรการทางกฎหมายไทยเปรี ย บเที ย บกั บมาตรการทางกฎหมายของ
ตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มีการใชมาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการ
กําหนดรายละเอียดปลีกยอยทางออม ในการปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาดั้งเดิม
ทองถิ่น เชน การจัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบพื้นที่ตั้ง หรือมาตรการเพื่อความปลอดภัย เปนตน
งานวิ จัยนี้ พบว ามาตรการทางกฎหมาย มิได เปนปจจัยที่มีนัยสําคัญในการปกปองรานคาดั้ งเดิ ม
ทองถิ่น แตปจจัยที่ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมสามารถกลืนกินรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นหรือรานคากลุม
ทุนชาติ ไดแก “การสรางจิตสํานึกรวมกัน”ของปจเจกชน ชุมชนและสังคมใหตระหนักถึงคุณคาในความดีของ
การมีอยูของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ซึ่งเปรียบไดกับ “กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน” และถือเปน
ความงดงามของความหลากหลายในการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น โดยยึดโยงกับกระบวนทัศนเรื่องการ
พั ฒ นาที่ ส มดุ ล อย า งยั่ ง ยื น อั น มี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนควบคู กั บ ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย เ ป น ป จ จั ย หลั ก ใน
การพัฒนาประเทศ
ผูวิจัยเสนอวาควรมีการทบทวนการอนุญาตขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมไวเปนการชั่วคราว
กอนและรัฐตองพิจารณาถึงความเปราะบางของชุมชน โดยรัฐตองปกปกษรักษาสิทธิมนุษยชนควบคูไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การกําหนดทิศทางพัฒนาประเทศของไทยควรวางอยูบนกรอบความคิดเรื่องโอกาส
ของชุมชนใน “การพัฒนาอยางยั่งยืน”(Sustainable Development) ตามที่ไดกําหนดอยูในแผนพัฒนา
ประเทศและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ควรสนับสนุนการสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูภาคปฏิบัติอยาง
จริ งจัง โดยกอนที่จ ะดํา เนิน มาตรการในทางปฏิบัติใดๆ ภาครัฐ ควรจํากัดการขยายตัว ของรานคาปลีก
สมัยใหมไวเปนการชั่วคราวกอน จนกวาจะแนใจวา รัฐมีกลไกคุมครองที่พรอมเพรียงแลว
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หนา
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดยอ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.1.1 สภาพปญหา
1.1.2 ภูมิหลัง ประวัติ และวิวัฒนาการของปญหาที่นํามาสูโจทยวิจัย
1.2 วัตถุประสงค
1.3 กรอบการศึกษาวิจัย
1.4 สมมุติฐานงานวิจัย
1.5 นิยามคําศัพท
1.5.1 ความหมายของธุรกิจคาปลีก
1.5.2 บทบาทของธุรกิจคาปลีก
1.5.3 ประเภทของธุรกิจคาปลีก
1.6 ลําดับของการนําเสนอ
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของ
2.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2 กระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2.3 แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน
2.4 หลักสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน
2.4.1 หลักสิทธิมนุษยชน
2.4.2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
2.4.3 ปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา
2.4.4 ประเทศไทยกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
2.5 การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
บทที่ 3 ผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
3.1 การประกอบธุรกิจคาปลีกและธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย
3.2 รูปแบบการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย
3.2.1 การขยายกิจการสาขาไปยังภูมิภาค
3.2.2 การลดขนาดพื้นที่เปนสาขายอยเพื่อกระจายไประดับชุมชน
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หนา
3.3

ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
3.3.1 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมองวาเปนยุคของการหามขายของถูก
3.3.2 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมมองวาเปนความไมเปนธรรมทางการคา
3.4 การรวมตัวของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเพื่อตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติ
3.4.1 พลังขับเคลื่อนภาคสังคม
3.4.2 ปรากฏการณพลังขับเคลื่อนทางสังคมไทย
3.4.3 การรวมกลุมเพื่อตอตานและคัดคานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
3.5 บทบาทภาครัฐกับการพิทักษรักษาผลประโยชนใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
3.5.1 มาตรการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
3.5.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.6 แนวปฏิบัติของตางประเทศในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
3.6.1 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุน
3.6.2 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
3.6.3 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.6.4 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง
“การอยูรวมกัน” จากตัวอยางกรณีประเทศญี่ปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
บทที่ 4 ผลกระทบที่มีตอพฤติกรรม ทัศนคติของประชาชน และรูปแบบวิถีชุมชน
4.1 การศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการขยายตัวของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญและผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม
4.2 วัตถุประสงค
4.3 พื้นที่สํารวจขอมูล
4.4 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
4.4.2 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
4.4.3 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
4.4.4 สวนที่ 4 ผลกระทบที่มีตอธุรกิจชุมชนทองถิ่น
4.5 การวิเคราะหสภาวการณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
4.5.1 วิถีชีวิตและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามพลวัตทางสังคม
4.5.2 ทัศนคติตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญและผลกระทบที่มีตอรานคาปลีก
ดั้งเดิม
4.6 สรุป
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บทที่ 5 บทวิเคราะหถึงผลกระทบธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
5.1 ปญหาการขาดความสมดุลของการพัฒนาประเทศ
5.1.1 การพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.1.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

หลักการและเหตุผล
1.1.1 สภาพปญหา

สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทยไดบั ญ ญัติใ หรัฐ ตอ งสนับ สนุน ระบบเศรษฐกิ จ
แบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน กลาวคือ
ในการสนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ อย า งเสรี นั้ น กํ า หนดให รั ฐ ต อ งกํ า กั บ ให ก ารประกอบกิ จ การมี ก าร
แข ง ขั น อย า งเสรี แ ละเป น ธรรม ป อ งกั น การผู ก ขาดตั ด ตอนไม ว า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มและ
การคุมครองผูบริโภค สวนการสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจไดกําหนดใหรัฐตองสนับสนุนการใช
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก ธรรมาภิ บ าล ควบคู กั บ การประกอบกิ จ การ นอกจากนี้
ในการพั ฒนาเศรษฐกิจอย างยั่ งยื นได กําหนดใหรัฐต องดําเนินการใหมีการกระจายรายได อยางเปนธรรม
คุ มครอง ส งเสริ ม และขยายโอกาสในการประกอบอาชี พ ของประชาชนเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ รวมถึ ง
การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น องค ก รภาคเอกชนทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท อ งถิ่ น
ใหมีความเขมแข็ง
ที่เ ป น เช น นี้ เ พราะเงื่ อนไขของการปกครองระบอบประชาธิป ไตยมีวาอํานาจอธิป ไตยเปน ของ
ประชาชน ดังนั้น จึงไดกําหนดถึงความสัมพันธระหวางการใชอํานาจของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
วาการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามที่
ไดรับการรับรองไว ตองไดรับความคุมครองและผูกพันองคกรของรัฐทุกองคกรในการใชอํานาจ ไมวาจะ
เปนในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง และในขณะเดียวกัน รัฐตอง
มีหนาที่ใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของพลเมือง
สําหรับกลไกทางเศรษฐกิจแบบเสรีจะเห็นไดวา ประชาชนยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพ และมีหลักประกันวา การแขงขันดังกลาวจะเปนไปโดยเสรีอยางเปนธรรม ดวยเหตุนี้ รัฐจึงมี
หนาที่สรางกติ กาทางการค าและบรรยากาศทางการคาใหมีการแขงขันอยางเสรี ระหวางภาคเอกชนดวยกั น
กลาวโดยเฉพาะในเรื่องของการคาโดยเสรี (Free Trade) นั้น หมายถึง การที่รัฐจะตองไมเขาไปคาขายแขงขัน
กับภาคเอกชน รวมถึงการลดบทบาทของรัฐในการดําเนินกิจกรรมในการประกอบกิจการทางการคา รัฐมีบทบาท
เปนผูรักษากติกาเพื่อใหการแขงขันเปนไปอยางเสรีและเปนธรรมเทานั้น สวนเรื่องการสรางความเปนธรรม
ทางเศรษฐกิจหรือการคาที่เปนธรรม (Fair Trade) สารานุกรมวิกิพีเดียไดอธิบายวา การคาที่เปนธรรมเปน
การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความยุติธรรมในการคา สนับสนุนมาตรฐานสากลในเรื่องแรงงาน สิ่งแวดลอมและสังคม
นอกจากนี้ นายมหาเธร โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (พ.ศ. 2524 - 2546) ไดกลาวสุนทรพจนในหัวขอ
"ความทาทายตอกระแสโลกาภิวัตน" (Globalization and its challenges) และแสดงความเห็นตอการที่
ไมเปนธรรมไววา การเปดเสรีการคาโลกเพื่อรับกระแสโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตการเปดเสรีทาง
การคา (Free Trade) นั้น ยังไมสําคัญเทากับการคาที่เปนธรรมกับทุกฝาย (Fair Trade) เพราะการคา
ที่เปนธรรมนั้นอาจกอใหเกิดการคาเสรีได แตการคาเสรีสวนใหญนั้นกอใหเกิดการคาที่ไมเปนธรรม

2

ประเด็นวา การคาโดยเสรีอาจเปนการคาที่ไมเปนธรรมมีหลักวา “ที่ใดมีเสรีภาพมาก ที่นั่นความเสมอภาค
ยิ่งลดนอยลง” และที่แหงใดก็ตามรัฐไมสามารถสรางดุลภาพของความเสมอภาคทางการคาได ที่แหงนั้นจะเกิด
ปญหาความเหลื่อมล้ําในทางเศรษฐกิจ จนในที่สุดอาจทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนระบบเศรษฐกิจ
ที่สงเสริมและสนับสนุนตอการแขงขันเสรีอยางไมเปนธรรมได
รูปแบบของการคาที่ไมเปนธรรมมักจะพบอยูในระบบเศรษฐกิจที่มีกลุมทุนที่มีอํานาจผูกขาด เชน
อํานาจผูกขาดที่เกิดจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและจากการไดรับสัมปทานของรัฐ หรือกลุมทุนขนาดใหญ
ที่ไดรับการสงเสริมมากกวากลุมทุนขนาดเล็ก ตลอดจนการเอื้อประโยชนทางการคาโดยผานนโยบายของรัฐ
ที่สนับสนุนและสงเสริมการเขามาของกลุมทุนตางชาติขนาดใหญ แตไมมีมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอกลุมทุนขนาดเล็ก ซึ่งมีผลใหกิจการที่มีขนาดเล็กไมสามารถแขงขันกับกลุมทุนใหญไดและมีแนวโนมที่เอื้อ
ตอพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรม และแมวาประเทศไทยจะมีกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 แลวก็ตาม แตก็พบวากฎหมายดังกลาวมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายเชนกัน
สถานการณ ข องการประกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก มี ข อ เท็ จ จริ งปรากฏว า ในรอบสิ บ กว า ป ที่ ผ า นมา
มีกลุมทุนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศเขามาลงทุนในตลาดคาปลีกคาสงในประเทศไทย ซึ่งการ
เขามาลงทุนเปนไปอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และรุนแรง การเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเชนนี้
มีผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคาปลีกดั้งเดิม หรือที่เรียกกันวา“รานคาโชหวย”อยางที่ไม
อาจหลีกเลี่ยงได มีรานคาปลีกดั้งเดิมจํานวนมากตองปดกิจการอันเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ เหตุเพราะรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุน
จากตางประเทศไดในแทบทุกดาน ทั้งศักยภาพดานเงินทุน ดานเทคโนโลยี และอํานาจตอรอง นอกจาก
ผลกระทบโดยตรงที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว ยังพบวามีผลตอพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค รวมถึง
รูปแบบวิถีชีวิตของประชาชนอีกทางดวย ซึ่งจากการประชุมรับฟงขอมูลจากกลุมผูประกอบกิจการรานคา
ปลีกดั้งเดิมพบวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบในหลายเรื่องดังตอไปนี้
1) ผลกระทบต อ โครงสร า งของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน กล า วคื อ ส ง ผลกระทบต อ วิ ถี ชี วิ ต และวงจร
เศรษฐกิ จ ชุ มชนที่ จ ะถู กทํ า ลายลงอย า งสิ้ น เชิง เพราะตลาดคือสังคมชุมชนอัน อบอุน และเอื้ออาทรกั น
ระหวางพอคาแมคาและผูซื้อ ซึ่งสวนใหญจะซื้อกันเปนประจําจนกลายเปนญาติที่คุนเคยกัน ผูซื้อผูขาย
สามารถตอรองราคาสินคา ขอชิม แถมสินคา และซื้อเชื่อกันได ซึ่งนี่คือวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตไทย หรือวิถี
ชุมชนไทย ที่ควรไดรับการพิทักษรักษาไว
2) ผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมโดยตรง กลาวคือ มีรานขายของชําและรานโชหวยจํานวนมาก
ตองปดกิจการ เนื่องจากขาดทุนจนไมสามารถทําการคาขายตอไปได
3) ผลกระทบที่ตอเนื่องจากรานคาปลีกดั้งเดิมปดกิจการ กลาวคือ เกษตรกรในชุมชนที่ปลูกพืชผัก
ซึ่งขายสงใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถขายสินคาได ทําใหเกิดความไมมั่นคงในอาชีพการงานของ
พอคาแมคาและเกษตรกร และมีหลายรายตองเปลี่ยนอาชีพเนื่องมาจากภาวะขาดทุนและขายพืชผักไมได
4) ผลกระทบตอหลักการคาที่เปนธรรม กลาวคือ การเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําให
เกิดพฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม มีการผูกขาดทางการคา บีบบังคับใหโรงงานผูผลิตสินคาตองยอมรับ
เงื่อนไขของตน มีการผลักภาระคาใชจายตางๆ มาใหกับโรงงานผูผลิตของคนไทยไปจนถึงผูบริโภค
5) ผลกระทบตอสภาพแวดลอม กลาวคือ ปญหาดานการจราจรและทัศนียภาพ เปนตน
6) ผลกระทบอื่นๆ เชน เรื่ องภาษีและค าจางแรงงานที่รานคาปลีกขามชาติจายและจางงานใน
ทองถิ่น เมื่อเทียบกับผลกําไรของบริษัทนับวานอยมาก ไมสามารถทดแทนการลมสลายของรานขายของชํา
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รานโชหวย และเกษตรกรที่ปลูกพืชผักในทองถิ่นได ที่สําคัญกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมุงแสวงหาผลกําไร
ใหกับบริษัทแมในตางประเทศเปนหลัก รายไดจะถูกสงกลับไปยังบริษัทแมที่ตางประเทศมากกวาหมุนเวียน
อยูใ นทองถิ่นหรือในประเทศไทย
รวมถึงประเด็นการสงเสริมและปลูกฝงวัฒนธรรมบริโภคนิยมอันเปนการทําลายวัฒนธรรมแบบ
พออยูพอกินของชุมชนทองถิ่น
ที่เห็นเดนชัดสุดของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ คือ การที่รานคาปลีกดั้งเดิมตองปด
กิจการลงเปนจํานวนมากเพราะไมมีศักยภาพที่สามารถแขงขันได ทําใหผูประกอบกิจการตองเปลี่ยนแปลง
อาชีพของตนไปประกอบอาชีพอื่น รวมถึงกรณีผูประกอบกิจการรายใหมขนาดเล็กไมสามารถเขาสูตลาด
แขงขันได มีประเด็นวา การที่ผูประกอบกิจการรานคาปลีกดั้งเดิมไมสามารถรักษาอาชีพดั้งเดิมของตนไดและ
กรณีที่ผูประกอบกิจการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดไดจะถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม และ
ผลกระทบดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูใด เนื่องจากสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพถือเปนสิทธิ
เสรีภาพพื้นฐานของบุคคลในอันมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
ประเด็ น ต อ มา การที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได กํ า หนดให รั ฐ ต อ งสนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี แ ละ
เปนธรรม และมี บทบาทหนาที่ในการกํากับ ใหการประกอบกิ จการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมนั้น ในทางปฏิบัติรัฐไดมีการดําเนินการเพื่อให
เกิดบรรยากาศทางเศรษฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวมากนอยเพียงใด และรัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยกําหนดมาตรการสงเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรมในประเทศที่แนชัดไวแคไหนเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งการตระหนักถึงมาตรการในการสราง
ความเปนธรรมทางการคาในธุรกิจคาปลีกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการรองรับการแขงขันเสรีในตลาด
ทางการคาของธุรกิจคาปลีก
หลายปที่ผานมา บรรดารานคาปลีกดั้งเดิมไดมีการรวมตัวกันหลายครั้ง ในหลายพื้นที่มีการจัดตั้ง
กลุมในนามสมาคม ชมรม เชน สมาคมคุมครองการทํากินของคนไทย หรือกลุมชมรมตอตานการคาปลีก
ค าส งข า มชาติ (เกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ร าษฎร ธ านี ) หรือชมรมผูค าปลี กและประกอบอาชีพ อิส ระจัง หวั ด
ขอนแกน หรือกลุมนครสวรรคฟอรั่ม ฯลฯ เพื่อตอตานและคัดคานการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
การไมเห็นดวยกับรัฐที่อนุญาตใหมีการขยายกิจการของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในพื้นที่ชุมชน และมีการ
เรียกรองใหรัฐกําหนดมาตรการรองรับเพื่อสรางความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจคาปลีก เชน การยังยั้ง
หรือชะลอการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญโดยใชมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู เชน พระราชบัญญัติ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนตน นอกจากนี้ ยังได
เรียกรองใหมีการตรากฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการคาปลีกคาสง รวมถึงการรองขอตอรัฐใหกําหนด
มาตรการชวยเหลืออื่นๆ ใหแกรานคาปลีกขนาดเล็กหรือรานคาปลีกดั้งเดิม เชน การเสริมสรางความรู
การบริหารจัดการรานคาปลีกสมัยใหม (โครงการรวมพลังโชหวยสูวิกฤต) การรวมกลุมเครือขายรานคาปลีก
เพื่อรวมกันสั่งซื้อและกระจายสินคา เปนตน รวมถึงมีการใชสิทธิทางศาล เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือ
เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง อนุ ญ าตของรั ฐ ที่ ไ ด อ นุ ญ าตให ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ขนาดใหญ เ ข า มาลงทุ น ในเขตพื้ น ที่ ข องตน
แตกระนั้นเปาหมายของความพยายามของรานคาปลีกดั้งเดิมดังที่กลาวมา ดูจะสวนทางกลับความเปนจริงที่
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดมีการขยายกิจการของตนใหครอบคลุมสูชุมชนระดับยอยๆ อยางรวดเร็ว และ
จํานวนมาก ในขณะที่รานคาปลีกดั้งเดิมตางทยอยปดกิจการเปนจํานวนมาก ทั้งที่สภาพรานคาปลีกที่เคยมี
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ความหลากหลายของผูประกอบกิจการทั้งรายใหญ กลาง และขนาดเล็ก และเปนอาชีพของคนในชุมชน
ตองเปลี่ย นเป นเหลือจํานวนผูป ระกอบกิ จการรานคาปลีกนอยราย และโอกาสในการประกอบอาชีพนี้
ไดลดลง โดยที่ยังไมมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และ
การบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจึงนับเปน
การสู ญเสี ย โอกาสในการพั ฒ นาของประเทศตามแนวทางการพัฒ นาประเทศอยางยั่งยืน และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได การมุงเนนใหประชาชนพึ่งพากลุมทุนขนาดใหญและละเลยการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ ม ทุ น รายเล็ ก ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ประชาชนในชุ ม ชนท อ งถิ่ น ย อ มส ง ผลระยะยาวต อ การพั ฒ นา
ขี ด ความสามารถของคนในสั งคมและความเขม แข็งของชุมชนในการอยูร อดไดด ว ยการพึ่งตนเองของ
ประเทศตอไป
1.1.2 ภูมิหลัง ประวัติ และวิวัฒนาการของปญหาที่นํามาสูโจทยวิจัย
การที่กลุมทุนคาปลีกขนาดใหญจากตางประเทศไดเขาสูตลาดคาปลีกของประเทศไทยอยางรวดเร็ว
และต อเนื่ อง นั บแต ป พ.ศ. 2540 เป นต นมานั้ น เป นผลที่ สืบ เนื่ องจากการเกิดปญ หาวิกฤตการณ ทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ หลายรายต อ งประสบป ญ หาเรื่ อ งหนี้ สิ น
มีผูประกอบการจํานวนมากมีปญหาจนถึงขั้นตองปดกิจการหรือลมละลาย และสงผลกระทบตอระบบสถาบัน
การเงินในเรื่องหนี้เสียที่สูงกวาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดตามปกติ (Non Performance Loan : NPL)
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศกําลังประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงเปนโอกาสที่ดี
ของกลุมทุนตางชาติที่เขามาแสวงหาความไดเปรียบเรื่องอํานาจตอรองทางการคา การลงทุน และเศรษฐกิจ
เชน การเขามาซื้อกิจการ การลงทุน การเก็งกําไร หรือการซื้อหุนในธุรกิจการคา เปนตน
ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก กลุ มทุ น ไทยบางกลุม อยู ในสภาพจํ ายอมที่ ต อ งขายหุ น หรื อ กิ จ การให แ ก ก ลุ ม ทุ น
ตางชาติเพื่อความอยูรอด มีขอเท็จจริงพบวา ชวงเวลาดังกลาวธุรกิจคาปลีกขนาดใหญหรือหางคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ของไทย ไดแก หางบิ๊กซี หางเทสโกโลตัส และหางคารฟูร ไดมีการขายหุน
สวนใหญใหแกกลุมธุรกิจคาปลีกตางชาติขนาดใหญ กลาวคือ
1) หางบิ๊กซี ซึ่งแตเดิมเจาของกิจการเปนกลุมธุรกิจคาปลีกในเครือเซ็นทรัล (กลุมทุนไทย) ตอมาใน
ป พ.ศ. 2542 บริษัท Casino Guichard - Perrachon ซึ่งเปนกลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดเขามา
เพิ่มทุนและกลายเปนผูถือหุนใหญ
2) หางเทสโกโลตัส ซึ่งแต เดิมเปนกิจการของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํ ากัด ในเครื อ
เจริญโภคภัณฑ (กลุมทุนไทย) ใชชื่อหางวา โลตัส โดยในป พ.ศ. 2541 ไดขายใหกับกลุมเทสโกซึ่งเปนกลุม
ธุรกิจคาปลีกขามชาติจากสหราชอาณาจักร และเปลี่ยนชื่อหางเปนเทสโกโลตัส
3) หางคารฟูร ซึ่งเปนธุรกิจรวมทุนกันระหวางบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั่น และบริษัท คารฟูร
เนเธอร แลนด บี วี มี อั ต ราส ว น 60:40 ในนามบริ ษั ทเซนคาร จํ ากั ด แต ภ ายหลั งบริ ษั ท เซ็ น ทรั ล รี เ ทล
คอร เปอเรชั่ น ประสบปญหาอั นเป นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทําใหบริษัทฯ ตองจํานองหุ นระยะยาวให กับ
บริษัท คารฟูร จึงเสมือนกับกลุมทุนตางชาติมีหุนขางมาก จนในที่สุด เมื่อป พ.ศ. 2553 ทางบริษัท คารฟูร
เนเธอร แลนด บี วี ไ ด ถ อนการลงทุ น ในประเทศไทย และกลุ ม คาสิ โ นได ช นะการประมู ล กิ จ การคาร ฟู ร
ในประเทศไทยจึงทําใหกิจการของหางคารฟูรรวมเปนของหางบิ๊กซี
การเขามาของกลุมทุนธุรกิจคาปลีกตางชาติ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากในธุรกิจคาปลีก
ของประเทศไทย เพราะกลุมทุนดังกลาวมีศักยภาพดานการลงทุน (เงินทุน) ดานเทคโนโลยี และมีแผน
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กลยุทธทางตลาด เห็นไดจากมีการเติบโตขยายกิจการอยางรวดเร็วและครอบคลุมกลุมเปาหมายทางตลาด
ที่กวางขวางและทุกกลุมเปาหมายมากขึ้น ตั้งแตชุมชนที่มีจํานวนประชากรหนาแนนไปยังชุมชนขนาดยอย
หรือที่เรียกวานโยบาย “ยอขนาด” (Downsizing) จากขอมูลพบวา ในป พ.ศ. 2555 หางคาปลีกเทสโก
โลตัสมีแผนการขยายสาขา โดยมีงบประมาณสําหรับการลงทุนเปนจํานวนเงินที่ไมต่ํากวา 7,000 ลานบาท
เพื่อเปดสาขาใหมกวา 300 สาขา และการเปดสาขาใหมนี้มีเปาหมายที่จะใหครอบคลุมรูปแบบทางธุรกิจ
ของเทสโกโลตัสทุกประเภท ไมวารูปแบบตลาดโลตัส โลตัสเอ็กซเพรส เทสโกโลตัสเอ็กซตรา เชนเดียวกันกับ
รายของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ที่ไดมีการเปดเผยวา บริษัทฯ มีแผนการลงทุนระยะยาว
ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2555 - 2559 โดยจะมีการขยายสาขาใหบริการเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมหลายเทาตัวจาก
ที่มีสาขาเปดใหบริการ รวม 238 สาขา ในป พ.ศ. 2553 เปน 950 สาขา โดยมีเปาหมายวาบริษัทจะเปนผูนํา
ทางตลาดของหางคาปลีกของไทย นอกจากการมีแผนการลงทุนอยางชัดเจนแลว ตลอดชวงเวลาที่ผานมา
ในตลาดคาปลีกขนาดใหญมีการแขงขันกันสูงมาก ทั้งเรื่องราคา คุณภาพ ปริมาณ และกลยุทธทางการตลาด
มีการใชสื่อโฆษณา เทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินคาในชื่อตนเองเขามาใชในการแขงขันทางการคารานคา
ปลีกสมัยใหม จนในที่สุดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกลายเปนผูนําของตลาดคาปลีกแทนที่หางสรรพสินคา
ทองถิ่นของกลุมทุนไทย 1
0

ผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม
การแขงขันกันระหวางธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเพื่อชวงชิงอํานาจเหนือตลาดในกลุมทุนธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญเดียวกั นมิไดสงผลตอธุร กิจคาปลีกที่มีระดับเดียวกันเทานั้ น ยิ่งธุรกิจคาปลี กขนาดใหญมีการ
แขงขันกันมากเทาไหร ยอมสงผลทําใหรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานคาโชหวย ที่มิใชเปนคูแขงทางการคา
โดยตรงของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตองรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงมิได เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับ
ธุรกิ จค าปลี กขนาดใหญได เลย เพราะมี ความเสีย เปรียบในแทบทุกดาน ไมวาทางดานเทคโนโลยีขั้นสูง
อํานาจตอรองราคา โดยเฉพาะศักยภาพดานทุน ดังนั้น ในหลายปที่ผานมา จึงเห็นบรรดาผูประกอบกิจการ
รานค าปลีกดั้งเดิม หรือร านโชหวย ไดร วมตั วกันเพื่อตอตานและคั ดคานการขยายตัวของธุ รกิจค าปลี ก
ขนาดใหญ อยางเชน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 มีการรวมกลุมของชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมาและ
บรรดารานคาปลีกรายยอยในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการระบุวา การที่หางคาปลีกสมัยใหม (Modern
Trade) ของตางชาติ ไดขยายตัวเขามาเปดดําเนินกิจการในรูปแบบเอ็กซเพรสในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
แลวจํานวนหลายพื้นที่ดวยกัน เชน อําเภอปากชอง ตําบลดานเกวียน ตําบลจอหอหรือตลาดเซฟวัน และ
มี เ ป า หมายในการที่ จ ะขยายสาขาในรู ป แบบดั ง กล า ว ไม น อ ยกว า 12 สาขา ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า
การขยายตัวดังกลาวถูกกลาวหาวา กอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน ไดแก
1) กิจ การค าปลีกสมัยใหม มีวิธีการกระตุนการตลาด กระตุนยอดขาย ขายลดราคาต่ํากวาทุน
ผลิตสินคาในยี่หอของตนเองคราวละมากๆ เพื่อขายในราคาถูก และอื่นๆ กระทั่งทําใหกิจการของชุมชน
ไมสามารถที่จะตอสูทางการคาไดและลมสลายไปในที่สุด
2) กิจการคาปลีกสมัยใหม มีการขายสินค าทุกประเภท เสมือนหนึ่งเปนการผูกขาดทางการค า
สามารถกําหนดปริมาณ ราคา และรูปแบบในการขายได ทําใหรานคาปลีกที่มีอยูดั้งเดิมในชุมชนที่มีการขาย
1

นิพนธ พัวพงศกร, การคาปลีกของไทย : ผลกระทบของการแขงขันจากผูประกอบการคาปลีกขนาดใหญจาก
ตางประเทศ [ออนไลน], 11 พฤศจิกายน 2556, แหลงที่มา http://www.dric.nrct.go.th/bookdetail.php?book_id
=128217.
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สินคาเฉพาะอยางหรือเฉพาะประเภท มีทุนในการดําเนินการนอยไมสามารถตอสูทางการคาได ตองถูก
ทําลายและปดกิจการไปในที่สุด
3) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม จะสงผลกระทบตอโครงการของรัฐบาลที่มีในชุมชน เชน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กองทุนเงินลาน) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (S M L) และ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพราะจะสงผลกระทบตอการตอยอดเศรษฐกิจในชุมชน เมื่อผูคารายยอยในชุมชน
แขงขันกับหางคาปลีกสมัยใหมไมได ก็จะไมมีเงินมาใชหนี้กองทุนตางๆ ทําใหกองทุนตางๆ ลมเหลวในที่สุด
4) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม ทําใหเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมแบบบริโภคนิยม และ
สร างค านิ ย มแบบผิ ด ๆ สอดแทรกมากั บ วั ฒ นธรรมที่ ไม พึ งประสงค เช น การนิ ย มใชของที่ ผ ลิ ตมาจาก
ตางประเทศ กิ นอาหารตางชาติ ทําลายวิ ถีชีวิ ตแบบไทย ก อใหเกิดการบริ โภคแบบฟุมเฟอย ใชจายเกิ น
ความจําเปน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ตองตกเปนทาสของวัฒนธรรม เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่สรางปญหา
ใหกับพอแม ผูปกครอง และในภาพรวมของสังคมไทย
5) การขยายตัวของกิจการคาปลีกสมัยใหม ทําใหเกิดการไหลออกของเงินตราไปยังตางประเทศ
เพราะเจาของกิจการ หรือหุนสวนใหญ คือ คนตางชาติ ผลกําไรหรือผลประกอบการทั้งหมดที่ไดถูกสงไปยัง
ตางประเทศปละหลายพันลานบาท หากปลอยใหมีการขยายตัวอยางนี้ไปเรื่อยๆ คนไทยก็จะไมเหลืออะไร
ใหลูกหลานตอไป และเกิดการลมสลายทางเศรษฐกิจดังที่หลายประเทศในโลกประสบมาแลว
นอกจากนี้ กลุมผูคัดคานที่มาจากการรวมตัวที่จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดให
ขอมูลวาการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน และเรียกรองให
ภาครัฐกําหนดมาตรการควบคุมหางคาปลีกสมัยใหมหยุดการขยายสาขาลงสูระดับชุมชนยอยๆ เชน ตําบล
และหมูบาน ซึ่งมีผลทําใหรานคาโชหวยและรานคาสง (Supplier) ตองปดกิจการ ซึ่งสงผลใหประเทศสูญเสีย
ความสามารถในการผลิตสินคาสงออกสูตลาดโลก จนอาจกลายเปนปญหาระดับชาติที่จะสงผลกระทบตอ
ประชากรในประเทศทุกคน และมีการเรียกรองใหหนวยงานราชการตองออกมาปกปองปากทองชาวบานและ
ดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระองคทรงตองการใหคนในชาติ
รักและสมัครสมานสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลกันและดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง
สรุปไดวาผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม รานคาปลีกขนาดเล็ก และรานคาปลีกขนาดกลางใน
ทองถิ่นตองประสบภาวะยอดขายลดหรือปดกิจการ ผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน และผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชน
มาตรการทางกฎหมาย
ผูที่เกี่ยวของหลายฝายพยายามเสนอรางกฎหมายที่เรียกวา “กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
การคาปลีกหรือคาสง” หรือ “กฎหมายคุมครองรานโชหวย” ซึ่งมีการเสนอรางจากทั้งฝายรัฐบาล สํานักงาน
ผูแทนการคาไทย และภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการทางกฎหมายเฉพาะในการจัด
ระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกและคาสง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แตจนทุกวันนี้รางกฎหมายดังกลาวยัง
ไมไดรับความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ ที่ผานมาการแกไขปญหาในเบื้องตนไดกระทําแต การนํากฎหมาย
อื่ นที่ มีอยู มาใช เช น พระราชบั ญญั ติการแข งขั นทางการคา พ.ศ. 2542 กรณี มีเหตุ ที่ผูประกอบธุรกิจ มี
พฤติกรรมการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2540
กรณีเกี่ยวกับการกําหนดราคาสินคาที่ไมเปนธรรม หรือพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ตอกรณีที่การกอสรางหรือกรณีที่หนวยงานของรัฐอนุญาตใหกอสรางที่อาจขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับการจัด
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ระเบียบเมืองหรืออาคาร หรือใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 กรณีที่ผูบริโภคไมไดรับความ
เป นธรรม เป นต น แต อย างไรก็ ดี การใชมาตรการทางกฎหมายดั งกล าวไดรับการวิพากษวิจารณวามิ ใช
กฎหมายที่มีเจตนารมณโดยตรงในการคุมครองสิทธิของผูประกอบการรายยอยแตอยางใด
แนวโนมเรื่องการรักษาสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยุติธรรมทางสังคม
(การพัฒนาที่ยั่งยืน)
แนวโนมโลกทัศนของการพัฒนาประเทศในปจจุบันมีแนวคิดวา การพัฒนาประเทศตองสรางสมดุล
ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยถือหลักการวา การพัฒนาประเทศที่สนองตอบความตองการ
ของคนรุนปจจุบัน ตองไมสรางภาระและกระทบกระเทือนตอคนรุนตอไป ซึ่งผลการประชุมสหประชาชาติ
เรื่องการพัฒนาและสภาพแวดลอมที่ผานมา (UNCED หรือ United Nations Conference on Environment
and Development) ไดมีการกําหนดมาตรฐานเรื่องการพัฒนาประเทศที่เรียกวา “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 จะตองมีการบูรณาการองคประกอบทั้งสามประการ เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่สมดุล ผสมผสาน และไมจําตองพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญเพียงดานเศรษฐกิจเทานั้น แสดงให
เห็นวาการพัฒนาประเทศตองมองถึงผลระยะยาวที่จะเกิดขึ้น และไมไดขึ้นอยูกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจหากอยูที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตคน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับ
ความเปนธรรมในสังคม อันหมายความรวมถึง หลักความยุติธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนตอไปดวย
แนวคิดวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ ไดถูกบรรจุอยูในนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินับแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
โดยเริ่มจากเรื่องการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่กําหนดใหนโยบายรัฐตองใหความสําคัญตอการปองกันและ
ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ มาไดเนนความสําคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม
ในฐานะที่คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาควบคูไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการรักษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อม และยิ่ ง เด น ชั ด มากขึ้ น เมื่ อรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยได บั ญญั ติ ขอ ตกลง
รวมกันวา ในการบริหารราชการแผนดินของรัฐตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืนโดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและคํ า นึ งถึ ง ผลประโยชน ของประเทศชาติ ในภาพรวมเปน สําคัญ (มาตรา 78 (1)) ในขณะที่
นโยบายดานเศรษฐกิจ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม และสนับสนุนใหมีการพัฒนา
เศรษฐกิ จ อย า งยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น ให มี ก ารใช ห ลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและหลั ก ธรรมาภิ บ าลควบคู กั บ
การประกอบกิจการ กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมปองกันการผูกขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม รวมถึงรัฐมีหนาที่ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม
คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบอาชีพ (มาตรา 84 (1) (2) (5) (6)) ในสวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม รัฐธรรมนูญฯ
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ได ให การรับ รองและคุมครองสิ ทธิ มนุษยชนครอบคลุมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 4, 5, 26-69) และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม รัฐธรรมนูญได
กําหนดใหรั ฐมีหน าที่ตองดําเนินการรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพั ฒนาที่ ยั่งยืน
กําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืนโดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ มีการวางผังเมืองและ
ดํ า เนิ น การตามผั ง เมื อ งอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ประโยชน ใ นการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (มาตรา 85)
โจทกวิจัยหลัก
จากแนวนโยบายฯ ดังกลาว และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยขางตน ทําใหเห็นถึงขอกําหนด
ความสัมพันธระหวางนโยบายหลักของประเทศกับกระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น โจทกวิจัยหลักของงานวิจัยนี้ จึงมุงประเด็นวิจัยถึงผลกระทบของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม หรือรานโชหวย ซึ่งทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมหลายรายตองปด
กิจการ ซึ่งรวมถึงประเด็นวา ในเรื่องการจํากัดโอกาสในการประกอบอาชีพนั้น รัฐจะมีมาตรการในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนอยางไรเพื่อรักษาสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยุติธรรมทางสังคม
1.2

วัตถุประสงค

โครงการวิจั ยนี้ มีจุ ดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงกระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาประเทศที่มีผลตอ
การลงทุนในธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย และนําเสนอผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มี
ตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น รานคาโชหวย รวมถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
รานคาโชหวยที่ไดรับผลกระทบ การศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการสํารวจขอมูลของผูประกอบการคาปลีกดั้งเดิม
รานคาโชหวยที่ไดรับผลกระทบวาเปนอยางไร ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนที่มี
ต อธุ ร กิ จ ค า ปลี กขนาดใหญ และผลกระทบของธุร กิจ คาปลีกขนาดใหญกับ การคุมครองสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ อาจสรุปเปนขอๆ ไดดังตอไปนี้
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนโยบายหลั ก กั บ กระบวนทั ศ น ข องรั ฐ เรื่ อ ง
การพัฒนาประเทศ ที่เกี่ยวของกับประเด็นธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีผลตอประเด็นสิทธิมนุษยชน
เรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพและสิทธิชุมชน
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
รวมถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่มีตอธุรกิจคาปลีกดั้งเดิม
1.2.4 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ แนวทาง และมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนโยบายหลัก
เรื่องการลงทุนของกลุมทุนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจากผลกระทบของการประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
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1.3

กรอบการศึกษาวิจัย

โครงการวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยที่มุงเนนการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ทบทวนกรอบนโยบาย
การพัฒนาประเทศและหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ นโยบายในการปกปองรักษาสิทธิในการทํามาหากินของคนไทย วิถีชุมชนทองถิ่น โอกาสของ
การเข าถึงและไดใช ทรั พยากรอย างเทาเทีย มกั น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรมระหวางคนหลากหลายรุนในสังคม (Intra-generational Equity)
1.4

สมมติฐานงานวิจัย

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ที่ไมมีมาตรการรองรับ เพื่อให เกิดการแข งขันที่ เทาเทียมและเปนธรรม
เปนสาเหตุสําคัญของความไมเป นธรรมในสังคมอัน เปน ผลต อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน การเปดเสรีต อ
การค าปลีกโดยปราศจากการดู แล นําไปสูการละเลยของรัฐ ในการสงเสริมและคุมครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
อันเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
1.5

นิยามคําศัพท
1.5.1 ความหมายของธุรกิจคาปลีก

ธุรกิจคาปลีก (Retailing Business) หมายถึง การประกอบธุรกิจในทางพาณิชยกรรมที่จําหนาย
สิน ค าที่ เ ป นเครื่ องอุ ปโภคและบริโ ภคให แกผู บ ริ โภค ซึ่งการประกอบธุร กิจดังกลาวมีทั้งผูประกอบการ
รายใหญที่เปนกลุมทุนชาติ กลุมทุนตางชาติ หรือหน วยยอยในระดับหมูบาน หรือชุมชนที่เรียกวา “รานค า
ของชํา” หรือ “รานคาโชหวย” หรือขนาดยอยแบบลักษณะของหาบเรแผงลอย (Peddler or Cases)
1.5.2 บทบาทของธุรกิจคาปลีก
1) ธุรกิจคาปลีกทําหนาที่เปนหนวยกิจกรรมที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตกับผูบริโภค
ในฐานะบทบาทเปนคนกลางในการดําเนินกิจกรรมการคาปลีก หรือสถาบันทางการตลาด
2) ธุรกิจคาปลีกทําหนาที่ใหบริการและสนับสนุนสินคาอุปโภคและบริโภคแกประชาชน
3) ธุรกิจคาปลีกทําหนาที่กระจายสินคาของผูผลิต
1.5.3 ประเภทของธุรกิจคาปลีก
ปจจุบันการประกอบธุรกิจคาปลีก มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจากธุรกิจคาปลีกเปนระบบการ
คาปลีก (Distribution Sector) กลาวคือ ธุรกิจที่ทําหนาที่สงผานสินคา ซึ่งประกอบดวยธุรกิจคาสง
นําสินคาสูรานคารายยอย สวนคาปลีกเปนธุรกิจที่นําเสนอสินคาสูผูบริโภคโดยตรง ซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลง
โดยผสมผสานทั้งคาปลีกและคาสงในระบบการคาปลีกในปจจุบัน เนื่องจากแตเดิมนั้นธุรกิจคาปลีก คือ
ธุรกิจที่ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยตนเองทําหนาที่สงผานสินคาไปยังผูบริโภค แต
ดวยวิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีกทําใหมีกลุมทุนที่มีศักยภาพเปนธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งเปนองคกรที่มี
ความสามารถรวมศูนยการสั่งซื้อ กระจายสินคา พรอมจําหนายดวยตัวเอง ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
มีอํานาจตอรองผูผลิตมากขึ้น เชน การเรียกเก็บคาแรกเข าเมื่อผู ผลิตตองการขายสินคา การจั ดเก็บค า
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สงเสริมการตลาด ฯลฯ และดวยปจจัยดานศักยภาพ ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสามารถตัดตอนจาก
การคาสงได
รูปแบบธุรกิจคาปลีกเมื่อพิจารณาจากกลยุทธในการจัดการ สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
1) รานคาปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) หมายถึง การประกอบธุรกิจคาปลีกที่มีการดําเนินการ
ในรูปแบบของครอบครัว โดยสวนใหญมักจะจําหนายสินคาประเภททั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน และมีพื้นที่
ตั้งอยูที่แหลงชุมชน ซึ่งนับเปนรานคาที่มีมาตั้งแตยุคแรกของธุรกิจคาปลีก
2) รานขายปลีกทั่วไป (General Store) มีลักษณะเปนรานคาปลีกขนาดเล็ก สินคาที่จําหนาย
มีจํานวนไมมาก แตหลากหลายประเภท สวนมากตั้งอยูในเมืองเล็กรวมถึงชนบท
3) รานขายของชํา เปนรานคาปลีกที่มีอยูทั่วไปไมวาจะเปนหมูบาน หรือชุมชนเมืองในแตละ
ทองถิ่นแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม อาจจําแนกได 2 ประเภท คือ รานขายของชําแบบครบถวน และ
รานขายของชําแบบไมครบถวน
รานขายของชําแบบไมครบถวน หมายความวา รานคาที่ขายสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร อาหารแหง น้ําดื่ม ผลิตภัณฑทําความสะอาด ฯลฯ สวนราน
ขายของชําแบบครบถวน หมายความวา รานคาที่ขายสินคาเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน และรวมการขายของสดเพื่อนําไปประกอบอาหาร
4) รานขายสง (Wholesale Trade) มีลักษณะเปนรานคาที่จําหนายสินคาคราวละมากๆ ขนาด
กิจการยังไมใหญ สินคาที่จํ าหนายเปนสินคาเฉพาะสายผลิ ตภัณฑ เชน สิ นคาอุ ปโภคบริโภค เครื่องเขียน
เสื้อผา เครื่องใชในบาน เปนตน
5) รานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เปนการประกอบธุรกิจคาปลีก โดยมีการบริหาร
จัดการรูปแบบใหหลากหลาย โดยสวนมากนั้นจะเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและขนาดใหญที่มีลําดับ
ความซับซอนและมีมูลคาสินทรัพยมาก รวมถึงมีการบริหารจัดการทางธุรกิจอยางมืออาชีพ ไดแก
- รานสะดวกซื้อ (Convenience Store) หมายถึง การประกอบธุรกิจคาปลีกที่มีการ
ดําเนินการในรูปของระบบการจัดการสํานักงานใหญ มีระบบสาขา และมีการสรางชื่อทางการคาในทางธุรกิจ
โดยรูปแบบ ภาพลักษณ การใหบริการเปนแบบแผนเดียวกัน และใหความสําคัญกับการใหบริการ 24 ชั่วโมง
เชน รานเซเวนอีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท เปนตน
- ซุ ปเปอร มาร เก็ ต (Supermarket) หมายถึ ง การประกอบธุ รกิ จค าปลี กที่ มี การ
นําเอาสินคาที่เปนของสดตางๆ เพื่อใหการจําหนายสินคาเปนไปอยางครบวงจร เชน ท็อปซุปเปอรมารเก็ต
วิลลามารเก็ต เปนตน
- รานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) หมายถึง รานคาที่จําหนาย
สินคาประเภทบรรจุอยูในหีบหอ หรือกลอง ลักษณะของสินคาที่จําหนายจะมีความหลากหลายของประเภท
สินคา โดยเนนสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน เชน หางแมคโคร เปนตน โดยสวนใหญรานคา
ปลีกสมัยใหมประเภทนี้จะทําหนาที่เปนรานคาสงสินคาใหแกรานคาปลีกแบบดั้งเดิม และกลุมลูกคาตองสมัคร
เปนสมาชิกอยางชัดเจน
- หางสรรพสินคา (Department Store) หมายถึง รูปแบบการคาปลีกที่นําสินคาเฉพาะ
อยาง (Category Killer) เขามารวมอยูภายในรานคา มีการจัดหมวดสินคาที่อยูในสายผลิตภัณฑเดียวกันอยาง
ชัดเจน โดยมากจะนําสินคาแบรนเนม ราคาสูง และมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับบรรยากาศรานคาใหมี
ความทันสมัย สะดวก และจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการอยางครบวงจร เชน การนํา Entertainment อาทิ
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โรงภาพยนตร ร านอาหาร กี ฬาในร ม รวมถึ งสถาบั นการเงิ น ฯลฯ เช น ห างเซ็นทรั ล ห างดิ เอ็ มโพเรี่ ยม
หางเดอะมอลล หางสรรพสินคาในตางจังหวัด เปนตน
- รานคาเฉพาะอยาง (Category Killer) หมายถึง รานคาที่จําหนายสินคาสายผลิตภัณฑ
กลุมเดียวกัน แตมีหลากหลายผูผลิต บางทีเรียกวา “รานคาประชันชนิด” เชน รานพาวเวอรบาย ที่จําหนาย
กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา รานซุปเปอรสปอรตที่จําหนายกลุมผลิตภัณฑดานเครื่องอุปกรณกีฬา เปนตน
- รานคาสินคาพิเศษ (Specialty Store) หมายถึง รานคาปลีกที่จําหนายสินคาที่มี
ลักษณะพิเศษที่มีลักษณะเปนสินคานําสมัย หรือสินคาที่มีแบรนของตนเอง เชน รานวัตสัน รานบูธ รานโดโซ
เปนตน
- รานคาปลีกแบบดิสเคาสโตร (Discount Store) หมายถึง รานคาปลีกที่นําเอาหลักการ
ของรานคาแบบซุปเปอรมารเก็ตมาใชแตเนนใหผูบริโภคบริการตนเอง โดยรานคามีอุปกรณชวย เชน ตะกรา
หรื อรถเข็ น ฯลฯ โดยเน นสิ นคาราคาถูก คุ ณภาพปานกลาง แตกต างกั บหางสรรพสินค า โดยร านคาปลี ก
แบบดิสเคานสโตร จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก
• รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร (Super Center)
หมายถึง รานคาปลีกขนาดใหญที่พัฒนาและผสมผสานจุดเดนของซุปเปอรมารเก็ตและหางสรรพสินคา โดยเนน
สินคาราคาประหยัด และจําหนายสินคาประเภทเสื้อผา เครื่องนุงหมเปนหลัก รวมทั้งเครื่องใชไมสอยตางๆ และ
นําอาหารมาจําหนายเพิ่มเติมเปนสินคาเสริม เชน หางเทสโกโลตัส หางบิ๊กซี เปนตน
• รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทไฮเปอรมารเก็ต (Hyper Market)
ความหมายเชนเดียวกับรานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร ประเภทซุปเปอรเซ็นเตอร แตเนนสินคาประเภทอาหาร
เปนหลัก สวนสินคาอื่นเปนสินคาเสริมเพิ่มเติม เชน หางคารฟูร เปนตน
1.6

ลําดับของการนําเสนอ

บทที่ 2 จะแสดงใหทราบถึงกระบวนทัศนของรัฐที่จะสงผลตอการพัฒนาประเทศ โดยจะแสดง
ใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกรอบคิดของรัฐบาล
ผานการแถลงนโยบายตอรัฐสภา เพื่อใชเปนฐานรองรับในการเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
บทที่ 3 จะแสดงใหเห็นถึงผลพวงของนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ทําใหเกิดการเปดตลาด
การคาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการประกอบธุรกิจคาปลีก ซึ่งมีวิวัฒนาการของการคาปลีก
(สมัยใหม) จนถึงการเขามาประกอบธุรกิจของกลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ พรอมกับกลยุทธทางการตลาด
เชิงรุกในทุกระดับ ตั้งแตรานคาปลีกสมัยใหมขนาดใหญจนถึงรานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็ก ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญที่มีผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น เชน มีรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นตองปดกิจการ จนทําใหมี
การรวมตัวของบรรดารานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นในการปกปองสิทธิในการทํามาหากินของตนเอง
บทที่ 4 เปน การนํา เสนอข อมู ลที่แสดงใหเห็น ถึงสภาพแวดลอมทางสังคม ในสวนทัศนคติและ
พฤติ กรรมของประชาชนในฐานะผู บ ริโ ภคนั้ น เห็ น ดว ยกับ การเขามาลงทุนของธุ ร กิจ ค าปลี กขนาดใหญ
แตกระนั้น ประชาชนเห็นวา การที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีแผนการตลาดเชิงรุกในการขยายสาขาขาไปใน
หนวยยอยทางสังคมระดับอําเภอ ชุมชน และหมูบานเปนการสรางผลกระทบตอสังคมได
บทที่ 5 เปนการสังเคราะหภาพรวมที่ไดขอมูลจากบทที่ 2 - 4 วา กระบวนทัศนของรัฐในการพัฒนา
ประเทศอันนําไปสูการวางนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพทาง
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เศรษฐกิจ ภายใตกรอบความคิดมิติทางเศรษฐกิจเรื่อง การคาเสรีเปนกรอบคิดที่ตระหนักถึงชนชั้นกลาง โดย
ไมคํานึงถึงรากฐานของประเทศ ทําใหประเทศขาดสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ
1) ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได (เศรษฐกิจ)
2) ปญหาความไมสมดุลของการใชและการเขาถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ปญหาเรื่องทัศนคติและคานิยมเปลี่ยนแปลงตามโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
บทที่ 6 เป นการสรุ ป และเสนอแนะเชิงนโยบาย สาระสําคัญคือการสรางจิตสํานึกรว มกัน ของ
ปจเจกชน ชุมชนและสังคมใหมีความตระหนักถึงคุณคาของการมีอยูของธุรกิจคาปลีกดั้งเดิม ซึ่งเปรียบไดกับ
กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน และคุณคาของสังคมที่มีความหลากหลาย โดยยึดโยงกับกระบวนทัศน
เรื่องการพัฒนาที่สมดุลอยางยั่งยืนอันมีหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนควบคูกับเศรษฐกิจ ดังที่นายโคฟอันนันท
ไดใหความหมายของการพัฒนาประเทศไววา ประเทศที่พลเมืองอุดมสมบูรณไปดวยเสรีภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่อยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา นโยบายการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหเปนประเทศที่อุดมนั้น ตองใหความตระหนักถึงความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Civil Society)
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และสิ่งแวดลอม (Environmental)
1.7

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.7.1 มีขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอประเด็นเรื่องผลกระทบ
การคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
1.7.2 จะนําไปสูพัฒนาการการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
1.7.3 จะเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป

บทที่ 2
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของ
ในช วงที่ ผ านมา ประเทศไทยได มีการพัฒนาประเทศอย างตอเนื่ อง โดยมี เปาหมาย คื อ การพั ฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน ยุคแรกของการพัฒนาประเทศ คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2503 - 2513 จะเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการนําทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดในประเทศมาใชสนับสนุนการพัฒนา และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน จากเปาหมายดังกลาวเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดย
การใชทรัพยากรในการพัฒนาประเทศที่สามารถสนองตอบความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยตองไมสราง
ผลกระทบตอคนรุนตอไปนั้น สิ่งสําคัญที่จะสะทอนแนวคิดดังกลาว คือ ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห งชาติ คํ าแถลงนโยบายของรั ฐบาลเพื่อการบริหารราชการแผ นดิน นโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเฉพาะนโยบายการเปดเสรีการคาบริการในสาขาธุรกิจคาปลีกและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเปนกรอบใน
การนํามาวิเคราะหเพื่อหาคําตอบตอไป
2.1

การพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่มีความสําคัญและไดรับการกลาวถึงอยางมาก
นับตั้งแต ป พ.ศ. 2515 สืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดล อมของมนุษย ณ กรุงสตอกโฮม
ประเทศสวีเดน (Stockholm Conference) ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยสาระสําคัญมุงไปที่การเรียกรองใหประชาชนในโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุมเฟอยและใหมีการพัฒนาโดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
คณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment and
Development; WCED) ใหความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 1 วาหมายถึง
การพั ฒนาที่ สนองตอบต อความต องการของคนในรุ นป จจุบั น โดยไม ทําใหคนในรุ นอนาคตตองประนี ประนอม
ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง
0

ดั ง นั้ น การใช ท รั พ ยากรในการพั ฒ นาประเทศตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จะต อ งสนองตอบ
ความตองการของคนในรุนปจจุบัน (The Present Generation) อีกทั้งยังตองไมสรางผลกระทบตอคนรุนตอไป
(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
การพัฒนาที่ยั่งยืนเขามาเปนกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2535 หลังจากที่เขารวมการประชุม
สหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and
Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (Rio Earth Summit)
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การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ประกอบดวยแนวคิด 3 มิติ ไดแก มิติทางสังคม (Social) มิติทางเศรษฐกิจ
(Economic) และมิติทางสิ่งแวดลอม (Environment) ซึ่งทั้ง 3 สวนนี้ จะตองมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกัน
อยางสมดุล จึงจะเกิดความยั่งยืน (Sustainable) ดังนี้ 2
1

1) มิติการพัฒนาสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมได อยางสมดุล โดยการพัฒนาประชากรในประเทศใหมีผลิตภาพสูงขึ้น
สามารถปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลตอธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสที่จะ
ไดรับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนจากการพัฒนาและคุมครองอยางทั่วถึงและเปนธรรม พึ่งพาตนเองได
อยางมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย รวมทั้งมีการนําทุนทางสังคมที่มีอยู
อยางหลากหลายมาใชไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางสังคมใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต และ
มีความสมานฉันทเอื้ออาทร
2) มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ หมายถึ ง การมี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ มี เ สถี ย รภาพอย า งต อ เนื่ อ งในระยะยาว
มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อย า งมี คุ ณ ภาพ มี ก ารพั ฒ นาอย า งสมดุ ล และเอื้ อ ประโยชน ต อ คนส ว นใหญ
เป น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ความสามารถในการแข งขั น และการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ นั้ น จะต องมาจาก
กระบวนการการผลิตที่ใชเทคโนโลยีสะอาด 3 ลดปริมาณของเสียและไมทําลายสภาพแวดลอม ไมสรางมลพิษที่จะ
กลายเปนตนทุนในการผลิตระยะตอไป รวมทั้งอาจเปนขอจํากัดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน
2

3) มิ ติ ท างสิ่ ง แวดล อ ม หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในขอบเขตที่ ค งไว
ซึ่ งความหลากหลายทางชี ว ภาพและสามารถพลิ กฟ นใหกลับคื นสู สภาพใกล เคี ยงกับสภาพเดิมใหมากที่สุ ด
เพื่ อ คนรุ น หลั ง จะได มี โ อกาสและมี ป จ จั ย ในการดํ า รงชี พ ซึ่ ง จะต อ งปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ นการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มุงจัดการใหเกิดสมดุลระหวางการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเกื้อกูล รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีสะอาดมาใชใหมากที่สุด

2

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547.
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อใหการใชวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ก อให เ กิ ด ผลกระทบ ความเสี่ ยงต อมนุ ษย และสิ่ งแวดล อมน อยที่ สุ ดเท าที่ จะเป นไปได โดยการลดมลพิ ษที่
แหลงกําเนิด และมีของเสียเกิดขึ้นนอยที่สุดหรือไมมีเลย ดวยการเปลี่ยนวัตถุดิบ การใชซ้ําและการนํากลับมาใช
ใหม ซึ่งเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดตนทุนการผลิตควบคูกันไป
3
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ภาพที่ 1 : การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ดังนั้น การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนจึงมีประเด็นที่ตองคํานึงอยู 3 ประการ ไดแก
1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตองอยูบนฐานของหลักความยุติธรรมของคนในสังคม เชน โอกาสของ
การเขาถึงและไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน การกระจายการลงทุนและผลประโยชนตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาอยางเหมาะสม การสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจและการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2) คุณภาพชีวิตคน ครอบครัวและชุมชนเปนความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้จะตอง
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลักการสําคัญ โดยถือวาคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา การพัฒนาที่มี
ครอบครัวเปนรากฐานสําคัญ ความเขมแข็งของภาคชุมชนที่จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในสังคม วิถีแหง
ชุมชนจะสนับสนุนอัตลักษณแหงชุมชนทองถิ่น โดยที่ครอบครัวและชุมชนเปนฐานสําคัญของความมั่นคงของ
ประเทศและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
3) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ มาตรฐานแหงความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดลอม คือ พลังสําคัญแหงการพัฒนาประเทศ เพราะที่ผานมาการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิ จที่ เนน การคาและการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไดกอให เกิด ปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาสิ่งแวดลอมนี้ไดสงผลยอนกลับมากระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน
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2.2

กระบวนทัศนของรัฐตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่เกิดจาก
การพั ฒ นาโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ผลกระทบจากการพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ เสรี นิ ย ม โดยรั ฐ บาลมี ก ารจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน การพัฒนาที่บูรณาการ
และมีความสมดุลในมิติสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่เปนรูปธรรม คือ การสรางความ
เปนธรรมระหวางคนในสังคม รวมถึงการลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม และปญหาความขาดแคลนของ
ทรัพยากรซึ่งจะมุงสูสังคมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดไปพรอมกัน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการพัฒนาประเทศจาก 3 สวน ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยศึกษา
เฉพาะเนนในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนทัศนในดานเศรษฐกิจเปนหลัก
2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐวา
ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน
หลักคิดเรื่องการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ถือเปนเจตจํานงรวมกันของประเทศที่กําหนดใหรัฐมีหนาที่ทั้ง
ในเรื่องความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานไว
เพื่อใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในการแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา โดยคณะรัฐ มนตรีที่จะเขาบริห ารราชการแผ นดินต องชี้ แจงต อรัฐ สภาใหชัด แจงวาจะดําเนินการใด
ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงาน
แสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 4
3

1) ดานเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตองอยูบนฐานของหลักความยุติธรรมของคนในสังคม ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 หมวด 4 แนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ส ว นที่ 7 แนวนโยบาย
ดานเศรษฐกิจ จึงกําหนดหลักการในการที่รัฐตองดําเนินการเกี่ยวกับแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(1) รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5
4

(2) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังนี้ 6
5

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 โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขัน
กับเอกชนเวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชนสวนรวมหรือ
การจัดใหมีสาธารณูปโภค
กิจการ

- สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบ

- ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
- จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง
- กํ า กั บ ให ก ารประกอบกิ จ การมี ก ารแข ง ขั น อย า งเสรี แ ละเป น ธรรมป อ งกั น การผู ก ขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
- ดํ า เนิ น การให มี ก ารกระจายรายได อ ย า งเป น ธรรมคุ ม ครองส ง เสริ ม และขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทยเพื่อใชในการผลิตสินคาบริการและการประกอบอาชีพ
- สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงาน
สัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน
ที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
- คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคา
เกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของภาคเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
- สงเสริม สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
- จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิต
ของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
- การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของ
เอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดจะกระทํามิได
- สงเสริมและสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้งการดําเนินการตาม
ระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
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- สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ใหมีความเขมแข็ง
- สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
จะเห็ น ได ว า แนวนโยบายทางด านเศรษฐกิ จ ที่ กํ าหนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มุ ง ประเด็ น ไปที่ ก ารมี
เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะตองมี
ความสมดุลและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในมิติทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหเกิด
การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด โดยสนับสนุนใหใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลควบคูการประกอบกิจการ
2) ดานสังคม
ในสวนของการวางแนวนโยบายของรัฐในดานสังคมนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 ไดกําหนดใหรัฐตองวางนโยบายในการบริหารประเทศ ดังนี้
(1) การบริหารราชการแผนดิน
การบริหารราชการแผ นดินในมิติทางสังคมที่ เกี่ยวของกับมิติทางดานเศรษฐกิจนั้น รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายใหเปนไปตามที่กําหนด โดยรัฐจะตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการ
พัฒ นาสังคมเศรษฐกิ จและความมั่น คงของประเทศอย างยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 7
6

นอกจากนี้ รัฐจะตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 8 และจัดใหมีแผนพัฒนา
การเมืองรวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระเพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผน
ดังกลาวอยางเครงครัด 9
7

8

(2) การมีสวนรวมของประชาชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 10
รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 11
9

10

7

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1)
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)
8
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2.2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ประเทศไทยเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนาประเทศที่เรียกวา “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
โดยเริ่มตนจัดทําฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนกระทั่งปจจุบันเปนฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2560) เพื่อใชเปน
กรอบในการพั ฒนาประเทศ โดยเริ่ มจากการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานดานสาธารณูปโภคต างๆ โดยมีองคกร
ระหวางประเทศ คือ ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ หรือ ธนาคารโลก (World Bank) ให
การสนับสนุนทางดานการเงินโดยจะพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางขึ้นเพื่อทําหนาที่วางแผนการพัฒนาประเทศในชื่อที่เรียกวา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 12
11

แนวคิดในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เริ่มมีการกลาวถึงในชวงทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2536) เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวสูง และเริ่ม
เขาสูระบบเศรษฐกิจนานาชาติมากขึ้น แตการขยายตัวดังกลาวไมสอดรับการบริการพื้นฐานของรัฐซึ่งไมเพียงพอตอ
ความตองการและประสบปญหาเรื่องการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเมื่อ พ.ศ. 2535
ไดมีการนําเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในลักษณะที่มีคุณภาพและยั่งยืนบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) อันเปนผลตอเนื่อง
จากการพัฒนาประเทศที่ไมสมดุลระหวางเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา ซึ่งสงผลตอความไมสมดุลระหวางรายได
ของคนชนบทและคนเมือง ดังนั้น ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนตนมา ไดเนนการพัฒนา
ประเทศในเรื่องการตระหนักถึงคุณคาของ “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาประเทศ และขยายไปสูบริบทของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ มั่นคง และสมดุล เสริมสรางโอกาสการ
พัฒนาศักยภาพของคนในการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และไดรับผลจากการพัฒนาที่เปนธรรม รวมถึงการ
กําหนดนโยบายประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 2554) ในการแกปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง โดยไดรับโอกาสใน
การศึ กษาและบริ การทางสั งคมอย างเป นธรรมและทั่วถึง สร างอาชีพ เพิ่มรายได ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหชุมชน
จนกระทั่ ง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ป จ จุ บั น ได ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น ในช ว งเวลาที่
ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและ
สงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงใดๆ ที่ผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นี้ จึงมุงเนน
การปรับสมดุลของประเทศ โดยเนนให "ประเทศมีความมั่นคงเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง"
มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในมิติการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้

12

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ตั้งขึ้นในป ในป พ.ศ. 2493 ทําหนาที่หลักในการศึกษา ติดตาม วิเคราะห วิจัย
สภาวะเศรษฐกิจและจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และในป พ.ศ. 2515 ไดรวมเอาการพัฒนาสังคมเขา
มาเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ โดยสรางความเปนธรรมในสังคม และพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต
2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม หมายถึง การสรางระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให มีความเขมแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาป จจัยภายนอก ดว ยการสรางความเขมแข็งภาคเกษตร
ความมั่น คงของอาหารและพลั งงาน มี การปรับ โครงสรางเศรษฐกิจ สูการเติบ โตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและภูมิปญญา และการสราง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
การพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 11 นี้ อาศั ย ยุ ทธศาสตร
6 ยุทธศาสตร กลาวคือ
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
- การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรงมากขึ้น สงเสริม
การจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและ
เปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริ ม สร า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมแก ค นในสั ง คมไทย รวมทั้ ง ยกระดั บ คุ ณ ภาพระบบ
การคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
- การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมี
คุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิ ภาพ พัฒ นาระบบการเงิ น
ฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และ
พัฒนาระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึง
บริการอยางมีประสิทธิภาพ
- การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยาง
สรางสรรค เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ มอาชีพที่ส อดคล องกั บศั กยภาพของพื้นที่ สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น พลั ง ร ว มในการพั ฒ นาสั ง คม พั ฒ นามาตรฐานระบบการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคเพิ่ ม
ชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
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- การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
- การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
- การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
- การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทย
ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
- การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
- การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเนื่อง
- การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
- การสร า งความมั่ น คงในอาชี พ และรายได ใ ห แ ก เ กษตรกร มุ ง พั ฒ นาระบบการสร า ง
หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร
- การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น
ภาคเกษตร

- การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน

4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ผูประกอบการ

- การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับ

- การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร างเศรษฐกิ จ ให เ ติ บโตอยา งมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญ ญาทองถิ่น
ทรัพยสินทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอดถายทอด
- การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท า เที ย ม และเป น ธรรม
มุงพัฒ นาตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งกํ าลังแรงงานใหเอื้อตอการปรั บโครงสร างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
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การจัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสง
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
- การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
อนุภูมิภาคตางๆ

- การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนส งและระบบโลจิส ติกภายใตกรอบความรวมมือใน

- การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค มุงพัฒนาพื้นที่
ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
- การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
- การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
- การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
- การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ
กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
- การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
- การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
- การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน

ทองถิ่น

6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- การอนุรักษ ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การปรั บ กระบวนทั ศน การพัฒ นาและขับ เคลื่อ นประเทศเพื่ อเตรีย มพรอ มไปสูก ารเป น
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สภาพภูมิอากาศ

- การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลง
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- การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ
ทิศทางของการพัฒนาประเทศใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุน
และการคากับตางประเทศ การที่ประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและ
รวดเร็วตามพลวัตโลกสงผลในทางบวก เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต การสรางรายไดและ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็มีผลเสียตามมาเชน ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
ศักยภาพทางการแขงขันของกลุมทุนขนาดเล็กและคุณภาพของคน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้ง 11 ฉบับ ผูวิจัยเห็นวาทิศทางของการพัฒนาประเทศ
ที่แสดงใหเห็นนั้น มีนโยบายการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการลงทุน
และการคากับตางประเทศ การที่ประเทศไทยมีนโยบายเปดเสรีทางการลงทุนและการคาอยางกวางขวางและ
รวดเร็วตามพลวัตโลกสงผลในดานบวก เชน ความเจริญทางเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต การสรางรายไดและ
ความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ อย า งไรก็ ตามก็ มีผ ลเสีย ตามมา เชน ความเสื่ อมโทรมของทรั พยากรธรรมชาติ
ศักยภาพทางการแขงขันของกลุมทุนขนาดเล็ก และคุณภาพของคน ดังนั้น การพัฒนาประเทศใหเปนสังคมไทย
ที่มีคุณภาพนั้น ตองมีการสรางความเปนธรรมในสังคม มีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง
ลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถจําแนกในชวงระยะเวลาตางๆ ไดดังนี้
1) พ.ศ. 2500 – 2524 : ยุคเริ่มตนของการพัฒนาประเทศ โดยการปรับโครงสรางพื้นฐานประเทศ
เพื่อรองรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจใหม ซึ่งบริบทการพัฒนาประเทศใหน้ําหนักกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กลาวคือ การพัฒนาประเทศโดยการปรับโครงสรางพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สรางมูลคาเพิ่ม
ในสินคา
ภาพที่ 2: กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

สังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม
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2) พ.ศ. 2525 – 2534 : การพัฒนาประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจจากสังคม
เกษตรกรรมเป น สั ง คมเกษตรแบบอุ ต สาหกรรม มุ ง เน น การขยายพื้ น ที่ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และการลงทุ น
เรื่องเครื่องจักร เทคโนโลยี
ภาพที่ 3 : กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจกระจายพื้นที่
การลงทุนใหครอบคลุมภูมิภาคตางๆ และการขยายตลาดทางการคาใหม
สังคม
การขยายตัว

เศรษฐกิจ

การลงทุน

สิ่งแวดลอม

3) พ.ศ. 2535 – 2539 : การขยายตัวทางการคาระหวางประเทศ และวางโครงสรางพื้นฐานเพื่อกาวสู
ประเทศอุตสาหกรรมใหม
รองรั บ โครงสร า งระบบเศรษฐกิ จ ใหม ซึ่ ง บริ บ ทการพั ฒ นาประเทศให น้ํ า หนั ก กั บ การพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิ จ กล า วคื อ การพั ฒ นาประเทศโดยการปรั บ โครงสร า งพื้ น ฐานและเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร
สรางมูลคาเพิ่มในสินคา
ภาพที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคมจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม
ในระยะนี้เริ่มมีการสรางกรอบแนวคิดในเชิงพัฒนาประเทศรวมถึงการรักษาสมดุลทางสังคม (คน) โดยพยายาม
รักษาการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจใหอยูในระดับที่เหมาะสม การกระจายรายไดการพัฒนาสูภูมิภาคและ
ชนบท และที่ สํ า คั ญ มี ก ารสร า งมาตรการในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย คุ ณ ภาพชี วิ ต สิ่ ง แวดล อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สังคม

สัเศรษฐกิ
งคม จ

สิ่งแวดลอม
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4) พ.ศ. 2540 – 2544 : การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกาภิวัฒน ความพลามัวทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
ภาพที่ 5 : กรอบคิดการพัฒนาประเทศเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของคน

สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม

5) พ.ศ. 2545 – 2549 : ชวงเวลาแหงการฟนตัวทางเศรษฐกิจควบคูกับการสรางดุลภาพระหวาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ภาพที่ 6 : กรอบความคิดการพัฒนา 3 ดาน ไดแก สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตดุลยภาพ
การพัฒนายังคงอยูที่มิติทางเศรษฐกิจ โดยดานเศรษฐกิจยังคงเปนปจจัยการพัฒนาประเทศที่เดนชัดสุด
สังคม

สัเศรษฐกิ
งคม จ

สิ่งแวดลอม

6) พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน
ภาพที่ 7 : กรอบคิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนแตเปนเชิงการพัฒนาแบบแยกสวน แต
ยังคงมุงเนนดานเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาประเทศ โดยมีดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรมใน
การพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืน
สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดลอม
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2.3

แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน

สว นการบริ หารราชการแผ น ดิ น นั้ น รั ฐ บาลได กํ าหนดนโยบายพื้ น ฐานที่ จะต องมี การส งเสริ มและ
สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการสงวนบํ ารุ ง รั ก ษา และใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดล อมตามหลักการการพั ฒนาที่ยั่ งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนแบบเสรีและมีการกํากับดูแล
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอน ซึ่งหากพิจารณาแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศที่ผานมาจะเห็นไดวามีการวางแนวนโยบายสวนใหญเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
และสิ่งแวดลอมเปนหลัก สวนการพัฒนาดานอื่นๆ จะขึ้นกับสภาพสังคมของชวงเวลานั้นๆ
โดยสามารถสรุปกรอบคิดของนโยบายการบริหารราชการแผนดินไดดังนี้
ตารางที่ 1 : สรุปกรอบคิดของนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ป พ.ศ.

นโยบายทางสังคม

ป พ.ศ. 2500 –
2524

1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม

ชวงเวลาแหงการ
ปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

2. การศึกษา

ป พ.ศ. 2525 –
2534

1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม

ทศวรรษแหงการ
พัฒนาประเทศ

2. การศึกษา การ
สาธารณสุข

3. การสาธารณสุข
4. ระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน

3. ระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน

นโยบายดานเศรษฐกิจ
1. วางระบบโครงสรางพื้นฐาน
2. เสริมสรางผลผลิตทางการเกษตรที่
เพิ่มมากขึ้น

นโยบายดานสิ่งแวดลอม
1. การใช
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ

3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 2. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่
4. การขยายพื้นที่การลงทุน
เสื่อมโทรม
5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ประเทศ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. การใช
2. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
มากขึ้น

3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 2. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่
4. การขยายพื้นที่การลงทุน
เสื่อมโทรม
5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ประเทศ
6. การสรางความสัมพันธกับนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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ป พ.ศ.

นโยบายทางสังคม

นโยบายดานเศรษฐกิจ

นโยบายดานสิ่งแวดลอม

7. สงเสริมการลงทุนของตางชาติ
8. สนับสนุนนโยบายการคาเสรี
9. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
ระเบียบของทางราชการ เพื่อเอื้อ
ประโยชนตอการลงทุน โดยเฉพาะการ
ลงทุนจากภายนอก
ป พ.ศ. 2535-2544 1.ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม
ประเทศไทยเปน
ประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก

2. การศึกษา

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่มี
เพิ่มมากขึ้น

1. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรที่เสื่อมโทรม

2. หลักผูกอมลพิษตอง
3. การสาธารณสุข 3. สงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม รับผิดชอบ
3. ภาคประชาชนมีสวน
4. การขยายพื้นที่การลงทุน
4. การคุมครอง
รวมในการบริหารจัดการ
ผูบริโภคใหปลอดภัย 5. การหาตลาดทางการคาระหวาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และมีความเปน
ประเทศ
สิ่งแวดลอม
ธรรม
6. สรางความสัมพันธกับนานาชาติเพื่อ
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
7. สงเสริมการลงทุนของตางชาติ
8. สนับสนุนนโยบายการคาเสรี
สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมี
บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
ภายใตระบบเศรษฐกิจที่แขงขันอยาง
เปนธรรม
9. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
ระเบียบของทางราชการ เพื่อเอื้อ
ประโยชนจากการลงทุน โดยเฉพาะ
การลงทุนจากภายนอก
10. การเขาไปมีสวนรวมในองคกร
ระหวางประเทศที่สําคัญ เชน องคการ
สหประชาชาติ องคการการคาโลก
องคการเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
องคกรกลุมประเทศกําลังพัฒนา
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ป พ.ศ.

นโยบายทางสังคม

พ.ศ. 2544-ปจจุบัน 1. ลดปญหาการ
เหลื่อมล้ําในสังคม
จากสังคม
เกษตรกรรม (สู)
ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม

2. การศึกษา

3. การสาธารณสุข
4. การคุมครอง
ผูบริโภค
5.ความมั่นคงของ
มนุษย

2.4

นโยบายดานเศรษฐกิจ
1. นโยบายดานเศรษฐกิจเสรี
2. การปฏิรูปกฎหมายเพื่อรองรับ
นโยบายทางเศรษฐกิจ
3. การลงทุนและการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมใหม
4. การปรับปรุงระบบโลจิสติกส
5. เศรษฐกิจชุมชน

นโยบายดานสิ่งแวดลอม
1. การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรม
2. หลักการผูกอมลพิษตอง
รับผิดชอบ
3. ภาคประชาชนมีสวน
รวมในการบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

หลักสิทธิมนุษยชนและการคุมครองสิทธิมนุษยชน

หลักคิดในการพัฒนาประเทศ จะตองนําหลักการดานสิทธิมนุษยชนที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยของพลเมือง มาเปนองคประกอบในการพิจารณาเพื่อมิใหสรางผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
2.4.1 หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิ มนุษยชนเป นสิ ทธิขั้นพื้น ฐานของมนุษย ที่หามบุ คคลอื่น ใดละเมิ ด และเปนสิทธิตามธรรมชาติ
(Natural Rights) ที่มีมาแตกําเนิดของมนุษย อันมีฐานจากแนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ (Natural Law)
ตอมาภายหลังจากมหาสงครามโลกครั้งสองยุติลง ซึ่งไดนําพาความสูญเสียอยางใหญหลวงตอมวล
มนุษยชาติ ประเทศตางๆ จึงรวมมือกันกอตั้งองคการสหประชาชาติ (The United Nations) ขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือ “เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นตอหลักสิทธิมนุษยชน อันเปนรากฐานสําคัญในศักดิ์ศรีและ
คุณคาของมนุษย” ทําหนาที่เปนศูนยกลางใหบรรดาประชาชาติทั่วโลกรวมมือกันทํางานเพื่อสันติภาพและการ
พัฒนาโดยอยูบนหลักพื้นฐานของความยุติธรรม ศักดิ์ศรีของมนุษย และความกินดีอยูดีของมนุษย นอกจากนี้
เปนเวทีในการสรางดุลแหงการพึ่งพาอาศัยกันและรักษาผลประโยชนชาติในกรณีที่เกิดปญหาระหวางประเทศ
ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
เพื่ อเป นการยื น ยัน ความเชื่ อมั่ น ตอหลักสิทธิมนุษยชนดังกลาว โดยเปน ที่ย อมรับ กัน วาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเปนสาเหตุหลักของความขัดแยงและแตกแยกในสังคม สหประชาชาติจึงไดจัดทําปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้นและไดรับการรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) โดยถือเปนเอกสาร
แมบทดานสิทธิมนุษยชน และประเทศที่ลงนามในปฏิญญานี้มีพันธกรณีที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาวโดยให
สิทธิแกส หประชาชาติในการควบคุ มตรวจสอบว า รั ฐบาลของแต ละประเทศไดเ คารพต อการคุมครองและ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนของพลเมืองหรือไม
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2.4.2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) เปน
เอกสารสิทธิมนุษยชนที่สําคัญฉบับหนึ่งของโลก ปณิธานสูงสุดของสามัญชนที่ตองการมีชีวิตอยางอิสรภาพใน
การพูดและความเชื่อถือ อิสรภาพพนจากความหวาดกลัวและความตองการ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ เปนมาตรฐานรวมกันแหงความสําเร็จสําหรับบรรดาพลเมืองและ
ประชาชาติ เพื่อจุดหมายปลายทางที่วาปจเจกชนและองคการของสังคมทุกองคการ โดยการรําลึกเสมอถึง
ปฏิญญานี้ จะบากบั่นพยายามดวยการสอนและศึกษา ในอันที่จะสงเสริมการเคารพสิทธิและเสรีภาพเหลานี้
และดวยการดําเนินมาตรการที่กาวหนาทั้งในประเทศและระหวางประเทศในอันที่จะใหมีการยอมรับนับถือ และ
การปฏิบัติตามโดยสากลและอยางเปนผลจริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกดวยกันเอง และในบรรดา
ประชาชนของดินแดนที่อยูใตอํานาจของรัฐนั้น
เนื้อหาทั้ งหมดมี 30 ข อ แบงเปน 3 สว น ไดแก (1) หลั กการทั่วไป (2) สิทธิพลเมื องและสิทธิ ทาง
การเมือง และ (3) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1) หลักการทั่วไป คือ รากฐานหลักคิดเพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของปฏิญญาฯ อันมีผลสําคัญตอ
การตีความเพื่อปรับใช มีดังตอไปนี้
(1) หลักอิสรภาพและความเทาเทียมกัน มนุษยทั้งหลายเกิดมาอิสรภาพและเทาเทียมกันทั้ง
ศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนไดรับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันพี่นอง
(2) หลักไมเลือกปฏิบัติ บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ระบุไวในปฏิญญานี้ ทั้งนี้
โดยไมมีการจําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่น ชาติพันธุหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่น
(3) หลักการเคารพตอสิทธิมนุษยชน บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีระเบียบทางสังคมและระหวาง
ประเทศที่จะเกื้อกูลใหการใชสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ไดระบุในปฏิญญานี้บรรลุอยางสมบูรณ และในการมีสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลทุกคนตองอยูในบังคับของขอจํากัดเพียงเทาที่ถูกกําหนดโดยกฎหมายเทานั้น เพื่อความมุง
ประสงคใหไดมาซึ่งการยอมรับและการเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอื่น และเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด
อันยุติธรรมเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคม
ห า มแปลความหรื อตี ความอยางใดๆ เพื่อมุงตอการทําลายสิทธิและเสรีภ าพของพลเมือ ง
ที่ไดรับรองไวในปฏิญญาสากลฯนี้
2) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คือ สิทธิที่จําเปนตอหลักประกันในดานสิทธิของประชาชนที่จะ
มีชีวิตอยูไดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม การทรมานทารุณกรรมหรือการถูกลงโทษ ลวงละเมิด
ดวยวิธีการใดๆ ภายใตรัฐบาลใดๆ ซึ่งจะตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง มีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น มีปรากฏตามขอ 3-21 ในปฏิญญาสากลฯและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)
3) สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม คื อ สิ ท ธิ ที่ มี ม าแต ภ ายหลั ง เพื่ อ ส ง เสริ ม และเป น
หลั ก ประกั น ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมนุ ษย เช น สิ ท ธิ ใ นการทํ า งาน สิ ท ธิที่ จ ะมี ส ภาวะการทํ า งานที่ ยุ ติ ธ รรม
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สิทธิรวมกลุมกอตั้งสหภาพแรงงานและเขารวมสหภาพแรงงาน สิทธิที่จะไดรับการประกันสังคม สิทธิครอบครัว
สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิที่จะมีมาตรฐานแหงสุขภาพที่ดี 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) มีการรับรองโดยสมัชชาใหญสหประชาชาติ
ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2529 โดยถือหลักการวา “รัฐตองตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนามนุษย
เปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ” และ “รัฐมีหนาที่กระจายผลประโยชนที่เทาเทียมกัน” รวมถึง “การพัฒนา
ให เ กิ ด ความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชนบนพื้ น ฐานของการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาประเทศ” ดั ง นั้ น
การดําเนินการเพื่อการพัฒนาประเทศของภาครัฐตองยึดมั่นตอเรื่องตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มนุ ษ ย เ ป น ศู น ย ก ลางในการพั ฒ นา และควรเป น ผู มี ส ว นร ว มและเป น ผู รั บ ประโยชน จ ากสิ ท ธิ
ในการพั ฒนา โดยมนุ ษย ควรได รั บการคุ มครองจากระเบียบทางการเมือง สั งคม และเศรษฐกิ จที่ เหมาะสมต อ
การพัฒนา และภาครัฐมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่เหมาะสมที่มุงใหเกิดประโยชนในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานการมีสวนรวมและประชาชนไดรับความคุมครองตอการกระจายผลประโยชน
ที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม
ภาครัฐตองประกันในเรื่องของโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงทรัพยากร
พื้นฐาน การศึกษา การบริการสาธารณสุข อาหาร ที่อยูอาศัย การจางงานและการกระจายรายไดที่เปนธรรม
ภาครัฐ มีหนาที่ในการใหประกันการพัฒนาและขจัดอุปสรรคการพัฒนา ตองตระหนักถึงการสงเสริมระเบียบ
เศรษฐกิจใหมบนพื้นฐานความเสมอภาคเทาเทียมกันการพึ่งพากันและกัน ผลประโยชนรวมกัน และการรวมมือ
ระหวางรัฐทั้งปวง รวมทั้งในลักษณะ สนับสนุนใหปฏิบัติตามและใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในบรรดาสิทธิมนุษยชน
2.4.4 ประเทศไทยกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ไววา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” 13
12

1) กระบวนทัศนระบบราชการแบบใหมที่มีตอการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
การใชอํานาจอธิปไตยตองคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
13

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4
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มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
2) รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
การอางหลักสิทธิมนุษยชนเปนขอตอสูทางศาล
มาตรา 28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได
บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง หาก
การใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้
3) เนื้อหาแหงสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวตามมาตรา 30 - 69 มีปรากฏทั้งในสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิ
ทางเศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ซึ่ งในส วนของสิทธิทางเศรษฐกิจ ของปจ เจกชนเรื่อง “เสรีภ าพในการ
ประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” มาตรา 43 ไดบัญญัติรับรองเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ซึ่งวรรคสองบัญญัติถึงการจํากัดเสรีภาพจะ
กระทํ ามิ ได เว น แต เ พื่ อประโยชน ในการรักษาความมั่น คงของรัฐ หรือเศรษฐกิจ ของประเทศ การคุ มครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพ
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
4) ภารกิจของรัฐตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ก. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

มาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
ข. นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
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(1) สนั บ สนุ น ระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีแ ละเป น ธรรมโดยอาศัย กลไกตลาด และ
สนับ สนุ นใหมีการพัฒ นาเศรษฐกิจ อย างยั่งยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่
ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน
สวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค
ประกอบกิจการ

(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ

(3) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
อยางทั่วถึง

(4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ

(5) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการ
ผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
(6) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ
(7) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบ
แรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองให
ผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
(8) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริม
ใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อ
วางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร
(9) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการรวมกลุม
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ
(10) จั ดให มี สาธารณู ปโภคขั้ นพื้ นฐานอั นจํ าเป นต อการดํ ารงชี วิ ตของประชาชนเพื่ อ
ประโยชน ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอ
การดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
(11) การดําเนิน การใดที่เ ปน เหตุให โครงสรางหรือโครงข ายขั้นพื้ นฐานของกิจ การ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเปน
กรรมสิทธิ์องเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได
(12) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ การพาณิ ช ย น าวี การขนส ง ทางราง รวมทั้ ง
การดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ
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(13) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติ และ
ระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
(14) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทาง

เศรษฐกิจ

ค. นโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้

มาตรา 85 รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบายด า นที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ

(1) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความ
สอดคล องกั บ สภาพแวดล อมทางธรรมชาติ ทั้งผืน ดิน ผืน น้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชน
ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย
(2) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อให
เกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร
(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนาและดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
(4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยางเปน
ระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
จากหลักคิดดังที่กลาวมาขางตนมีผลทําใหกระบวนทัศนของรัฐที่มีตอการพัฒนาประเทศตองมีการ
ปรั บ เปลี่ ยนเปน อยา งมาก ประการแรกการใหความสําคัญกับคุณภาพและสิ่งที่มีคุณคาตอสังคม (ประชาชน)
ประการตอมาการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งที่มีคุณคาทางสังคม ประการสุดทายการใหความสําคัญของ
ประชาชนในการมี ส วนร วมในการวางแผนพั ฒนาประเทศ โดยมุ งเน นบทบาทของภาครั ฐในการทํ าหนาที่ เป น
ผูสงเสริมและสนับสนุน (Promoter and Supporter) ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคของบุคคลเปนศูนยกลางอันนําไปสูการกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ
5) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
เปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
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และกรรมการอื่ นอี กหกคน ซึ่ งพระมหากษั ตริย ทรงแต งตั้ งตามคํ าแนะนํ าของวุ ฒิสภาจากผู ซึ่ งมี ความรู หรื อ
ประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ โดยมีอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ดังตอไปนี้
(1) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ
(2) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
อันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการ
การแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่
ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
(3) เสนอเรื่ องพร อมด ว ยความเห็น ตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ในกรณีที่เห็น ชอบตามที่มีผูรองเรีย นวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(4) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวากฎ คําสั่ง
หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(5) เสนอแนะนโยบายและข อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ หรื อ ข อ บั ง คั บ ต อ รั ฐ สภาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(6) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(7) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการอื่น
ในดานสิทธิมนุษยชน
(8) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีและเปดเผยตอสาธารณชน
(9) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอรัฐสภา
(10) เสนอความเห็ นต อคณะรั ฐมนตรีและรัฐ สภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีส นธิสัญญา
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(11) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
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2.5

การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

Bardach ไดอธิบายถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติวา คือ กระบวนการของกลยุทธเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ
ระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ ในอันที่จะใหไดมาซึ่งการบรรลุเปาหมายของกลุมพวกตน 14 ดังนั้น การที่จะ
สามารถใชนโยบายของรัฐตอการพั ฒนาประเทศใหไดประโยชนสูงสุดแกประชาชนไดนั้น กุญแจสําคัญของ
ความสําเร็จ คือ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง ซึ่งนโยบายและแผนตองมีระบบที่ดีมารองรับ
เมื่อไมมีระบบมารองรับก็ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่จะกลาวตอไปนี้
13

- ความไมสัมพันธกันระหวางกระบวนทัศนของรัฐกับการพัฒนาประเทศ
- การใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนดานหลัก
- การสูญเสียฐานทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนทางสังคมจากการพัฒนาประเทศที่ผานมา
- การอาศัยชองทางกฎหมายเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกที่ประเทศไทยมีขอผูกพัน ไมวาจะอาศัย
เงื่อนไขการเขามาลงทุนนอยกวาเกณฑที่ตองขออนุญาตหรืออาศัยเกณฑสัดสวนผูถือหุนไทย และนิติบุคคลที่
ไมใชคนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ก็สามารถประกอบธุรกิจคาปลีกไดเชนเดียวกับคนไทย
กลาวโดยสรุป การที่พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจตามแนวทางสากล เนนกลไกทางตลาดเปนสําคัญ
โดยไมมีมาตรการรองรับที่ดีทําใหการเขามาลงทุนของทุนคาปลีกขนาดใหญในธุรกิจคาปลีกสงผลกระทบตอ
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นดังจะกลาวถึงในบทตอไป

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 มีปรากฏใหเห็นทั่วไปในหลายรูปแบบหลายประเภททั้งในรูปแบบ
ของรานสะดวกซื้อ (Convenience Store) อยางรานเซเวนอีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท หรือรูปแบบซุปเปอร
มารเก็ต (Supermarket) เชน ท็อปซุปเปอรมารเก็ต วิลลามารเก็ต หรือรานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง
(Cash and Carry) เชน หางแมคโคร หรือรูปแบบหางสรรพสินคา (Department Store) เชน หางเซ็นทรัล
หางดิเอ็มโพเรี่ยม หางเดอะมอลล หรือแมกระทั่งหางสรรพสินคาในตางจังหวัด (จังหวัดขอนแกน-หางแฟรี่
หางเซ็นโทซา) เปนตน หรือรานคาเฉพาะอยาง (Category Killer) เชน รานพาวเวอรบาย รานซุปเปอรสปอรต
ที่จําหนายกลุมผลิตภัณฑดานเครื่องอุปกรณกีฬา เปนตน รานคาสินคาพิเศษ (Specialty Store) เชน รานวัตสัน
รานบูธ รานโดโซ เปนตน รานคาปลีกแบบดิสเคานสโตร (Discount Store) เชน หางเทสโกโลตัส หางบิ๊กซี
ห างคาร ฟู ร เป น ต น โดยห างค าปลี กสมั ย ใหม ดั งกล าวได เ ติ บ โตขึ้ น และมี หลากหลายรู ปแบบพร อมกั บ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นิพนธ พัวพงศกร และคณะ 1 ไดอธิบายวิวัฒนาการของการคาปลีกสมัยใหมวา การเติบโตของ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมแบงไดเปน 4 ยุค ไดแก
0

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 หางไทยไดมารูเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญจากตางชาติที่เขามาลงทุนเปดกิจการ
และประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยมีหางเซ็นทรัลที่เปดดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2490 (รานเซ็นทรัล)
เปนคูแขงทางการคา
ตั้งแตป พ.ศ. 2511 - 2525 ไดเกิดหางคาปลีกสมัยใหมเพิ่มขึ้น 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 รวมถึงการการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหางสรรพสินคาตั้งฮั่วเส็งซึ่งเดิมเปนรานคา 2
1

2) พ.ศ. 2526 - 2532 เปนยุคหางสรรพสินคาขยายตัวสูชานเมือง
ในป พ.ศ. 2526 - 2532 เปนยุคของการขยายตัวไปสูชานเมือง อาทิเชน หางเซ็นทรัลมีการขยายสาขา
ไปที่ลาดพร าว หางเดอะมอลล ขยายสาขาไปที่ถนนรามคํ าแหง ในชวงเวลาดังกลาวเริ่มมีรานสะดวกซื้อใน
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 ที่ถูกระบุวา 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 ขยายสาขาไปที่ศรีราชา และมีรานประเภทสเปเชี่ยลสโตร
เกิดขึ้น ไดแก รานวัตสัน และรานซุปเปอรสปอรต3
2

ในป เ ดี ย วกั น นี้ ห า งค า ปลี กขนาดใหญคารฟูรเริ่มเปดใหบ ริการครั้งแรกในประเทศไทย และมี
การปรับเปลี่ยนแยกธุรกิจซุปเปอรมารเก็ตในเครือเซ็นทรัลและโรบินสันเปนท็อปสซุปเปอรมารเก็ต
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงรานคาปลีกสมัยใหม ชวงเวลา อดีต – พ.ศ. 2540
ป (พ.ศ.)
กอน 2500

2
3

Modern Trade
หางใตฟา หางแมวดํา หางไนติงเกล หางรังนกใต หางมะลิฟา

2500

รานเซ็นทรัล (วังบูรพา)

2507

หางไดมารู (ราชดําริ) หางเซ็นทรัล (ราชประสงค)

ขอมูลจากเวปไซตบริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด.
รานบูธ (พ.ศ. 2540).
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ป (พ.ศ.)

Modern Trade

2511

หางเซ็นทรัล (สีลม)

2517

หางเซ็นทรัล (ชิดลม)

2518

หางพาตา

2519

หางตั้งฮั่วเส็ง

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.บี.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) หางลิตเติ้ลซีเกิ้ลหางอิเซตัน
หางงามวงศวาน ชอปปงมอลล

2533

หางการเลอรี่สราฟาแยตต หางโรบินสัน (สุขุมวิท)
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2534

Modern Trade
หางสรรพสินคา พิริยะพูล หางเดอะมอลล(งามวงศวาน) หางรวมทุนพัฒนาพลาซา
หางเมโทรโปลิส อาเขต

2535

หางรามอินทรา พลาซา หางเดอะบิลเลี่ยนพลาซา หางโมเดิรนยูนิตี้
หาง ส.จิราพลาส หางโรบินสัน (บางแค)

2536

หางโรบินสัน (ศรีนครินทร) หางเซ็นทรัล (รามอินทรา) หางเซ็นทรัล (บางนา)

2537

หางเดอะมอลล (บางกะป)

2539

หางเอ็มโพเรียม

2540

หางเซ็นทรัล (พระราม 3)

แหลงที่มา รายงานทิศทางเศรษฐกิจ และการคาไทย : ภาคการคาภายในประเทศ โดยนิพนธ พัวพงศธร และ
สุมนา ตั้งจิตวิสุทธิ์
จากข อมู ลของฝ ายวิ จั ยธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยา พบว า การแบ งมู ลค าทางการตลาดในช วงก อน
ป พ.ศ. 2540 ธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมมีอยูถึงประมาณ 60 - 70 เปอรเซ็นต สวนหางสรรพสินคาทั้งหลาย (รานคา
ปลีกสมัยใหม) มีประมาณ 30 - 40 เปอรเซ็นต
4) พ.ศ.2540 - 2545 เปนยุคกาวกระโดดของหางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติ
นับจากป พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน หางไฮเปอรมารเก็ตจากตางชาติขยายกิจการอยางรวดเร็วและรุนแรง
สาเหตุกลาวกันวาเป นชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยเกิดปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทํ าใหกลุมทุนไทยประสบ
ปญหาหนี้สินอยางรุนแรงจึงตองขายหุนใหแกบรรษัทขามชาติ 4 และรัฐตองกระตุนเศรษฐกิจโดยอาศัยมาตรการ
สงเสริมการลงทุนและลดขอจํากัดในการลงทุน เชน การยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติที่ 281 (ปว.281) โดยไดตรา
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 มาใชบังคับแทน เนื่องจากตองการเงินทุนจาก
ตางประเทศเขามาฟนฟูระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งเปนโอกาสใหธุรกิจที่เคยผูกขาดกลุมทุนไทยตกไปอยู
ในมือกลุมทุนตางชาติแทน กลาวคือ
3

หางบิ๊กซี
เดิมหางบิ๊กซี มีเจาของกิจการเปนกลุมธุรกิจคาปลีกในเครือเซ็นทรัล และในป พ.ศ. 2542 บริษัท Casino
Guichard-Perrachon กลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดเขามาเพิ่มทุนและกลายเปนผูถือหุนใหญ
ขอมูลจากเว็ปไซตทางการของหางบิ๊กซี (นักลงทุนสัมพันธ)5 ไดใหขอมูลวา “...บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ “ไฮเปอรมารเก็ต” หรือ
4

วีระยุทธ กาญจนชูฉัตร, สองนคราคาปลีกไทย, การตอสูของทุนไทย 2 การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยู
รอด, พ.ศ. 2549, หนา 217.
5
ขอมูลจาก www.bigc.co.th/ir/investor_th.html
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“ซูเปอรเซ็นเตอร” ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหมภายใตชื่อ “บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร”ภายใตการบริหารงานโดย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสาขาที่เปดใหบริการแลวจํานวนทั้งสิ้น 68 สาขา
แบงเปนสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 27 สาขา และสาขาตางจังหวัดจํานวน 41 สาขา บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียน 8,250 ลานบาท เปนทุนชําระแลว 8,013 ลานบาท เปนหุนสามัญทั้งหมดมูลคาหุนละ 10 บาท
โดยมี Geant International B.V และกลุมจิราธิวัฒน เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (Giant International
B.V เปนบริษัทในกลุมบริษัทคาสิโน ซึ่งบริษัทคาสิโน เปนผูประกอบการคาปลีกที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ตั้งอยู
ในประเทศฝรั่งเศส และมีการลงทุนในธุรกิจคาปลีกในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก)...”6
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงการขยายการลงทุน
พ.ศ.2536 บิ๊กซี เริ่มเปดดําเนินธุรกิจภายใตการจดทะเบียนการคาของหางสรรพสินคาเซ็นทรัลซูเปอร
สโตร จํากัด - บริษัทยอยของเซ็นทรัลกรุป
พ.ศ.2537 เปดสาขาแรกบนถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2537
และเปดทําการ อยางเปนทางการในสาขาวงศสวางและราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2538 เปดสาขารังสิต (กรุงเทพฯ) โดยเขาดําเนินธุรกิจแทนที่หางเซฟวัน (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 สาขาอื่นๆ ที่เปด : พัทยา ราชดําริ (กรุงเทพฯ)
พ.ศ.2539 บิ๊กซี เปดสาขาบางพลี (กรุงเทพฯ) เปนสาขาที่ 7 ภายใตแนวความคิดของหางชั้นเดียวที่มี
ขนาดใหญ เปนซูเปอรเซ็นเตอรในอาณาเขตกวางขวางถึง 12,000 ตรม. พรอมการออกแบบ
และตกแตงของ หางสรรพสินคาทันสมัยที่สะดวกสบาย การแบงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพชวยลด
ตนทุนในการกอสราง ดังนั้นการออกแบบสาขาตอมาจึงไดรับการกําหนดใหดําเนินการภายใต
แนวความคิดนี้ สาขาที่เปดเพิ่ม ไดแก นครปฐม อุดรธานี ขอนแกน และโคราช ในปนี้บิ๊กซี
มียอดจําหนายสูงถึง 1 หมื่นลานบาท
พ.ศ.2540 บิ๊กซี ขยายสาขามากขึ้นในปนี้ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจั งหวั ด ไดแก สุร าษฎรธานี
พิษณุโลก รัตนาธิเบศร(กรุงเทพฯ) ระยอง พระราม 2 (กรุงเทพฯ) เชียงราย ลําปาง และลพบุรี
พ.ศ.2541 บิ๊กซี เปดสาขาที่ 20 ทีเ่ พชรบุรี ในปนี้ บิ๊กซี มียอดจําหนายสูงถึง 2 หมื่นลานบาท
พ.ศ.2542 หางสรรพสินคา บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ
กลุมบริษัท คาสิโน กรุป (Casino Group) จากประเทศฝรั่งเศส โดย คาสิโน กรุป เขาซื้อหุน
เพิ่มทุน จํานวน 530 ลานหุน และกลายเปนผูถือหุนใหญหลังจากการเขารวมของบริษัททั้งสอง
หลังจาก การดําเนินการควบคุมผลประโยชนในบิ๊กซี คาสิโนกรุปตัดสินใจขายธุรกิจผลิตเสื้อผา
ทั้งหมด เพื่อมุงเนนธุรกิจการขายปลีกอยางจริงจัง ปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
พ.ศ.2543 บิ๊กซี ไดขยายสาขาเพิ่มอีก 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. รวมทั้งแนะนํา บิ๊กซีเว็บไซต
www.bigc.co.thเปนครั้งแรก
พ.ศ.2544 ในปนี้บิ๊กซีไดขยายสาขาเพิ่มอีก 6 สาขา ไดแก อุบลราชธานี ดอนเมือง แฟชั่นไอสแลนด
เชียงใหม สุขสวัสดิ์ และภูเก็ต
พ.ศ.2545 บิ๊กซีเปดตัวบิ๊กซี การด และบริการสินเชื่อบิ๊กซีในเดือนมกราคม บิ๊กซีสาขาที่ 30 บิ๊กซี บางนา
เปดใหบริการในเดือนกุมภาพันธ ตามดวยสาขาลาดพราว ดาวคะนอง และติวานนท ในเดือน
มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายนตามลําดับ รวมเปนจํานวนสาขาของบิ๊กซีทั้งหมด 33 สาขา
นอกจากนี้ บิ๊กซียังไดเปดตัว มูลนิธิบิ๊กซี ในเดือนกันยายนดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหเด็กดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ.2546 เดือนมีนาคม บิ๊กซีเปดใหบริการสาขาที่ 34 ที่พัทยาใต และยายสาขาราชดําริมาที่อาคารใหม
ติ ดถนนราชดํ า ริ ในเดื อ นเมษายน ตามด ว ยสาขานครสวรรค และสะพานควาย ในเดือ น
มิถุนายนและพฤศจิกายนตามลําดับ
พ.ศ.2547 บิ๊กซี ขยายสาขาเพิ่มอีก 4 แหง ไดแก ฉะเชิงเทรา สําโรง ปตตานี และสุริน ทร ในเดือน
กุมภาพันธ กันยายนตุลาคม และธันวาคม ตามลําดับ ทําใหในสิ้นป บิ๊กซีมีทั้งสิ้น 40 สาขา
พ.ศ.2548 บิ๊กซี เปดสาขาที่ 41 สาขาออมใหญ ในเดือนเมษายน นับเปนสาขาแรกของปนี้ และเปดตัว
บั ต รสิ น เชื่ อ นั ก ช อ ป ซึ่ ง เป น บั ต รสิ น เชื่ อ เพื่ อ การผ อ นสิ น ค า ของบิ๊ ก ซี ในช ว งปลายเดื อ น
พฤษภาคม จากนั้นเปดบิ๊กซีสาขาเพชรเกษม ในเดือนกรกฎาคม สุขาภิบาล 3 เดือนกันยายน
เอกมัยและสกลนคร ในเดือนพฤศจิกายน ทําใหในปนี้ บิ๊กซีมีสาขาทั้งหมด 45 สาขา
พ.ศ.2549 บิ๊กซี เปดสาขาเพิ่มอีก 4 แหง ที่จังหวัดแพรในเดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดราชบุรีในเดือน
มิถุนายน สาขาลําลูกกา ที่จังหวัดปทุมธานีในเดือนตุลาคม และที่จังหวัดปราจีนบุรีในเดือน
ธันวาคม
พ.ศ.2550 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพิ่มอีก 4 สาขาคือ สาขาลําพูน ซึ่งถือเปนสาขาที่ 50 และสาขาสมุย
เปนสาขาที่ 51 และภายในปเดียวกัน บิ๊กซียังไดเปดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือสาขาชลบุรี และ
สาขาบุรีรัมยในวันที่ 11 ต.ค. ซึ่งถือเปน สาขาที่ 52 และ 53 ตามลําดับ
และเปดสาขาเพิ่มอีก 1 สาขา คือสาขาหางดง เปนลําดับที5่ 4
พ.ศ.2551 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพิ่มอีก 5 สาขาคือ สาขาอยุธยาเปนสาขาที่ 55 สาขาสุโขทัยเปนสาขา
ที่ 56 สาขาบานโปงเปนสาขาที่ 57 สาขาชัยภูมิเปนสาขาที่ 58 สาขาเพชรบูรณเปนสาขาที่ 59
สาขากระบี่เปนสาขาที่ 60 สาขานวนครเปนสาขาที่ 61และสาขารังสิตคลอง 6 เปนสาขาที่ 62
สาขายโสธรเปนสาขาที่ 63 สาขาสระแกวเปนสาขาที่ 64 สาขาวารินชําราบเปนสาขาที่ 65
และสาขามหาสารคามเปนสาขาที่ 66
พ.ศ.2552 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพิ่มคือ สาขาศรีสะเกษเปนสาขาที่ 67
พ.ศ.2553 บิ๊กซีไดทําการเปดสาขาเพิ่มคือ สาขามหาชัย เปนสาขาที่ 68
พ.ศ.2555 ในระหวาง2553-2555 มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นจํานวนมากรวมทั้งสิ้น 267 สาขา
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หางเทสโกโลตัส
หางเทสโกโลตัส เดิมเปนกิจการของบริษัทเอกชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จํากัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ
ใชชื่อหางวา โลตัส และในป พ.ศ. 2541 ไดขายกิจการใหกับกลุมเทสโกซึ่งเปนกลุมธุรกิจคาปลีกขามชาติจาก
สหราชอาณาจักร และเปลี่ยนชื่อหางเปนเทสโกโลตัส
ไดแก

7

ขอมู ลบริ ษัทฯ ไดแสดงใหเห็นวา หางเทสโกโลตัสไดดํ าเนินกิ จการค าปลี กสมั ยใหมหลายรูปแบบ

6

1) เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต
เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต คือ รานค าปลี กสมัยใหม ที่เปนรานขนาดใหญ ที่สุดที่เทสโก โลตั ส
จัดเตรียมไวเพื่อรองรับทุกความตองการของลูกคา ดวยสินคาที่หลากหลาย กวา 36,000 รายการ ครอบคลุม
ทุกแผนก ทั้งสินคาอุปโภคบริโภค อาหารสด เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องใชไฟฟาตางๆ มากมาย รูปแบบ
รานเทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต เปนรานขนาดใหญ สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พื้นที่จอดรถกวางขวาง
สามารถจอดรถยนตไดนับพันคันและจอดรถจักรยานยนตไดหลายรอยคัน และในบางสาขายังจัดพื้นที่เปน
ลานแอโรบิคเวลาเย็น เพื่อใหลูกคาไดออกกําลังกายทุกวันอีกดวย
สําหรับพื้นที่ภายในรานไดจัดแบงพื้นที่เปน 3 สวนใหญๆ คือ (1) พื้นที่สโตร สําหรับใหลูกคาเลือก
จับจายสินคากวา 36,000 รายการ (2) พื้นที่ศูนยอาหาร มีการใหบริการอาหารที่สะอาด และรานคาหลากหลาย
เมนู ในราคาประหยัด และ (3) พื้ นที่มอลล เปนพื้นที่ของร านค าตางๆ รวมทั้งมีที่ตั้ งของธนาคารพาณิชย
ตูเอทีเอ็ม รานขนม รานอาหาร ภัตตาคาร รานหนังสือ รานซีดีและสื่อบันเทิง รานทองและเครื่องประดับ
รานแวนตา รานขายยา โรงเรียนเสริมทักษะสําหรับเด็กๆ สวนสนุก ฯลฯ ซึ่งรานตางๆ เหลานี้ จะแตกตางกันไป
ตามพื้นที่และขนาดของแตละสาขา
2) เทสโก โลตัส คุมคา
เทสโก โลตัส คุมคา คือ รานคาปลีกสมัยใหมที่เปนรานขนาดกลางเพื่อชุมชนในตางจังหวัดที่เทสโก
โลตัสฯ มีการยอขนาดของไฮเปอรมารเก็ตลงมาในขนาดที่เหมาะสมกับชุมชน ทั้งพื้นที่ขายและจํานวนสินคา
โดยประเภทของสินคาตางๆ จะยังมีอยูอยางครบถวนเชนเดียวกับรานไฮเปอรมารเก็ต รูปแบบรานเทสโก
โลตัสฯ เปนรานขนาดกลาง ตอบรับกับชีวิตของลูกคาในชุมชนตางจังหวัด แตยังคงไวซึ่งความหลากหลายของ
สินคาที่มีใหลูกคาไดเลือกสรรอยางเพลิดเพลิน ที่รานคุมคาไดจัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ไวหลายรอยคัน และในสวนของศูนยอาหารและรานคายอยไดเชิญรานอาหารและรานคาในทองถิ่นเขามา
เปดรานในเทสโก โลตัสฯ เพื่อขยายธุรกิจของคนในพื้นที่ดวย
สําหรับพื้นที่ภายในราน แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ (1) พื้นที่สโตรสําหรับใหคุณเลือกจับจาย
สินคากวา 21,500 รายการ (2) พื้นที่ศูนยอาหาร มีบริการอาหารที่สะอาด และรานคาหลากหลายเมนูในราคา
ประหยัด และ (3) พื้นที่มอลล เปนพื้นที่ของรานคาตางๆ รวมทั้งธนาคารพาณิชย ตูเอทีเอ็ม รานขนม รานอาหาร
รานหนังสือ รานซีดีและสื่อบันเทิง รานทองและเครื่องประดับ รานแวนตา รานขายยา สวนสนุก ฯลฯ ซึ่งราน
ตางๆ เหลานี้จะแตกตางกันไปตามพื้นที่และขนาดของแตละสาขา

7
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3) ตลาดโลตัส
ตลาดโลตัส คือ รานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็กที่มีสินคาครบตามความตองการในชีวิตประจําวัน
ในราคาประหยัด รูปแบบรานกวา 80% ของสินคาที่จําหนายจะเปนสินคาในกลุมสินคาอุปโภค บริโภค และ
อาหารสด สวนที่เหลือจะเปนเสื้อผา เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องใชไฟฟาเพียงไมกี่รายการเทานั้น ดวย
ขนาดที่เล็ก และเหมาะสมกับชุมชน
สําหรับพื้นที่ภายในราน ไดจัดแบงพื้นที่เปน 2 สวน คือ (1) พื้นที่สโตร สําหรับใหลูกคาเลือก
จับจายสินคากวา 4,500 รายการ (2) พื้นที่มอลล เปนพื้นที่ของรานคาตางๆ ซึ่งเปนรานคาขนาดเล็ก เชน
รานขนม รานหนังสือ รานซีดีและสื่อบันเทิง รานแวนตา รานขายยา ฯลฯ ซึ่งรานตางๆ เหลานี้จะแตกตาง
กันไปตามพื้นที่และขนาดของแตละสาขา
4) เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส
เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส คือ รานคาปลีกสมัยใหมขนาดเล็กและเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
มีแหลงที่ตั้งใกลชิดกับชุมชน โดยจะเปดใหบริการในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และเมืองใหญในตางจังหวัด
รูปแบบรานจัดรูปแบบรานเปนรานคาชั้นเดียว และตั้งอยูใกลแหลงชุมชนหรือจุดแวะพัก ไดแก ตามชุมชน
ตางๆ หรือตามสถานีบริการน้ํามัน โดยมีขนาดพื้นที่ขายตั้งแต 150 - 360 ตารางเมตร พรอมบริการที่จอดรถ
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนเพื่อขยายรูปแบบใหครบวงจรมากขึ้นแบบประเภท Universal Complex
Mall ไดแก (1) คอมมูนิตี้มอลล โดยคอมมูนิตี้มอลลแหงแรก (ป พ.ศ. 2551) ใชชื่อวา "@Oasis" ตั้งบริเวณ
หมูบานนิชดาธานี ถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี โดยแบงเปนพื้นที่ของโลตัส เอ็กซเพรส 300 ตารางเมตร และ
พื้นที่เชารวมกวา 2,000 ตารางเมตร ซึ่งขณะนี้ ปลอยพื้นที่เชาออกไปหมดแลว 100% มีผูเชาจําหนายสินคาและ
บริการที่หลากหลาย เชน รานอาหาร ธนาคาร รานหนังสือ บริการดานสุขภาพและความงาม คลีนิกทันตแพทย
รวมทั้งคลีนิกทางการแพทย ฯลฯ และจากขอมูล ของบริษัทฯ ไดมีการทดลองเปดใหบริการ อีกสองแหง คือ
"@Park" (กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต) และ "@Garden" (จังหวัดนนทบุรี) และ (2) พลัสช็อปปงมอลล
จังหวัดสมุทรปราการ
จากการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลายขางตน ทําใหมีสาขารวมทั้งสิ้นกวา 660 สาขา เปนรูปแบบ
ไฮเปอรมารเก็ต ถึง 86 สาขา
วาที่ ร.อ.จิตร ศิรธรานนท มีความเห็นวา การที่หางเทสโกโลตัสมีแผนการขยายสาขาอยางรวดเร็ว
เนื่องมาจากผลประกอบการใน ป พ.ศ. 2549 หางเทสโกโลตัสสามารถทํายอดขายจากอยูที่อันดับที่ 8 ขึ้นสู
อันดับ 4 ของโลก ทั้งนี้ สัดสวนยอดขาย จํานวน 3.7% เปนยอดขายจากประเทศไทย 8
7

8

ขอมูลจากผูจัดการออนไลน, 1 ตุลาคม 2550.
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ตารางที่ 4 : ตารางแสดงเขตพื้นที่การลงทุนรูปแบบไฮเปอรมารเก็ต
กรุงเทพมหานคร
20

ภาคเหนือ
6

ซีคอนสแควร

เชียงใหม
หางดง
เชียงใหม
กาดคําเที่ยง
ฝาง
(เชียงใหม)
แมสาย
(เชียงราย)

พระราม 1
พระราม 2
พระราม 3

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
9
ขอนแกน

บางใหญ

ตรัง

ชลบุรี

กาญจนบุรี

โคราช

รัตนาธิเบศร

กระบี่

ราชบุรี

ปากชอง
(นครราชสีมา)
อุบลราชธานี

นวนคร

ภูเก็ต

บานฟาปย
รมย

หาดใหญ
(สงขลา)

อมตะนคร
(ชลบุร)ี
แหลมฉบัง
(ชลบุร)ี
พัทยาเหนือ
(ชลบุรี)

ภาคกลาง
26

ภาคใต
14

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
10
5

พระราม 4

พิษณุโลก

อุดรธานี

รังสิต

นครศรี
ธรรมราช

พัทยาใต
(ชลบุรี)

มีนบุรี

เพชรบูรณ

อุดรธานี
(นาดี)

รังสิตนครนายก

ระยอง

สุขาภิบาล1

ศรีสะเกษ

รังสิตคลอง 7

ฟอรจูน ทาวน

หนองคาย

ปทุมธานี

รามอินทรา

ชัยภูมิ

ลําลูกกา
คลอง 2
ซิตี้พารค
บางพลี
บางปู
บางพลี

ทุงสง
(นครศรี
ธรรมราช)
สุราษฎร
ธานี
สมุย
(สุราษฎร
ธานี)
ละไม สมุย

แจงวัฒนะ
สุขุมวิท 50
หลักสี่
ประชาชื่น
บางแค
บางปะกอก
บางแค
บางปะกอก
บางกะป

บางนา-ตราด
ศรีนครินทร
มหาชัย
ศรีนครินทร
มหาชัย
ลพบุรี

บานฉาง
(ระยอง)
จันทบุรี

อรัญประเทศ
(สุราษฎรฯ) (สระแกว)
ระนอง
พัทลุง
สตูล
สะเดา
(สงขลา)
ชุมพร

บานโปง
(ราชบุรี)
หัวหิน
(ประจวบคีรีขันธ)
ปราณบุรี
(ประจวบคีรีขันธ)
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กรุงเทพมหานคร
20

ภาคเหนือ
6

ลาดพราว-ถนน
พหลโยธิน
จรัญสนิทวงศ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
9

ภาคกลาง
26

ภาคใต
14

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
10
5

สระบุรี
สิงหบุรี
(ทาวุง ลพบุรี)
สุพรรณบุรี

วังหิน
ปนเกลา

อยุธยา
บางปะอิน
เสนา
นครปฐม
นครชัยศรี
สามพราน
ศาลายา
ตารางที่ 5 : ตารางแสดงเขตพื้นที่การลงทุนรูปแบบเทสโกโลตัสคุมคา

กรุงเทพมหานคร
-

ภาคเหนือ
8

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
14

ภาคกลาง
4

ภาคใต
2

ภาคตะวันออก
3

แมจัน
(เชียงราย)

เลย

สมุทรสงคราม หลังสวน
(ชุมพร)

ศรีมหาโพธิ์
(ปราจีนบุรี)

พะเยา

รอยเอ็ด

ชัยนาท

สัตหีบ (ชลบุรี)

เชียงคํา
(พะเยา)

มุกดาหาร

กําแพงแสน
(นครปฐม)

แพร

สุรินทร

สามชุก
(สุพรรณบุรี)

นาน

นครพนม

อุตรดิตถ

ธาตุพนม (นครพนม)

ทาศาลา
(นครศรีธรรมราช)

พนมสารคาม
(ฉะเชิงเทรา)

ภาคตะวันตก
-
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กรุงเทพมหานคร
-

ภาคเหนือ
8

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
14

ลําปาง

สกลนคร

พิจิตร

สวางแดนดิน
(สกลนคร)

ภาคกลาง
4

ภาคใต
2

ภาคตะวันออก
3

ภาคตะวันตก
-

ภาคใต
9

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
6
7

ทาบอ (หนองคาย)
เดชอุดม
(อุบลราชธานี)
กันทรลักษ
(ศรีสะเกษ)
ขุขันธ (ศรีสะเกษ)
อุทุมพรพิสัย
(ศรีสะเกษ)
ศูนยการคายูดี ทาวน
(อุดรธานี)

ตารางที่ 6 : ตารางแสดงเขตพื้นที่การลงทุนตลาดโลตัส
กรุงเทพมหานคร
3

ภาคเหนือ
14

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
16

ภาคกลาง
9

ปนเกลา
พาตา ปนเกลา
(กรุงเทพ)

นครสวรรค

มหาสารคาม

ปากเกร็ด
(นนทบุรี)

อาวลึก
(กระบี่)

บานบึง (ชลบุร)ี เดอะแกรนด
บานโปง
(ราชบุรี)

ไชนาทาวน
(กรุงเทพ)

ชุมแสง
พล
(นครสวรรค) แฟรีพ่ ลาซา
กระนวน
(ขอนแกน)

พงษเพชร
(นนทบุรี)

ราไวย
(ภูเก็ต)

พนัสนิคม
(ชลบุรี)

ดําเนินสะดวก
(ราชบุร)ี
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กรุงเทพมหานคร
3
วัชรพล(กรุงเทพ)

ภาคเหนือ
14

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
16

ภาคกลาง
9

ภาคใต
9

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
6
7

ดีเซ็นเตอร ปกธงชัย บัวใหญ
(กําแพงเพชร) (นครราชสีมา)

พระนั่งเกลา
(นนทบุรี)

เจาฟา
(ภูเก็ต)

พัทยากลาง
(ชลบุร)ี

แมสอด
(ตาก)

สุรินทรพลาซา
(สุรินทร)

บางกรวยไทรนอย
(นนทบุรี)

เชิงทะเล
(ภูเก็ต)

บานเพ (ระยอง) สองพี่นอง
(สุพรรณบุรี)

สวรรคโลก
(สุโขทัย)

ลําปลายมาศ
(บุรีรัมย)

ลําลูกกาคลอง เกาะสมุย
4 (ปทุมธานี) (สุราษฎร
ธานี)

ท็อปแลนด
(พิษณุโลก)

สุวรรณภูมิ (รอยเอ็ด) บานแพว
เกาะพะงัน แกลง
(สมุทรสาคร) (สุราษฎร (ระยอง)
ธานี)

ทามวง
(กาญจนบุรี)

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)

มาบตาพุด
(ระยอง)

โพธาราม
(ราชบุรี)

ทามะกา
(กาญจนบุรี)

จอมทอง สัน แกงคอย (สระบุรี)
ทราย แมแตง
บอสราง
(เชียงใหม)
ในป พ.ศ. 2555 พบวา หางเทสโกโลตัสมีสาขามากถึง 1,254 แหง และในปนี้มีแผนการลงทุนเพื่อ
ขยายสาขา 6,000 ลานบาท และเพื่อสรางศูนยกระจายสินคา 3 แหง อีกประมาณ 6,000 ลานบาท
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หางคารฟูร
ห างคาร ฟู เป นธุ รกิ จร วมทุ นกั นระหวางบริษั ท เซ็ นทรั ลรี เทล คอร เปอเรชั่ น และบริษั ท คาร ฟู ร
เนเธอรแลนด มีอัตราสวน 60:40 ในนามบริษัท เซนคาร จํากัด แตภายหลังบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั่น
ประสบปญหาทางธุรกิจอันเปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อป พ.ศ. 2540 บริษัทฯ จึงไดจํานองหุนระยะยาวใหกับ
คารฟูรฯ
ขอมูลบริ ษัทฯ ที่ระบุ ไวในเว็ปไซต อธิ บายประวั ติกิจการในประเทศไทยวา เริ่ มเปดสาขาแรกในป
ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2534) บนถนนสุขาภิบาล 3 กรุงเทพมหานคร โดยปจจุบัน หางคารฟูร มีสาขาจํานวนทั้งสิ้น
35 สาขา และมีสาขาที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 23 สาขา และตางจังหวัดอีก 15 สาขา ไดแก ภาคกลางที่
จังหวัดลพบุรี ภาคตะวันออกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี (และพัทยา) ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม
(ตัวเมืองเชียงใหม และอํ าเภอหางดง) จังหวัดพิ ษณุโลก ภาคใตที่จังหวัดชุมพร จังหวั ดนครศรีธรรมราช
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา (อําเภอหาดใหญ) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีจ่ ังหวัดอุดรธานี
โดยประกอบกิจการคาปลีกสมัยใหมในรูปแบบไฮเปอรมารเก็ต และมีการขยายรูปแบบ คารฟูร
มารเก็ต อยู 1 สาขา ที่คลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับกลยุทธทางการแขงขันทางการคาในตลาด
ค า ปลี ก โลก บริ ษัท คาร ฟู ร เอสเอ มี แ ผนขายกิจ การค าปลีก ในประเทศไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร 9
โดยปจจุบัน บริษัท Casino Guichard-Perrachon กลุมทุนคาปลีกประเทศฝรั่งเศส ไดชนะการประมูล
กิจการคารฟูรในประเทศไทย 10 และไดเปลี่ยนหางคารฟูร ใหกลายเปนหางบิ๊กซี จึงทําใหตลาดคาปลีกใน
ประเทศไทยคงเหลืออยูเพียง 2 แหงใหญ ไดแก เทสโก โลตัส และหางบิ๊กซี
8

9

3.2

รูปแบบการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในประเทศไทย
รูปแบบในการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ มี 2 ลักษณะ

3.2.1 การขยายกิจการสาขาไปยังภูมิภาค โดยพิจารณาจากปจจัยเอื้อตอการลงทุน เชน จังหวัดที่เปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจภูมิภาค เชน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแกน
จังหวัดรอยเอ็ด หรือ จังหวัดสงขลา เปนตน
3.2.2 การลดขนาดพื้นที่เปนสาขายอยเพื่อกระจายไประดับชุมชน
รูปแบบนี้เพื่อขยายชองทางการจัดจําหนาย ใหสามารถแพรกระจายไปไดครอบคลุมทุกจังหวัด
ทุกพื้นที่ชุมชน โดยอาศัยรูปแบบ 3.2.1 เปนปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินการ
งานวิ จัยเรื่องสองนคราคาปลีกไทย 11 ได อธิบ ายวา รูป แบบการขยายสาขาของบรรษัทคาปลี ก
ข า มชาติ ในต า งจั งหวั ดว า การขยายกิ จ การของหางคาปลี กขนาดใหญของกลุมทุ น ตา งชาติ ไดเกิ ดเป น
ปรากฏการณอยางรวดเร็วมากตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา โดยระหวางชวงป พ.ศ. 2545 - 2548 มีอัตรา
1 0

9

ขอมูลจาก www.moneychannel.co.th, 6 กรกฎาคม 2553.
Http: //www.carrefour.com/docroot/groupe/C4com/Pieces_jointes/Document_de_ref/
2011/ DocdeRef2010.pdf.
11
วีระยุทธ การญจนชูฉัตร, เรื่องเดียวกัน,หนา 254-255.
10
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การขยายกิจการเฉลี่ยรอยละ 24.2 ตอปเหตุผลในการขยายสาขาไปตางจังหวัดมีเงื่อนไขเรื่องความสัมพันธ
แบบตลาด (Market Relationship) กลาวคือ
1) การแสวงหากลุมลูกคา (ตลาด) เพื่อผลกําไรสูงสุดเปนหลักสําคัญ 12
2) ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (ความสัมพันธแบบที่มิใชตลาด)
11

ทางเลือกและชองทางเขาไปลงทุนในพื้นที่นั้น ตองมีการคํานึงดานปจจัยอันเปนลักษณะพื้นฐาน
ของแตละจังหวัด ไดแก
1) ลักษณะพื้นฐานของจังหวัดเหมือนกรุงเทพมหานคร (ความเปนเมือง) หมายถึง หางทองถิ่น
ไมไดมีลักษณะเฉพาะที่มีความไดเปรียบ แตเปนเพียงผูที่เขาสูตลาดกอน และแทบจะไมมีการประทวงหรือ
ตอตานจากผูคาปลีกและประชาชนในพื้นที่ 13 ที่เรียกวา “รูปแบบทองถิ่นโลกาภิวัตน”
12

2) ลักษณะพื้นฐานของจังหวัดที่ทุนทองถิ่นมีเปรียบหรือมีสิทธิบางอยางครอบครองอยู หมายถึง
การที่หางทองถิ่น (กลุมทุนทองถิ่น) มีเปรียบเรื่องการเปนเจาของทําเลที่ตั้งที่ไดเปรียบ แตหลีกเลี่ยงที่จะแขงขัน
กับกลุมทุนขนาดใหญตางชาติ จึงเลือกวิธีการในการรวมทุนแทนที่เรียกวา “รูปแบบทองถิ่นรวมทุน”
3) ลักษณะพื้นฐานของจังหวัดที่ทุนทองถิ่นมีความสัมพันธใกลชิดกับรัฐทองถิ่น หมายถึง การที่
กลุมทุนทองถิ่นเลือกที่จะแขงขันกับกลุมทุนตางชาติ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของตนประกอบกับหลีกเลี่ยง
การใชการแขงขันตามกลไกตลาดโดยตรง และอาศัยความใกลชิดหรือความเปนรัฐทองถิ่นกีดกัน ที่เรียกวา
“รูปแบบทองถิ่นนิยมแบบกีดกัน”
4) ลักษณะพื้นฐานของจังหวัดที่กลุมทุนทองถิ่นและประชาชนใกลชิดกัน หมายถึง กลุมทุน
ทองถิ่นสามารถรวมมือกันไดอยางมีเอกภาพ และประชาชนในทองถิ่นนั้นมีความใกลชิดกับทุนทองถิ่น ไมวา
จะเกิ ด จากแบบแผนการดํ า รงชี วิ ต หรื อ การเพิ่ ม ระดั บ การเชื่ อ มโยงกั บ วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ เ รี ย กว า
“รูปแบบทองถิ่นนิยมแบบแขงขัน”
นายบํ า รุ ง บุ ญ ป ญ ญา ผู นํ า เครื อขายภาคประชาชนไดใหความเห็น เปน ขอสัง เกตวา กลุมทุ น
ทองถิ่นสวนใหญมักเลือกปกปองผลประโยชนของตนเอง ซึ่งเมื่อตกลงกันไดก็เลือกแบบรวมทุนหรือ
ไดรับประโยชนจากความมีเปรียบอยูแตเดิม 14 เชน การขายที่ดินของตนเปนที่ตั้งหางขนาดใหญ หรือการ
เขารวมเปนหุนสวนกัน เปนตน จะยินดีใหมีการขยายกิจการของหางคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ
13

12

นายเจฟฟ อดัมส ประธานกรรมการบริหาร เทสโก โลตัส ประเทศไทย ยอมรับวา เทสโก เปนโมเดิรนเทรดที่
ครองอันดับหนึ่งในไทย และเทสโก ในไทย มียอดขายเปนอันดับ 2 ของเทสโกในตางประเทศ, กรมการคา
ภายใน กระทรวงพาณิชย, 2550.
13
เหตุที่ประชาชนไมตอตานหางคาปลีกตางชาติ เพราะอดีตที่ผานมารานคาในทองถิ่นกอบโกยจากพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่ไปมากเชนกัน, กัญญานนท กมลยาบุตร กรรมการหอการคา จังหวัดนครราชสีมา กลาวกับ
สํานักขาว INN., เมื่อ 29 มิถุนายน 2544.
14
สัมภาษณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553.
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3.3

ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
3.3.1 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมองวาเปนยุคของการหามขายของถูก

มีผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและความอยูรอดของธุรกิจดั้งเดิมวา ปจจุบันหาง
คาปลีกสมัยใหมมีมูลคาและสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา โดยมีมูลคายอดขายธุรกิจ
คาปลีกไทยอยูที่ 1.32 ลานลานบาท และในป 2555 คาดวาจะมีมูลคารวมที่ 1.45 ลานลานบาท ในขณะที่
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
รานคาปลีกรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ จํานวนมากถึง 680,000 ราน
และจํานวนตลาดสด 125,000 ตลาด ซึ่งหากตลาดรายยอยตองปดกิจการทั้งหมดจะมีผูคารายยอยที่ไดรับ
ผลกระทบ จํานวน 6.25 ลานคน และหากแตละคนมีครอบครัวที่ตองเลี้ยงรายละ 3 คน ก็จะมีผูไดรับ
ผลกระทบมากถึง 18.75 ลานคน ประกอบกับรานโชหวยที่เลี้ยงคนอีกรานละ 3 คน ก็จะมีผูไดรับผลกระทบ
รวมกัน 20.79 ลานคน 17 นอกจากนี้ ศูนยวิจัยพัฒนาธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสสากล และศูนยวิจัยพฤติกรรม
บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (เมื่อ ป พ.ศ. 2550) ไดสํารวจและวิจัยผลกระทบจากการเติบโต
ของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอรานคาปลีกแบบดั้งเดิมในเขตกรุงเทพฯ โดยสุมตัวอยางจากรานโชหวยที่เปด
ดําเนินการมา 1 ปขึ้นไป จํานวน 400 ราน พบวารานคาปลีกสมัยใหมประเภทไฮเปอรมารท สงผลกระทบตอ
รานโชหวยมากที่สุดถึงรอยละ 34 เปอรเซ็นต โดยผลสํารวจยังระบุวา ในเขตกรุงเทพฯ ขณะนี้รานโชหวยตอง
เลิกกิจการ คิดเปนสัดสวน 40 เปอรเซ็นต ในจํานวนนี้กวาครึ่งหนึ่งปดตัวเอง และอีกครึ่งหนึ่งหันไปทําธุรกิจอื่น
หรือ ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนรานคาปลีกดั้งเดิมลดลงถึง 15 เปอรเซ็นต เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญได 18
16

17

นายพี ระพงษ กิติเวชโภคาวั ฒน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสสากล
(กลาวเมื่อ 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) ซึ่งมีผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได
ตัวอยางเชน การเปดสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ 1 แหง จะทําใหรานโชหวยอยูรอบรัศมี 1 กิโลเมตร
ตองปดกิจการลง โดยเฉพาะสินคากลุมเสื้อผา รานถายรูป และรานตัดผม มีอัตราเสี่ยงในการปดกิจการมาก
ที่สุด และผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมตางจังหวัดจะไดรับผลกระทบรุนแรงมากกวากรุงเทพมหานคร 19
18

15

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555.
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, เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2550.
16
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ปรากฏการณทุนใหญกินทุนเล็กมิไดเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเทานั้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา รานคาปลีก
ดั้งเดิม (รานหนังสือ) ชื่อบี-ดาวตั้น (B-Dalton) ซึ่งเปนกิจการขายหนังสือรานสุดทายที่อยูในเมือง Laredo
รัฐ Texas ตองปดกิจการลง เนื่องจากถูกรานที่มีขนาดทุนใหญอยาง Wal-Mart หรือ Target และรานหนังสือ
online (Amazon, Borders, Barnes & Nobel) เขามาแขงขันขยายสาขาในทองถิ่น และแยงสวนแบงทาง
การตลาด (Market Share) ไป 20
19

สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ร า นค า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ ร า นค า ปลี ก ขนาดใหญ ไ ด
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบเรื่องศักยภาพทุน ทําใหสามารถขายสินคาไดในราคาถูกกวา
เชน มีความมั่นคงดานเงินทุน มีอํานาจตอรองกับผูผลิตและจัดจําหนายสินคา เปนตน
2) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการอยางเปนระบบ รานคาปลีก
ขนาดใหญมีการจัดการอยางเปนระบบ มีการวางกลยุทธและการวางแผนการตลาด เชน มีการจําหนาย
สินคาหลากหลาย มีการจัดวางเรียงตามหมวดหมูใหลูกคาเลือกซื้อหาไดอยางสะดวก มีบริการชําระค า
สาธารณูปโภคตางๆ 21 เปนตน
20

3) ร า นค า ปลี กขนาดใหญ มีเ ปรียบเรื่องเทคโนโลยี รานคาปลีกขนาดใหญมีการลงทุน นํ า
เทคโนโลยีมาใหในการประกอบกิจการ เชน การพัฒนาระบบการกระจายสินคา เปนตน
4) รานคาปลีกขนาดใหญมีเปรียบดานทําเลที่ตั้ง นอกจากนี้ปญหาอื่นของรานคาปลีกดั้งเดิม เชน
การสื่อสารกับผูบริโภค (การโฆษณาประชาสัมพันธ) การตกแตงรานคาใหมีรูปแบบทันสมัย หรือการไมมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเมื่อเปรียบเทียบกับรานคาปลีกสมัยใหม 22
21

ตอเรื่องนี้ ในมุมของผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมองวา “ผูประกอบการรานคาปลีกขนาดเล็ก
(รานโชหวย) ที่เดือดรอนกัน เพราะยังคิดแบบเกาๆ วา ตองการกําไรมากๆ พอกําไรมากๆ คนก็ไมซื้อแตถา
กําไรนอย ขายมาก เรากําไร 2 เปอรเซ็นต ขายไป 10 คู ในเนื้อที่เทากัน ใชเวลาเทากัน คาใชจาย เทาเดิม
มันก็กําไร 20 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นการคาปลีกสมัยใหมเปลี่ยนยุคไมใชคนขายถูกแลวไปหามเขาวาขาย
ไม ไ ด แ ละไปปกป อ งคนขายแพง รั ฐ บาลจะต อ งมาส ง เสริ ม ฝ ก อบรม จั ด ให ร า นค า ปลี ก ขนาดเล็ ก มี
ประสิทธิภาพและทําของแพงใหมีราคาถูกใหประชาชน การเปนรัฐบาลที่ถูกตองตองเขาขางผูบริโภค ไมใช
เขาขางคนขาย ไมใชกลับไปถอยหลังเขาคลองปกปองความลาหลัง”23แตมีขอสังเกตวาการขายสินคาราคา
ถูกนั้นเปนการคุมครองผูบริโภคหรือเปนการเอาเปรียบคูแขงขันทางการคาเพื่อสรางอํานาจเหนือตลาด 24
23

20

ขอมูลจากสํานักขาวซีเอ็นเอ็น, www.cnn.com.
สิทธิชัย ฝรั่งทอง, ฤๅใกลอวสาน รานโชหวย, มติชนรายวัน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2548 ปที่ 28 ฉบับที่
10062.
22
สุจินดา เจียมศรีพงษ, ธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิม (รานโชหวย) : ปญหาและทางแกไข, 2553.
23
ปกปดนาม, 21 ธันวาคม 2545.
24
หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ปที่ 31 ฉบับที่ 11071, รายงานวา "กรมการคา
ภายในกําลังตรวจสอบขอเท็จจริงและ พฤติกรรมดําเนินการคาไมเปนธรรมของรายการสงเสริมการขาย
"โรลแบ็ค" ของหางเทสโก โลตัส ซึ่งถูกกวาราคาปกติหลายเปอรเซ็นต เนื่องจากไดรับการรองเรียนจาก
ประชาชนผานสายดวน 1569 วาไมสามารถซื้อสินคาไดตามที่หางโฆษณาไว โดยอางวาสินคามีจํานวนจํากัด
หรือขายหมดแลว", อางในบทความของนายกมล กมลตระกูล, เรื่องเดียวกัน.
21
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นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอรานคาดั้งเดิมประเภทรานขายสง หรือยี่ปวซาปวดวย เนื่องจากรานคาปลีก
ขนาดใหญ ที่ขายสินค าราคาถูกไดทําหนาที่ศูนยกระจายสินคาของตนเอง รวมถึงรับสินคาจากผูผลิตมา
จําหนายโดยตรงโดยไมผานคนกลางอยางซับพลายเออรหรือรานคาสง จึงเปนแหลงเอื้อประโยชนโดยตรง
ใหแกผูบริโภคและรานคาปลีกดั้งเดิม (รานโชหวย) ในการซื้อสินคาจากรานคาปลีกขนาดใหญเชนเดียวกัน 25
24

3.3.2 ผูประกอบธุรกิจคาปลีกดั้งเดิมมองวาเปนความไมเปนธรรมทางการคา
ผู วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่ สํ า รวจข อ มู ล รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผูป ระกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี กดั้ ง เดิ มหรื อ ร า น
โชหวยตอมุมมองวิธีคิดที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ภาพที่ 8: เวทีประชุมเพื่อการรับฟงความคิดเห็น

ผูประกอบการที่อําเภอหนองใหญ จังหวัดขอนแกน เห็นวา หลังจากที่ทราบขาววาหางเทสโกโลตัส
จะมาเป ดสาขาย อยที่ ชุ มชนก็ รู สึ กเสี ยใจและไม พอใจมาก เพราะห างค าปลี กต างชาติ นั้ นมี เงิ นลงทุ นมาก
แตพอคาแมคาที่เปนคนจนมีรายไดจากการขายสินคาทั้งตอนเชาและตอนเย็นก็ไดเงินมาพอเลี้ยงปากทอง พอคา
แมคาสวนใหญมีแตคนจนไมมีคนรวย โดยตนเปนผูที่ริเริ่มมาขายผักตั้งแตป พ.ศ. 2525 ซึ่งขณะนั้นยังไมมีตลาด
มีพอคาแมคาเพียง 4 ราย จนกระทั่งปจจุบันมีพอคาแมคาจํานวนมากมาตั้งแผงขายสินคา แตหากหางเทสโก
โลตั สจะมาชุ บมื อเป บตนไม เห็ นด วย เพราะเกรงว าลู กหลานจะไม มีโอกาสได มาซื้ อและขายสิ นคาที่ ตลาด
หนองใหญอีก
ผูประกอบการคาปลีกอําเภอปากชอง จั งหวัดนครราชสีมา กล าวว า ตองพิจารณาในแงมุมของ
ผูปกครองทองถิ่น (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล) ตองมีความจริงใจใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
เพราะปจจุ บันหางคาปลีกขนาดใหญ ไดขยายสาขาไปยั งชุ มชนขนาดย อยและขนาดทุ นใหญ รานคาปลี ก
ขนาดเล็กจึงไมสามารถสูได
ผูประกอบการค าปลี กจังหวั ดสกลนครมองว าการรวมตั วของหางคาปลี กดั้ งเดิมต องถื อเปนการ
รวมตัวของผูที่ออนแอ ทั้งนี้ เพื่อความอยูรอดของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กและตองไมพิจารณา
วาเปนการตอสูเพื่อความแพหรือชนะ แตตองสรางคุณคาเรื่องการปกปองอาชีพใหแกคนไทย และตองถือวา
เรื่องดังกลาวเปนองคาพยพหนึ่งในการครอบงําอธิปไตยไทยและวัฒนธรรมของคน
25

นิพนธ พัวพงศกร, เรื่องเดียวกัน, บทที่ 6 ผลกระทบของรานคาปลีกสมัยใหมตอรานคาสงดั้งเดิม, หนา 177-229.
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ในขณะที่ผูประกอบการจังหวัดชลบุรีอภิปรายวา ปจจุบันการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ
มีมากเกินไป และไมมีกฎหมายรองรับระหวางผูประกอบการคาปลีกดั้งเดิมกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ทําให
รานคาปลีกดั้งเดิมเสียเปรียบตองปดกิจการลงไปมาก และผลกระทบไมไดมีแครานคาเทานั้นยังกระทบถึง
ลู ก จ า งคนงานที่ จ ะต อ งตกงานอี ก ด ว ย สอดคล อ งกั บ ที่ น ายศิ ริ วั ฒ น โพธิ์ ศ รี เ จริ ญ กุ ล ประธานชมรม
ผูประกอบการคาปลีกและอาชีพอิสระ จังหวัดขอนแกน กลาววา หางคาปลีกขนาดใหญไดเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทยและไดขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกในหลายรูปแบบ ซึ่งสงผลกระทบอยางยิ่งตอวิถีชีวิต
การทํามาหากิ นของประชาชนในชุ มชน การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและทัศนคติของประชาชนในสั งคม
(1) รานคาปลีกขนาดเล็ก หรือ รานคาโชหวย ตองปดกิจการ (2) ทําใหประชาชนเสียโอกาสในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งสงผลกระทบตอตนเองและครอบครัว (3) การประกอบธุรกิจของหางคาปลีกขนาดใหญมิไดคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนรวมของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชุมชน และอัตตลักษณแหง
ทองถิ่น และ (4) การประกอบธุรกิจของหางคาปลีกขนาดใหญเปนการนําลัทธิบริโภคนิยมเขามากลืนกิน
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน และ
ผูคนในสังคมอยางรุนแรง
สรุปไดวาผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม มีดังนี้
1) มีรานคาปลีกดั้งเดิมที่ตองเลิกกิจการ
2) ประชาชนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชุมชน เชน ความสัมพันธที่เกื้อกูลกันระหวางผูคนในสังคม
3.4

การรวมตัวของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเพื่อตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติ
3.4.1 พลังขับเคลื่อนภาคสังคม

ผลกระทบตาม 3.3 ทําใหเกิดปรากฎการณการรวมตัวของกลุมผูคัดคานและตอตานรูปแบบการ
ขยายกิจการสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญโดยเฉพาะที่เปนกลุมทุนตางชาติ โดยเริ่มตนจากผลกระทบของ
การขยายสาขามายังตางจังหวัดในกลุมจังหวัดที่เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจภูมิภาค ซึ่งตอนแรกดูประหนึ่งวา
คือ กลุมที่เสียผลประโยชนโดยตรง ไดแก กลุมทุนทองถิ่น ไมวาจะประกอบกิจการรานคาปลีกคาสง หรือ
หางสรรพสินคาทองถิ่น แตในขณะเดียวกับรานคาปลีกดั้งเดิมกลับไดรับประโยชนจากการมีแหลงขายสง
สินคาราคาถูกกวาแตกอน
เมื่อธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีแผนการตลาดสูชุมชนและไดสรางผลกระทบโดยตรงของเศรษฐกิจ
ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบและสรางแนวรวมจากทั้งรานคาปลีกดั้งเดิม รานคาปลีกสมัยใหมของกลุมทุน
ทองถิ่น ในการขับเคลื่อนและรวมตัวคัดคานการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ และการลดพื้นที่
สาขาในแผนการตลาดเชิงรุก ซึ่งการผสมคละเคลาของการรวมตัวคัดคานดังกลาวในคราวเดียวกัน อาจมี
จุดมุงหมายตางกัน อาทิ การตอตานเพื่อใหธุรกิจของตนดํารงอยู หรือการตอตานเพื่อตอรองผลประโยชน
หรือการตอตานเพื่อความเขมแข็งของประเทศ เปนตน
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ภาพที่ 9 : ภาพการลงทุนของหางคาปลีกขนาดใหญ: ตัวอยางหางเทสโกโลตัสกับการลงทุนใน
ประเทศตางๆ

แหลงที่มา http://www.tescopoly.org/
ระบุวา ปจจุบันมีการดําเนินการลงทุนใน 13 ประเทศ และมีแผนการขยายการลงทุนไปอีก 4 ประเทศ
ซึ่งปจจุบันขอมูลระบุวา 2 ทศวรรษที่ผานมา มีการขยายการลงทุนไปที่ยุโรปตะวันออกและเอเซียตะวันออก
เฉียงใตเปนจํานวนมาก โดยการเขาไปลงทุนขามชาตินั้นมีทั้งถูกตอตานและสนับสนุนจากประเทศผูรับการลงทุน
โดยมีเรื่องนโยบายของรัฐบาลและความเขมแข็งของภาคสังคมเปนเงื่อนไขสําคัญ ยกตัวอยางในประเทศอินเดีย
ภาคสังคมมีการเคลื่อนไหวคัดคานนโยบายการลงทุนขามชาติ หรือ Foreign Direct Investment (FDI) ในการ
เปดเสรีภาคธุรกิจคาปลีก 26 หรือการรวมตัวกันของประชาสังคม County Kilkenny ประเทศไอรแลนด ที่ปฏิเสธ
การสรางหางโลตัส เนื่องจากเห็นวา “รานคาดั้งเดิมหรือธุรกิจทองถิ่นเปรียบเสมือนหัวใจของการพัฒนาความ
เจริญของชุมชน (The heart of a strong rural hinterland)” 27 หรืออยางในทวีปยุโรปที่มีการรวมกลุม
เปนสมาชิก Agribusiness Action Initiatives (AAI) ที่เปนพลังขับเคลื่อนภาคสังคมในการรักษาผลประโยชนของ
เกษตรกร แรงงาน สิ่งแวดลอม และทิศทาง การพัฒนาประเทศ รวมถึงมีกลไกอยางสมาชิกสภายุโรป (Member
of the European Parliament: MEPs) ที่เครงครัดเรื่องการควบคุมการแขงขันที่ไมเปนธรรม 28 หรือประเทศ
สเปน ในป ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) มีการรณรงคคําวา (ภาษาสเปน) “Supermercados, no gracias” หรือ
ตรงกับคําวา “Supermarkets, no thanks” มีความหมายวา ไมขอบคุณ หางสรรพสินคา เพื่อคัดคานการ
ขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ 29 หรือประเทศเกาหลีที่มีนโยบายชวยเหลือรานคาปลีกรายยอย โดยให
หางคาปลีกขนาดใหญปดทําการเดือนละ 2 ครั้ง 30 เปนตน
25

26

27

28

29

26

ขอมูลจาก moneycontrol.com, เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553.
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.
27
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3.4.2 ปรากฏการณพลังขับเคลื่อนทางสังคมไทย
สําหรับประเทศไทยมีการรวมตัวกันตอตานและคัดคานการขยายสาขาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ
ตารางที่ 7 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคเหนือ)
12 พฤศจิกายน 2549

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น อําเภอแมแตง จ.เชียงใหม

28 กุมภาพันธ 2550

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.เลย

27 เมษายน 2550

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.พะเยา

27 กรกฎาคม 2551

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ลําปาง

12 พฤษภาคม 2552

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ลําปาง

7 กรกฎาคม 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.พิจิตร

มิถุนายน 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ตาก

6 มีนาคม 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.พิษณุโลก

26 สิงหาคม 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น อ.จุน จ.พะเยา

ตารางที่ 8 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคกลาง)
16 ตุลาคม 2549

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นทั่วประเทศนัดตัวกันที่ลานพระบรม
รูปทรงมา กรุงเทพมหานคร

21 มีนาคม 2550

กลุมสมาพันธคนไทยตานคาปลีกขามชาติ ซึ่งเปนผูประกอบการคา
รายยอยจาก อ.ปากชอง อ.สีคิ้ว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จาก
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค จาก อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี จาก พัทยา
จ.ชลบุรี และจาก อ.กันทรลักษ จ.ศรีษะเกษ ไดเดินทางไปเรียกรอง
ที่กระทรวงพาณิชยและกระทรวงมหาดไทย
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28 มิถุนายน 2550

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.อางทอง

17 กรกฎาคม 2550

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.อางทอง

24 กรกฎาคม 2550

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นทั่วประเทศนัดตัวกันที่ทําเนียบรัฐบาล
กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 9 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ(ภาคใต)
สิงหาคม - กันยายน 2549

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ชุมนุมที่ที่วาการอําเภอเกาะสมุย
จ.สุราษฎรธานี

15 กันยายน 2549

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

1 ตุลาคม 2551

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ประทวงที่เทศบาลเมืองเกาะสมุย

18 กุมภาพันธ 2552

การตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญผูคารายยอยสมุยประทวงโลตัส
ขยายสาขา

24 กุมภาพันธ 2552

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.สตูล ประทวงคัดคานตั้งหางโลตัส

22 กันยายน 2552

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ชุมพร

3 ธันวาคม 2552

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น อ.สะเดา จ.สงขลา

20 มิถุนายน 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ชาวทุงลุง จ.สงขลา

ตารางที่ 10 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคอีสาน)
6 สิงหาคม 2549

ร า นค า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ท อ งถิ่ น ในนามกลุ ม มิ ต รภาพกุ ม ภวาป แ ละ
เครื อ ข า ยต อ ต า นห า งค า ปลี ก ค า ส ง ต า งช าติ อ.กุ ม ภ ว าป
อ.โนนสะอาด อ.ศรีธ าตุ อ.วั งสามหมอ จ.อุดรธานี ไดร วมตัว กัน
ประทวงตอตานหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ

29 เมษายน พ.ศ. 2550

ร า นค า ปลี กดั้งเดิม ทองถิ่น จ.นครราชสีมา เรี ย กรองใหห ยุดการ
กอสรางหางสรรพสินคา เทสโก โลตัส สาขาปากชอง

18 กรกฎาคม 2552

ร า นค า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ท อ งถิ่ น ปลี ก ในนาม ชมรมผู ค า ปลี ก และ
ผูประกอบการอาชีพอิสระ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

6 สิงหาคม 2552

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.อุดรธานี กลุมมิตรภาพกุมภวาปและ
เครือขายตอตานหางคาปลีกคาสงตางชาติ จาก 12 อําเภอ จาก
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อุดรธานี, ขอนแก น และหนองบั วลําภู รวมตัว กันประทวงหาง
เทสโก โ ลตั ส ที่ กํ า ลั ง ขยายสาขาไปตามอํ า เภอต า งๆ ในรู ป แบบ
โลตัสเอ็กซเพรส
10 สิงหาคม 2552

รา นค าปลีกดั้งเดิมทองถิ่น อ.กระนวน จ.ขอนแก น อ.หนองกุ งศรี
และ อ.ช อ งเม็ ก จ.กาฬสิ น ธุ ได อ อกมารวมตั ว กั น เพื่ อ ต อ ต า น
หางสรรพสินคารายใหญ เทสโกโลตัส ที่กําลังจะมีแผนเขามากอตั้ง
ใน อ.กระนวน จ.ขอนแกน

ตารางที่ 11 : ตัวอยางการรวมตัวตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ (ภาคตะวันออก)
15 กรกฎาคม 2551

19 สิงหาคม 2553

รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา คัดคานโครงการกอสราง
“รานคาปลีกโลตัส เอ็กซเพรส”
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น จ.ตราด รวมตัวยื่นหนังสือคัดคานการ
อนุญาตกอสรางหางคาปลีกคาสงขนาดใหญ

3.4.3 การรวมกลุมเพื่อตอตานและคัดคานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ในป พ.ศ. 2545 ซึ่งถือไดวาเปนชวงบุกเบิกของการรวมตัวกันตอตานคัดคานรานคาปลีกขนาดใหญ
และปรากฏเดนชัดในชวงป 2549 - ปจจุบัน ที่มีการรวมตัวกันอยางกวางขวางในหลายพื้นที่หลายจังหวัด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดที่เปนเขตเศรษฐกิจ และเขตจังหวัดที่รานคาปลีกขนาดใหญมีแผนการเปดสาขา
ขนาดยอยในชุมชนเขตอําเภอและหมูบาน ตัวอยางเชน
1) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ผูป ระกอบการรานคาทองถิ่น (สมุย) จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรวมตัว
คัดคานการรุกขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ ณ ที่วาการอําเภอเกาะสมุย โดยมีปายผาระบุขอความ
วา “กอนที่จะสายเกินไป”
2) วันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 กลุมตัวแทนผูประกอบการคาปลีกรายยอยในจังหวัดเลย (ประมาณ
200 คน) ไดรวมตัวกันชุมนุมขับไลหางโลตัสและรณรงคใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยรวมชุมนุม
ตอตานที่หนาศาลากลางจังหวัดเลย เพราะผูคาปลีกทองถิ่นหวั่นกิจการทองถิ่นลมละลาย
3) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 กลุมพลังพัทยา-นาเกลือ กลุมธุรกิจคาปลีกเนินพลับหวาน กลุมธุรกิจ
คาปลีกตลาดนาเกลือ จังหวัดชลบุรี ไดรวมกลุมกันเพื่อตอตานหางคาปลีกขนาดใหญ โดยระบุวา กําลัง
บุกรุกเขาไปดําเนินธุรกิจในชุมชนขนาดเล็กของเมืองพัทยาหลายแหงและตามอําเภอตางๆ อีกหลายแหง
ในจังหวัดชลบุรี พรอมๆ กันอยางเรงรีบโดยหลีกเลียงกฎหมายผังเมืองดวยการลดขนาดกิจการใหมีพื้นที่
ขนาดไมเกิน 300 ตารางเมตรใชชื่อวา โลตัสเอกซเพรส (Lotus Express) อาศัยชองโหวทางกฎหมายและ
ความไดเปรียบที่มีทุนเขมแข็งมีสาขาเครือขายมากใชวิธีบุกเขาโจมตีทางธุรกิจอยางรุนแรงซึ่งผูประกอบการ
รายยอยไมสามารถที่จะคาขายแขงขันไดจนอาจจะตองเลิกกิจการไปในอนาคตอีกไมนานนี้ ถือเปนการ
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แขงขัน ทางการคาที่ไมเปน ธรรม ขัดตอหลักการคาเสรีตามกฎหมายไทยและองคกรการคาโลก (WTO)
เปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติ ขัดตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หากปลอย
ใหมีการดําเนินธุรกิจอยางหางเทสโกโลตัสนี้ในทองที่ตางๆ ตอไป จะทําใหเปนขออางที่ผูประกอบธุรกิจ
รายใหญอื่นๆ เชน เซเวนอีเลฟเวน และบิ๊กซี จะลดขนาดเขามาชิงพื้นที่ดวยวิธีการอยางเดียวกันนี้ อันจะ
กอใหเกิดผลกระทบสําคัญ 5 ประการคือ
ประการแรก เปนการเรงการบริโภค ทําใหคนไทยมีหนี้สินในครัวเรือนเพิ่มขึ้น กอใหเกิดปญหา
ความเดือดรอนในครอบครัว เมื่อขาดสภาพคลอง อันกอใหเกิดความเครียด (สถิติคนไทยฆาตัวตาย 2 ชั่วโมง
ตอ 1 ศพ) สาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งในขณะที่มีคา GDP ของประเทศสูงขึ้น แตในความจริงแลวประชาชน
กลับจนลง ตองทํางานมากขึ้น ยากลําบากมากขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น มีคนวางงานมากขึ้น ทําใหประชาชนไมมี
ความสุขในการดํารงชีพเหมือนอยางในอดีตที่ผานมา
ประการที่สอง วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยถูกทําลาย ผูประกอบการรายยอย เกษตรกรและประชาชน
มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยในชุมชนชนบทแบบเอื้ออาทร มีทุนทางปญญา มีความเปนอยูแบบชวยเหลือเกื้อกูล
มีปฏิสั มพันธ กัน มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ นคาแบบไทยไทยเชิงอนุรักษ มี ความซื่อสั ตย สุ จริต และมี
คุณธรรมจริยธรรม มีสายสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางพอคากับลูกคา ในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน
เชน งานบุญ งานบวช งานมงคล อวมงคล การทะนุบํารุงซอมสรางสาธารณประโยชนวัดวาอารามโรงเรียน
โรงพยาบาล สนั บสนุ นเสื้ อผ าทุ น การศึ กษาแกเด็ กยากจนทุน อาหารกลางวันแกเด็กนั กเรี ยน ทอดกฐิ น
ทอดผาปา หาทุนซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการศึกษา บริจาคสมทบทุนสรางอุปกรณและเครื่องมือแพทย
ทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการกีฬาแกเด็กและเยาวชนเพื่อออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
สิ่งตางๆ เหลานี้ เปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตรงกันขามกับธุรกิจหางสรรพสินคาสมัยใหม (Modern
Trade) ที่ใชกลยุทธการแขงขันทางการตลาดระบบทุนนิยมเขามาแขงขันเพื่อเอาชนะคูแขงทางการค า
อยางไมมีความเมตตาปราณี ไมใสใจตอการคืนกําไรสูสังคม การลมสลายของผูประกอบการรายยอยที่เปน
คนไทยเทากับทําลายวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย จารีต ประเพณีที่ทรงคุณคาไปในที่สุด
ประการที่สาม สรางพฤติกรรมไมพึงประสงคใหกับเยาวชนไทย นักเรียนและนักศึกษาที่ยังไมรูจัก
วิธีคิด วิเคราะห ใชจายเงินเกินตัวมากกวาผูปกครองใหใชได เพราะไปหลงพฤติกรรมบริโภคนิยมและปลูกฝง
วัฒนธรรมไมพึงประสงค กอใหเกิดความตองการเงิน และนําไปสูการกระทําผิดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ตองเสียอนาคต ตกเปนภาระของครอบครัวและสังคม
ประการที่สี่ เปนการทําลายเศรษฐกิจชุมชน ทําลายผูประกอบการรายยอย รานคาปลีกที่อยูใน
ชุมชน กองทุนหมูบาน รวมทั้งเกษตรกรและประชาชน ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ ยนสินคาอยู ตามหมูบ าน
ในตลาดเกาชุมชนที่สืบสานเปนมรดกตกทอดมา 2 - 3 ชัว่ คนเปนเวลายาวนานนับรอยป ตองไดรับผลกระทบ
จากหางสรรพสินคาสมัยใหม (Modern Trade) ที่มีความไดเปรียบในการบริหารจัดการ (4M) คือ ทางดาน
ทุน บุคลากร การบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ รวมทั้งกลยุทธทางการตลาด (4P) ดานผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจําหนายและการประชาสัมพันธทางการตลาด นํามาใชเปนกลยุทธเอาชนะคูแขงขัน รานคา
ปลีกในชุมชนชนบทคาขายไดวันละ 500 บาท พอเลี้ยงครอบครัวตามอัตภาพ แตหางเทสโก โลตัส มียอดขาย
นับลานบาทตอวัน ทําใหรานคาเดิมที่อยูในตลาดเกาตองเลิกกิจการหมดอาชีพไปในที่สุด เปนการทําลายผูคา
เดิมที่เปนคนไทยอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม
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ประการที่หา เปนการทําลายทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริของในหลวงที่เปนที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย ที่พระองคทรงมีพระประสงคใหคนไทยดํารงชีพตามปรัชญา แบบพอมี พอกิน พออยู
พอใช และพอเพียงไมฟุมเฟอยหลงในบริโภคนิยม สามารถนําชาติพนวิกฤติได แตเศรษฐกิจพอเพียงกําลังจะ
ถูกหางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มาครอบงําคนไทย เศรษฐกิจและสังคมไทยก็จะถูกทําลายเหมือน
เชน ประเทศอารเจนตินาในที่สุด
กลุมรานคาปลีกดั้งเดิมจังหวัดชลบุรีไดชี้ใหเห็นวา การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญจะสง
ผลกระทบเรื่องหลัก 2 ประการคือ (1) วิถีสังคมไทย ไดแก การสงเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม วิถีเครือญาติ
ทางสังคมธุรกิ จระหวางประชาชนกั บรานค าดั้งเดิมท องถิ่น ถูกทําลาย ไมส อดคลองกั บทฤษฎี เศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง และ (2) วิ ถี ทางเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ไดแก การทําลายเศรษฐกิจ ชุมชน ทําลายผูป ระกอบการ
รายย อ ย ร า นค า ปลี ก ที่ อ ยู ใ นชุ ม ชน กองทุ น หมู บ า น รวมทั้ ง เกษตรกรและประชาชน ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย
แลกเปลี่ยนสินคาอยูตามหมูบาน
4) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 กลุมสมาพันธคนไทยตานคาปลีกขามชาติจากจังหวัดนครราชสีมา
จังหวั ด นครสวรรค จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดศรีษะเกษ ไดรวมตัว กัน เพื่อใหรัฐตรา
กฎหมายควบคุมการขยายตัวของหางคาปลีกขนาดใหญ
5) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 มีกลุมรวมตัวกันของรานคาปลีกดั้งเดิมจากอําเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบาลราชธานี ชุมนุมเรียกรองใหผูวาราชการจังหวัด ใชอํานาจยับยั้งการขออนุญาตขยายสาขาของ
หา งคา ปลีกขนาดใหญ เนื่ องจากการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญไปยังอําเภอตางๆ จะทําให
ผูประกอบกิจการคาปลีกตามตางอําเภอไดรับผลกระทบ และตองมีคนตกงานหลายพันคน
6) ในจังหวัดลพบุรีกลุมผูคาปลีกรายยอยลํานารายณไดมีการรณรงคใหประชาชนไดทราบถึงผลดี
ผลเสียของการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ โดยชวงเวลานั้นมีการเผยแพรแผนปลิวเพื่อแสดงให
เห็นถึงผูไดรับประโยชนและผูที่เสียประโยชนจากการขยายสาขาของหางคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งไดระบุใหเห็น
วามีผูเสียประโยชนเพียง 4 กลุม ไดแก (1) ผูคา-ขาย เครื่องใชไฟฟา เชน ทีวี ตูเย็น พัดลม เปนตน (2) ผูคาขายโทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ (3) ผูคา-ขายเครื่องมือกอสราง และอุปกรณบางชนิด
และ (4) รานขายสงโชหวย (ไมใชรานคาปลีก) ยาสีฟน 1 หลอด สบู 1 กอน ไมมีใครไปซื้อโลตัส แตมีผูได
ประโยชน ถึง 9 กลุม ไดแก
(1) เทศบาลฯ จะไดรับภาษีปาย - ภาษีโรงเรือน ปละนับหลายลานบาท
(2) มีการจางพนักงานนับรอยคน ทําใหคนลํานารายณมีงานทําเพิ่มขึ้น
(3) ผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง - รถสองแถว - รถสามลอ มีผูโดยสารมากขึ้น
(4) มีสินคาบางอยาง ที่ไมมีขายในลํานารายณ มาใหเลือกซื้อมากขึ้น
(5) ไมหลบเลี่ยงภาษี เหมือนรานคาบางราย (จะแจงสรรพากรตรวจสอบภายหลัง)
(6) รานคาปลีกตามหมูบานจะมีแหลงสินคาใหเลือกซื้อไปขาย มีกําไรเพิ่มขึ้น
(7) ชาวลํานารายณจะมีอาชีพ - รายไดเพิ่มขึ้น ดวยการเชาพื้นที่คาขาย อาหาร เครื่องดื่ม
และอื่นๆ ทั้งทองถิ่นจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
(8) ผูคนนับแสนนับลาน จะเขามาลํานารายณเพื่อใชเงิน เชน เติมน้ํามันรถ ซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม ซื้อยาหากปวยไข และอื่นๆ ทําใหมีเงินสะพัดหมุนเวียนมากขึ้น
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(9) สรางความเจริญใหแกลํานารายณมากขึ้น และอาจเปนผลพลอยไดใหผูคนจากที่อื่น
อพยพโยกยายเขามาอยูลํานารายณมากขึ้น ทําใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การบริโภคเพิ่มขึ้น ระบบการ
หมุนเวียนของเงินเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
โดยกลุ มดั งกล าวได มีการรณรงคและใหขอมูลความจริงวา ผูที่เสียประโยชนมิใชมีเพียง ตามขอ
(1) – (4) ตามใบปลิ ว เท า นั้ น แต ผูเ สี ยประโยชนจ ะรวมไปถึงประชาชนทั้งหมดตั้งแตเ กษตรกร ผู ใ ช
แรงงาน ขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะอยูในฐานะผูบริโภคหรือผูผลิต ผูจําหนายสินคาทุกชนิด
ในท องถิ่น ทั้ งรายเล็ กและใหญ เพราะหางตางชาติมีทุน มาก มีส าขามาก จะทําใหร ะบบการคาระบบ
เศรษฐกิ จชุมชนจะถูกทําลายหมดสิ้น จนนําไปสูการผูกขาดการคาของประเทศ ทําลายความมั่งคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ สําหรับกรณีที่ระบุถึงผูไดรับประโยชนนั้น ทางกลุมผูคาปลีกรายยอยลํานารายณ
ยังไดอธิบายโตแยงดังตอไปนี้
ขอที่ระบุวา (1) เทศบาลฯ จะไดรับภาษีปาย - ภาษีโรงเรือน ปละนับหลายลานบาท
โตแยงวา ภาษีโรงเรือนจะจัดเก็บเฉพาะอาคารที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งถาอาคารตางชาติเพียงแหงเดียว
จะเสียภาษีโรงเรือนเทากับโกดังใหญหลังเดียวเทานั้น แตโรงเรือนรานคาทั้งตลาดนับราคารวมกันมากกวา
หลายรอยหรือหลายพันเทา ถาภายหลังรานคาตองเลิกกิจการไปมากๆ ก็อาจจะเก็บภาษีไดนอยลงกวา
ปจจุบัน เทศบาลคงไมไดอะไรเพิ่มจากหางตางชาติ แตคนในเทศบาลไดอะไรหรือเปลาไมรู นาจะสงเรื่องให
ปปช. และ สตง.ไดเขามาตรวจสอบเทศบาล
ขอที่ระบุวา (2) มีการจางพนักงานนับรอยคน ทําใหคนลํานารายณมีงานทําเพิ่มขึ้น
โตแยงวา งานที่หางตางชาติจะจางคนเพิ่มขึ้นมีเพียงไมกี่รอยคน และเงินเดือนก็ไมมาก ทั้งยังไมจาง
คนในทองถิ่นอีกตางหาก แตผลของการเปดโลตัสจะทําใหผูคาขายรายเล็กรายนอยตองเลิกกิจการไป จะมี
คนลํานารายณตกงานเพิ่มขึ้นจะมาคาขายอีกก็สูหางตางชาติไมได
ขอที่ระบุวา (3) ผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง - รถสองแถว - รถสามลอ มีผูโดยสารมากขึ้น
โตแยงวา โดยที่ทุกวันนี้ผูโดยสารของผูประกอบการดังกลาวมีมากอยูแลวพอแกการประกอบอาชีพ
แตถามีหางตางชาติเกิดขึ้นมาธุรกิจเล็กๆ นอยๆ จะตองเลิกไปคนจะตกงานมากขึ้น แลวก็จะเปลี่ยนอาชีพ
มาขี่มอเตอรไซดรับจางมากขึ้น ทํามาหากินยากขึ้น คาคิวหนาหางตางชาติก็จะแพงมาก และมีกลุมอิทธิพล
ซึ่งเปน รปภ.หางมาคุมเรียกเก็บเงินจากคิวมอเตอรไซดอีกสวนหนึ่ง
ขอที่ระบุวา (4) มีสินคาบางอยาง ที่ไมมีขายในลํานารายณ มาใหเลือกซื้อมากขึ้น
โตแยงวา สินคาที่ไมจําเปนตอการครองชีพในตลาดลํานารายณมีขายครบและมีการแขงขันกันอยาง
เสรีและเปนธรรม ผูบริโภคเลือกซื้อไดตอรองไดไมถูกมัดมือชกเอารัดเอาเปรียบเหมือนหางตางชาติ ที่ผูซื้อ
จะไมมีอํานาจตอรองเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการคาการบริโภคของชุมชน
ขอที่ระบุวา (5) ไมหลบเลี่ยงภาษี เหมือนรานคาบางราย (จะแจงสรรพากรตรวจสอบภายหลัง)
โตแยงวา หางตางชาติตั้งเปนรูปบริษัทจึงใชเทคนิคทางระบบบัญชี หรือชองโหวของกฎหมายภาษี
อากร ทําใหไมตองเสียภาษีเงินไดหรือเสียก็จะเสียใหนอยที่สุดดวยการจางนักกฎหมายและนักบัญชีที่มี
ความสามารถสู ง แต ใ นขณะที่ ผู ป ระกอบการรายยอยไมส ามารถใชเ ทคนิคทางบัญ ชีหั กคาใช จายหรื อ
ใชวิธีการทางบัญชีเพื่อไมตองจายภาษีไดอยางหางตางชาติ ถารายใดมีรายไดนอยไมถึงเกณฑก็จะประเมิน
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หรื อคํ า นวณหั กเปอร เ ซ็ น ต จ ากยอดขายอยางไมอาจจะหลบเลี่ย งไดไมเหมือนหางตางชาติที่ใชกลวิธีที่
สรรพากรไมสามารถจะเก็บภาษีได
ขอที่ระบุวา (6) รานคาปลีก (โชหวย) ตามหมูบานจะมีแหลงสินคาใหเลือกซื้อไปขาย มีกําไรเพิ่มขึ้น
โตแยงวารานโชหวยยี่ปวซาปวอยูมานานแตถูกทําลายหมดแลวดวยฝมือของหางตางชาติอยางไร
คุณธรรม ถาปลอยใหรานโชหวย ตองไปซื้อสินคาจากหางตางชาติก็หมายความวาประเทศไทยเสียเอกราช
ทางเศรษฐกิจไปหมดแลวโดยสิ้นเชิง จากการผูขาดการคาปลีกของตางชาติ และจะเห็นไดวาหางที่ขาด
คุณธรรมยังไปเปดรานขนาดเล็กในหมูบาน (Lotus Express) ทําลายรานโชหวยตามหมูบานอีก ไมเหลือที่
ใหคนไทยไดประกอบอาชีพคาปลีกอีกตอไปทั้งเปนการขัดตอหลักการคาเสรีอยางเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ข อที่ ร ะบุ ว า (7) ชาวลํ า นารายณจ ะมีอาชีพ - รายไดเพิ่มขึ้น ดว ยการเชาพื้น ที่คาขาย อาหาร
เครื่องดื่ม และอื่นๆ ทั้งทองถิ่นจะมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
โตแยงวา คาเชาพื้นที่ของหางตางชาติราคาคาเชาจะสูงมากกวา คาเชาตลาด หรือรานคาตึกแถว
10 เท า ถึ ง 100 เท า แล ว เอาเงิ น ส ง กลั บ ไปต า งประเทศ ทํ า ให ค นลํ า นารายณ จ นลง หากิ น ยากขึ้ น
คาครองชีพสูงขึ้น คาอาหารแพงขึ้นเพราะคาเชาแพง เมื่อผูคนที่ทํางานแลวรายไดไมพอกับคาใชจายก็จะมี
ปญหาสังคมอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเปนอันตรายตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอที่ระบุวา (8) ผูคนนับแสน-นับลาน จะเขามาลํานารายณเพื่อใชเงิน เชน เติมน้ํามันรถ ซื้ออาหาร
เครื่องดื่ม ซื้อยาหากปวยไข และอื่นๆ ทําใหมีเงินสะพัดหมุนเวียนมากขึ้น
โตแยงวา เมื่อหางตางชาติมีสาขามากทุกอําเภอ เปนไปไมไดเลยวาจะมีคนมาจับจายใชสอยมากขึ้น
ซ้ํารายกวานั้นหางมีของขายทุกอยาง หมายถึงเม็ดเงินก็จะถูกดูดซับไปใหตางชาติมาก ทําใหคนลํานารายณ
จะตองหากินฝดเคืองยิ่งขึ้น หรือคนลํานารายณเฉลี่ยแลวจะจนลงและจะเปนเชนนี้เหมือนกันหมดทุกอําเภอ
ทุกจังหวัดหรือทั้งประเทศ
ขอที่ระบุ วา (9) จะสรางความเจริ ญใหแกลํานารายณมากขึ้น และอาจเปนผลพลอยใหผูคนจาก
ที่อื่นอพยพโยกยายเขามาอยูลํานารายณมากขึ้น ทําใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น การบริโภคเพิ่มขึ้นระบบ
การหมุนเวียนของเงินเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
โตแยงวา ความเจริญของลํานารายณจะตองเปนไปอยางพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระเจาอยูหัวเพื่อความอยูรอดของชาติ ไมใชขายชาติขายแผนดินเพื่อการบริโภค โดยไมคํานึงถึงความเปน
ทาสของระบบทุนขามชาติ ถาประเทศเจริญดวยทุนตางชาติก็หมายถึงคนไทยจะเปนเพียงลูกจางตางชาติ
ทั้งๆ ที่เปนเจาของประเทศขาดศักดิ์ศรีความเปนคนในชาติ
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ภาพที่ 10 : ประมวลภาพการรวมกลุมเพื่อตอตานและคัดคานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
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ภาพที่ 11 : เอกสารคัดคานการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

นอกจากการใชเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อชุมนุมคัดคานตอตานดังกลาวแลว มีการรายงานขาววา 31
เครือขายภาคประชาชนไดใชสิทธิทางศาลยื่นฟองเจาหนาที่ของรัฐ/หนวยงานของรัฐที่อนุญาตใหรานคา
ปลีกขนาดใหญเขามาเปดและ/หรือขยายกิจการสาขาตอศาลปกครองตามเนื้อหาแหงคดี โดยกลาวโทษ
วา การที่หนวยงานหรือเจาหนาที่รัฐไมควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายผังเมือง เชน คดีหมายเลขดําเลขที่
1077/255032 ที่นายพันธุเทพ สุ ลีสถิร อดีตประธานสมาพั นธ คนไทยต านคาปลี กตางชาติ ฟองเทศบาล
30

31

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน, 22 ตุลาคม 2550.
หมายเหตุ : ผูฟองไดถอนฟองภายหลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดอางทองมีมติ
ยกคําอุทธรณของทางเทสโกตอคําสั่งเทศบาลศาลเจาโรงทองที่จํากัดการกอสรางไมเกิน 200 ตารางเมตร
ตามหลักเกณฑของกฎหมายผังเมืองรวม จ.อางทอง ซึ่งเทากับวา แผนการกอสรางหางขนาด 1,000 ตาราง
เมตรของเทสโกฯ จําตองยุติไปโดยปริยาย.
32
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ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอางทอง ฐานละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด กรณี
ไมควบคุมการกอสรางหางคาปลีกใหญ เพื่อใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางเทสโก
กรณี การที่มี การอนุญาตก อสร างโดยไม ชอบด วยกฎหมาย เช น คดี หมายเลขดําเลขที่ 1740/2550
ที่นายสมคิด ภาตินทุ กับพวก รวม 11 คน โดยนายอํานาจ สิงหรื่นเริง ผูรับมอบอํานาจ ฟอง อบต.ทุงกระพังโหม
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีมีคําสั่งอนุญาตการกอสราง
ห างเทสโก ฯ โดยไม ชอบ พร อมทั้ งให ศาลมีคําสั่ งระงั บการก อสร างห างเทสโก ฯ หรื อคดี หมายเลขดํ าเลขที่
1531/2550 ที่นายพงษวิน ชัยวิรัตน ประธานชุมชนตลาดสามชุกรอยป จังหวัดสุพรรณบุรี กับพวก รวม 9 คน
ฟองเทศบาลตําบลสามชุก กับพวก รวม 2 ราย (รวมนายกเทศมนตรี) ฐานออกคําสั่งอนุญาตการกอสรางอาคาร
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือคดีหมายเลขดําเลขที่ 211/2550 ที่นายสุกิจ พัวไพศาล แกนนํากลุมผูประกอบการ
รานคาสงและคาปลีก จังหวัดศรีสะเกษ กับพวก รวม 5 คน ฟองนายก อบต.โพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารแม็คโคร หรือ
ตามคดีหมายเลขดําเลขที่ 153/2550 ที่นายธีรวุฒิ ปนฉิม ประธานชมรมพอคาจังหวัดระนอง ฟองนายก อบต.
บางริ้น จังหวัดระนอง ฐานออกคําสั่งไมชอบโดยกฎหมาย เพื่อใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางเทสโกโลตัส
คดีหมายเลขดําเลขที่ 216/2550 ที่นายชัยชาญ ฝอยทอง แกนนํากลุมรักบานเกิด กับพวก รวม 13 คน ฟอง
นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กับพวก รวม 2 ราย ฐานกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย
โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารของเทสโกฯ
กรณี ฟองเจาหนาที่รัฐ ละเวนการปฏิบัติ หนาที่โ ดยมิชอบ ตามคดี หมายเลขดําเลขที่ 262/2550
ที่นายยรรยง เสรีรัตน แกนนํากลุมผูประกอบการรานคาสงและคาปลีก จังหวัดชัยภูมิ ฟองนายก อบต.บุงคลา
จังหวัดชัยภูมิ กับพวก รวม 3 ราย โดยขอใหศาลปกครองมีคําสั่งระงับหรือชะลอการกอสรางอาคารของ บมจ.สยาม
แม็คโคร เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือคดีหมายเลขดําเลขที่
210/2550 ที่นายชัยพร วงศสถาพร ประธานชมรมพอคาอําเภอเชียงคํา กับพวก รวม 38 คน ฟองนายกเทศมนตรี
ตําบลเชียงคํา กับพวก รวม 2 ราย ฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบโดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสราง
หางเทสโกโลตัส หรือคดีหมายเลขดําเลขที่ 199/2550 ที่สมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย โดยนายสันติ อมรเสถียรพงศ
ฟอง อบต.บานกลวย เปนผูถูกฟองที่ 1 และนายก อบต.บานกลวย เปนผูถูกฟองที่ 2 ฐานปฏิบัติหนาที่หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการกอสรางหางบิ๊กซี
มีขอสังเกตวา คดีสวนใหญศาลจะไมรับฟอง เนื่องจากผูฟองมิใชผูเสียหายโดยตรง
3.5

บทบาทภาครัฐกับการพิทักษรักษาผลประโยชนใหแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น

ภายหลังจากมีการรวมตัวคัดคานในหลายพื้นที่หลายจังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
ภาครัฐไดดําเนินการดังตอไปนี้
3.5.1 มาตรการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
- โครงการ “รวมพลังโชหวยสูวิกฤต” ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตางๆ เพื่อ
เสริมสรางความรูการบริหารจัดการรานคาปลีกและคาสงสมัยใหม
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- การอบรมรานคาปลีก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมผูคาปลีกไทย และหอการคาไทย
รวมจัดอบรมผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและเล็ก เพื่อใหทราบแนวทางการปรับตัวในสถานการณ
ปจจุบันที่มีการแขงขันมากขึ้น แลพัฒนาประสิทธิภาพ
- การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรานคาปลีก รานคาสง ผูผลิตและผูแทนจําหนาย โดย
สนับสนุนใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชื่อมโยงเปนสมาชิก
รานคาสง และประสานผูผลิต ผูแทนจําหนาย เพื่อรวมกันสั่งซื้อและกระจายสินคา ตลอดจนประสานงาน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแตป 2545 ดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 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%) เพื่อสงเสริมใหเกิดศูนย
รวบรวมคําสั่งซื้อ ตอรองราคาและเงื่อนไขจากผูผลิต ประสานงานสถาบันการเงิน จัดหาสินเชื่อ ติดตามดูแล
สรางระบบจัดสงและการกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพใหแกผปู ระกอบการไทย
3.5.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
มีการใชบทกฎหมายที่มีอยูในการแกไขปญหา 33 กลาวคือ มีการใชกฎหมายการผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และกฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม มาปองกันปญหาการขยายตัวของ
รานคาปลีกขนาดใหญ อาทิ กฎหมายวาดวยควบคุมอาคารในสวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชประโยชนของพื้นที่ เปนตน หรือกฎหมายผังเมือง เรื่องทําเลที่ตั้งตาม
ผังเมืองรวม หรือกฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม เรื่องพฤติกรรมในการกีดกันทาง
การคา และการเอาเปรียบประกอบการ เชน ปญหาความไมเปนธรรมระหวางรานคาปลีกขนาดใหญกับ
ผูผลิต ซึ่งการจะนําสินคาไปวางขายที่รานคาปลีกคาสงขนาดใหญตองเสียคาวางสินคาจํานวน 1 ลานบาท
รวมถึงขอเท็จจริงที่วา ถาขายได 1 ลานยูนิต ผูผลิตตองจายใหรานคาปลีกคาสงขนาดใหญเพิ่มดวย อีกทั้ง
ใบโฆษณาสินคาที่ทางรานคาปลีกคาสงขนาดใหญผลิตเพื่อแจกจายใหแกลูกคาทางผูผลิตตองจายเองดวย
เปนตน 34 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
32
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1) กฎหมายผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดใหเจาหนาที่รัฐจัดทําและดําเนินการใหเปน
ไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนา
เมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้น
ซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัย
ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษา
หรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรมสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ
33

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550.
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, สรุปโครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายแก
ประชาชน ประจําป 2552, จ.สุราษฎรธานี, 19 สิงหาคม 2552.
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2) กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่รักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวแกการปลูกสรางอาคาร ขอปฏิบัติของเจาของอาคาร การขออนุญาต
และการใช งานอาคาร กฎหมายนี้ เป นกฎหมายแม บทที่ เกี่ยวแกอาคารมี การบั งคั บใช กฎหมายเพื่ อควบคุ ม
การกอสรางอาคาร การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยใหอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานทองถิ่นไว
ในกฎหมายนี้ยังใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นออกประกาศหรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณ
นั้นเปนการชั่วคราวไดโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป เชน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ระหวาง
วันที่ ....ถึงวันที่..... (อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง) ในจังหวัดเชียงใหม นครนายก ยโสธรและ
ราชบุรี เปนตน
3) กฎหมายปองกันการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม
กฎหมายการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 ไดมีการปรับปรุงแกไขมาจากพระราชบัญญัติกําหนด
ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรมและปองกันการผูกขาดทางการคาและจํากัดการแขงขันมีสํานักงานคณะกรรมการการแขงขัน
ทางการคาจะติดตามสอดสองพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจโดยมีการกําหนดพฤติกรรมของผูประกอบ
ธุรกิจที่มีลักษณะเปนการแขงขันทางการคาไมเปนธรรม ไดแก
(1) มีพฤติกรรมที่มีการใชอํานาจเหนือตลาดที่ไมเปนธรรม
(2) มีพฤติกรรมที่มีการรวมธุรกิจที่อาจมีผลตอการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน
(3) มีพฤติกรรมที่รวมกันตกลงกันที่อาจมีผลเปนการผูกขาด ลดหรือจํากัดการแขงขัน
(4) มี พ ฤติ ก รรมที่ มี ก ารตกลงร ว มกั น กั บ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ นอกประเทศจํ า กั ด โอกาสผู ซื้ อ
ภายในประเทศ
(5) มีการกระทําที่มิใชเปนการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม
ดังนั้น กฎหมายนี้จึงเปนเครื่องมือของรัฐในการกํากับดูแลใหการแขงขันทางการคาเปนไปดวย
ความเปนธรรมทางการคา
นอกจากนี้ ไดมีการเสนอรางกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงทั้งจากรางกฎหมาย
ของกระทรวงพาณิช ยห รือสํานั กงานผูแทนการคาไทยหรื อภาคประชาชน โดยเสนอรางกฎหมายเขาสู
กระบวนการทางนิติบัญญัติตั้งแตป พ.ศ. 2550 ตราบจนถึงทุกวันนี้รางกฎหมายดังกลาวยังไมถูกตราเปน
กฎหมาย 35
34

ผูวิจัยพบวา กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมไดสะทอนภาพที่ตรงกันใหทราบวา ไมเชื่อมั่น
กับการแกไขปญหาของภาครัฐ 36 เนื่องจาก
35

35
36

รายละเอียดของรางกฎหมาย โปรดดูจากภาคผนวก.
โดยวิธีสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคม รวม 4 ภูมิภาค.
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1) การผลักดันกฎหมายคาปลีกมีความลาชา ตองผานระเบียบพิธีการราชการตาง ๆ หลายขั้น
หลายตอน ซึ่งเขาทํานอง “กวาถั่วสุกงาก็ไหม”และมีไมนอยที่เชื่อวา รัฐบาลมองการเคลื่อนไหวของพวกเขาวา
เปนอุปสรรคตอการลงทุนของกลุมทุนตางชาติ
2) การอาศัยมาตรการทางกฎหมายอื่นในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายคาปลีกเฉพาะ เชน กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร นั้น ตองขึ้นอยูกับผูบริหารสวนทองถิ่นวาจริงใจมากนอยเพียงใด แต ที่
สําคัญมีไมนอยที่คํานึงถึงผลประโยชนของตนเองมากกวาประโยชนของสวนรวม เชน การซื้อที่ดินเพื่อ
กอสรางหางขนาดใหญ หรือการจัดสรรประโยชนในรูปแบบหุนหรือหุนสวน เปนตน การบังคับใชกฎหมาย
จึงมีประสิทธิภาพ
3) กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมเชื่อวาการพิทักษสิทธิดังกลาวเปนไปอยางโดดเดี่ยว
เพราะภาครัฐไมเคยมีพื้นที่หรือใหความจริงใจกับรานคาปลีกขนาดเล็ก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะอาจกลัวขาด
แหลงทุนสนับสนุนหรืออาจเกรงใจทุนใหญหรืออาจมีผลประโยชนทับซอน
4) กลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมเชื่อวา การที่รัฐไมแสดงจุดยืนอยางชัดเจนในการ
สนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคสังคม แตเลือกสรางความเชื่อมั่นกับนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากกังวลวา
การสนับสนุนดังกลาวจะเปนการสงสัญญาณที่ผิดๆ ใหแกนักลงทุนตางชาติ
5) ในการต อสู ที่ผ านมาหางคาปลีกขนาดใหญไดใชสิทธิทางศาลในการดําเนินคดีแกกลุม
เครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคม โดยเรียกคาเสียหายเปนจํานวนเงินมหาศาล ในขณะที่ทาทีของรัฐฯ ไมเคย
ออกมาปกป องหรื อแสดงบทบาทของผู ประนอมข อพิ พาท ซึ่ งตรงกั น ข ามกั บรั ฐบาลต างประเทศของ
ผูประกอบธุรกิจที่แสดงจุดยืนสนับสนุนหางคาปลีกขนาดใหญของตน
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีหางคาปลีกขนาดใหญแหงหนึ่งกําลังพิจารณาถอนทุนเนื่องจากขาดทุน
กลับพบวารัฐบาลแสดงทาทีเห็นใจและหวงใยตอสถานการณ เชน กรณีของหางคารฟูร เปนตน
การลงพื้นที่สํารวจขอมูลพบวา การขยายตัวเชิงรุกของหางคาปลีกขนาดใหญมีระดับความรุนแรง
มาก แตกลุมเครือขายพลังขับเคลื่อนทางสังคมสวนใหญก็ยังตอสู แมวาการตอสูเรียกรองแตละครั้งตองใช
ทุนทรัพยสวนตัว หรือเพราะถูกกลาวหาวาตอสูเพื่อประโยชนตนเอง หรือสูอยางไรก็ไมมีหนทางชนะทุนใหญ
(มีบางจังหวัดที่ทุนทองถิ่น ปรับรูปโฉมรานคาดั้งเดิมเปนหางสมัยใหม และบริหารจัดการตามที่รัฐไดแนะนํา
ปรากฏวาขาดทุ นและปดกิจ การ) แต ไมสําคัญเทากับ การยืนยันถึงคุณคาการตอสูของกลุมเครือขาย
พลังขับเคลื่อนทางสังคมในทุกพื้นที่วา พวกเขาสวนใหญตอสูมานาน นานจนบางคนเหลือชวงสุดทาย
ของชีวิต ซึ่งไดกาวขามการตอสูเพื่อแพชนะ ไปสูการตอสูเพื่อความถูกตอง รักษาประโยชนของชาติ
และอิสรภาพของลูกหลานไทยรุนตอไป การหยัดยืนดังกลาวจะเปนการปลุกมโนสํานึกใหแกสังคม ให
ตระหนักและรูเทาทัน โดยมองทาทีของภาครัฐอยางมีอุเบกขา ตราบเทาที่รัฐยังปราศจากกระบวนทัศน
ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในหลักสิทธิมนุษยชน
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3.6

แนวปฏิบัติของตางประเทศในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

มีหลายประเทศที่มีการใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ หรือกลุม
ทุนตางชาติ เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดแกรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นหรือสังคม โดยอาศัยมาตรการ
ควบคุมโครงสรางหุน ควบคุมการขยายตัวอยางรวดเร็ว ควบคุมประเภทของการประกอบธุรกิจของคน
ตางชาติ รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษา
มาตรการทางกฎหมายเฉพาะการควบคุมโครงสรางของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ไดแก
3.6.1 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ ปุ นมี พัฒนาการทางกฎหมายในการควบคุ มร านคาปลี กสมั ยใหมอยูหลายฉบับ ได แก
(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) กฎหมายที่ตั้งของรานคาปลีกขนาดใหญ (Large Scale Retail Store Law: LSLL)
กฎหมายฉบับแรกใชบังคับเมื่อ ค.ศ. 1937 โดยบังคับใชกับหางสรรพสินคาที่มีขนาดใหญ (1,500
หรือ 3,000 ตารางเมตรขึ้นไป) ขึ้นอยูกับสภาพของเมืองที่ตั้งหางสรรพสินคา เพื่อปองกันผลกระทบรานคา
ขนาดเล็กใหสามารถแขงขันได โดยกฎหมายไดกําหนดใหหางสรรพสินคาตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐ และ
กําหนดเงื่อนไข 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 เพื่อรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม ที่ เ กิ ด ขึ้ น นอกเหนื อ จากห า งสรรพสิ น ค า เช น
รานสะดวกซื้อ รานซุปเปอรมารเก็ต ฯลฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 37
36

1) ผูประกอบกิจการจะตองสงรายละเอียดแผนการกอสรางใหแกรัฐมนตรี จากนั้นตองแถลง
แผนการก อสร างให แกคณะกรรมการตั วแทนจากทองถิ่น ประกอบดวยผู ประกอบการรายย อยในพื้น ที่
ผูเชี่ยวชาญและตัวแทนผูบริโภค
2) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการ รัฐมนตรีจะพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอรานคา
ขนาดยอย โดยมีการรับฟงความเห็นจากหอการคาจังหวัด และรับฟงขอเสนอแนะระดับจังหวัด รวมถึง
คณะกรรมการหางคาปลีกขนาดใหญ
3) การอนุญาตภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) วันทําการของกิจการ โดยคํานึงถึงวันหยุดทําการหางใหมากขึ้น
(2) การปรับลดพื้นที่เล็กลง
(3) เวลาปดทําการใหเร็วขึ้น

37

จีรศักดิ์ ชาติอารยะวดี, นโยบายควบคุมหางคาปลีกขนาดใหญ ศึกษาเปรียบเทียบญี่ปุน-ไทย, พ.ศ. 2548,
หนา 45-72.
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นายจีรศักดิ์ ชาติอารยะวดี อธิบายวา การบังคับใชกฎหมายไดถูกปรับใหมีความเขมงวด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับวิธีการปฏิบัติของผูมีอํานาจ ซึ่งไดแก กลุมผลประโยชนในทองถิ่นเพราะพวกเขาคํานึงถึงประโยชนของ
ตนเองเปนสําคัญ และใชกฎหมายดังกลาวเปนเครื่องมือในการปองกันผูคารายใหมมิใหเขามาในเขตพื้นที่ได
โดยงาย
ตอมาในภายหลัง (ค.ศ. 1980 - 1990) ประเทศญี่ปุนมีปญหาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับผูบริโภคมี
ความตองการบริโภคที่หลากหลายและมีเสียงมากขึ้น ประกอบกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่ตอง
ปรับใหเขากับระเบียบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรี)38 สงผลใหกฎหมายดังกลาวมีการ
ปรับใชอยางผอนคลายมากขึ้น
ในป ค.ศ. 1991 ไดผอนคลายขนาดของรานคาปลีก โดยมีการปรับคํานิยามของขนาดหางประเภท ที่ 1
จาก 1,500 ตารางเมตร เปน 3,000 ตารางเมตร (เมืองใหญปรับเปน 6,000 ตารางเมตร) และขนาดหางประเภท
ที่ 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 ไดผอนคลายใหรานคาปลีกที่ใชพื้นที่นอยกวา 1,000 ตารางเมตร ไมอยูในบังคับแหง
กฎหมาย หรือการขยายเวลาปดจาก 19.00 น. เปน 20.00 น. หรือวันหยุดลดลงจาก 44 วัน เหลือ 24 วัน เปนตน
การผอนปรนดังกลาว สงผลใหรานคาปลีกที่ไมอยูภายใตกฎหมายไดกลับมาขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็ ว รวมถึ งความสํ าเร็ จของธุ รกิ จค าปลี กต างชาติ ที่ เข ามาลงทุ นและขยายกิ จการอย างรวดเร็ ว เช น
หาง Toys “R” us ใชเวลา 6 ปนับแตเริ่มเขามาลงทุน (ค.ศ. 1991 - 1997) ขยายสาขาในประเทศญี่ปุนไดถึง
46 สาขา เปนตน ผลที่ตามมาคือ การเขาครองตลาดคาปลีกของกลุมทุนตางชาติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นแก
รานคาปลีกทองถิ่น
พัฒนาการจาก “ควบคุม”เปน “การหามควบคุม”มาสู “การปองกัน”
การผอนคลายกฎเกณฑอยางเครงครัดเพื่อควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งเปนผลมาจาก SII
ในป ค.ศ. 1989 ทําใหมีการยกเลิกกฎหมาย Large Scale Retail Store และมีการตรากฎหมาย Large
Scale Retail Store Location Law มาใชบังคับแทนในป ค.ศ. 2000 โดยที่กฎหมายฉบับกอนนั้นไดถูก
ออกแบบมาเพื่อปองกันรานคาปลีกขนาดเล็ก (ธุรกิจทองถิ่น) ที่อาจไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญ โดยระยะแรกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายเปนไปอยางเครงครัด จนผอนปรนขอจํากัดตางๆ ลดลงทามกลาง
พลวัตทางเศรษฐกิจ ทําใหกฎหมายฉบับดังกลาวไมสอดรับกับนโยบายทางเศรษฐกิจ แตกระนั้นประเทศ
ญี่ปุนไดตรากฎหมายฉบับใหมขึ้นเปลี่ยนแนวทางจากการควบคุมธุรกิจมาเปนการลดปญหาผลกระทบตอ
รานคาปลีกขนาดใหญที่มีตอสิ่งแวดลอม โดยเนนนโยบายเรื่อง “การอยูรวมกัน” (co-existence)39

38

ข อ สั ง เกตจากข อ ตกลงทวิ ภ าคี ร ะหว า งประเทศญี่ ปุ น และประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ 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” ซึ่งถือวา การจํากัดเสรีภาพดังกลาวเปนการทําการคาที่ไมเปนธรรมและถือเปนรูปแบบ
ของการกีดกันทางการคา.
39
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นอกจากกฎหมายฉบับดังกลาว ยังมีกฎหมายประกอบอื่น 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 โดยคํานึงถึงที่ตั้งที่เหมาะสม
เพื่อวัตถุประสงคในการรักษาสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ชุมชนทองถิ่น และคุณภาพชีวิตของคน
2) แนวทางการดําเนินการของธุรกิจคาปลีก
มาตรา 4 ไดกําหนดใหรัฐมนตรีกระทรวง Minister of Economy, Trade and Industry
กําหนดแนวทางหรือคูมือ (Guidelines) ในการประกอบธุรกิจคาปลีก โดยตองคํานึงถึงผลกระทบตอราน
คาปลีก ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอม และวีถีชุมชน โดยในคูมือดังกลาวจะตองกําหนดเรื่องดังตอไปนี้
(1) คุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
(2) โครงการและแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน เชน
- เรื่องความปลอดภัย ความสะดวกของผูอยูอาศัยแลผูประกอบการคาและธุรกิจอื่นๆ
ในบริ เ วณโดยรอบของร านค า ปลี ก ขนาดใหญ เ ช น การจั ด ที่ จ อดรถอย า งเพี ย งพอ และการจั ด ระเบี ย บ
การจราจร
เปนตน

- เรื่องผลกระทบที่จะเกิดกับวิถีชุมชนโดยรอบ เชน การใชเสียง การจัดการดานสาธารณสุข
3) การขออนุญาตกอสรางธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
มีขั้นตอนดังนี้

(1) ผูประสงคประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญยื่นขออนุญาตกอสรางกับจังหวัด หรือหนวยงาน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบ
(2) จัดแถลงแผนการกอสรางและโครงการแกชุมชนโดยรอบ
(3) รับฟงความเห็นของชุมชน
(4) การปรับปรุงแกไขตามแนวทาง/คูมือ
(5) จังหวัดหรือทองถิ่นที่เกี่ยวของอนุมัติการกอสราง
อนึ่ง กฎหมายฉบับดังกลาวตองประกอบกับกฎหมายผังเมือง ซึ่งใหอํานาจเทศบาลเมือง
ในทองถิ่นกําหนดผังเมืองกําหนดเงื่อนไขจํากัดขนาดของหางได เพื่อใหการเติบโตของเมืองเปนไปอยาง
เหมาะสม
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3.6.2 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
LoiRaffarin
ปจจุบันประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมาย Raffarin ใชบังคับเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 1996 โดยปรับแกจาก
กฎหมาย Royer ซึ่งกําหนดใหรานคาปลีกขนาดใหญที่มีขนาดตั้งแต 300 ตารางเมตร ตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ ที่เรียกวา The Departmental Retail Facility Commission หรือในภาษาฝรั่งเศส
Commissions départementalesd’équipement commercial (CDEC) มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองธุรกิจ
ขนาดเล็ก และจํากัดการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เชน กลุมทุนเยอรมันที่มีศักยภาพทางการตลาด
มากกวา แต กระนั้ นก็ถูกต อต านจากนั กลงทุนกลุมสหภาพยุโรปวาเปนคุกคามการแขงขันทางการคาและ
สรางความเสียหายแกลูกคาในการซื้อสินคาหรือบริการราคาถูก 40
39

กฎหมายฉบับนี้พัฒนามาจากกฎหมาย Loi Royer ซึ่งไดตราไวเมื่อป ค.ศ. 1973 เพื่อควบคุมการ
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีขนาดตั้งแต 1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป จะเห็นไดวา นอกจากจะลด
ขนาดลง ในการขออนุ ญ าตประกอบการต อ งผ า นการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบเรื่ อ งสภาพท อ งถิ่ น โดย
คณะกรรมการฯ ที่มีนายกเทศมนตรีแหงทองถิ่นเปนกรรมการอีกดวย
ดร.นิ พนธ พั ว พงศกร ได อ ธิ บ ายไว ใ นงานวิ จั ย ว า 41 สาเหตุ สํา คั ญ ที่ป ระเทศฝรั่ง เศสได ต รา
กฎหมาย Loi Royer เนื่องจากเพื่อควบคุมการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญ ปองกันผลกระทบ
ตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก และเพื่อสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดคาปลีกโดยเฉพาะการแขงขัน
ทางดานราคา คุณภาพ รวมถึงการบริการและความหลากหลายของสินคาอันเปนประโยชนโดยตรงตอ
ผูบริโภค แตปรากฏวากฎหมายฉบับดังกลาวมีอุปสรรคเรื่องการบังคับใชเนื่องจาก
4 0

1) นโยบายการควบคุมการขยายตัวของรานคาปลีกขนาดใหญเปนนโยบายที่สวนทางกับความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจ
2) ปญหาการบังคับใชกฎหมาย เชน การบังคับใชกฎหมายโดยคณะกรรมการ (CDUC) ขาดความรัดกุม
และปญหาการติดสินบนคณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการมีสัดสวนที่มาจากผูแทนผูบริโภคมีจํานวนนอย (2 คน) เปนผลใหผูแทนที่มาจาก
ฝายการเมืองทองถิ่นมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินอนุญาต
ดังนั้น การตรากฎหมาย LoiRaffarin มาบังคับใชแทน นอกจากลดขนาดพื้นที่ของรานคาปลีกที่
ตองขออนุญาต ยังมีในสวนของการกําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหม ใหเหลือเพียง 6 คน จาก 7 คน
โดยมีนายกเทศมนตรีแหงทองถิ่น และกําหนดใหการพิจารณาอนุญาตตองคํานึงถึงสภาพปญหาในทองถิ่น
ประกอบดวย
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http://www.libres.org/francais/actualite/archives/actualit%E9_1004/raffarin_a6_4404.htm
นิพนธ พัวพงศกร,บทที่ 8 การควบคุมจํานวนรานคาปลีกและพฤติกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ :
การศึกษาในตางประเทศและกฎหมายในประเทศ, 2544, หนา 232-235.
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3.6.3 ตัวอยางมาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ หรือ "Big Box Retail" หรือเรียกวา "Superstores" ที่มีอยูอยางแพรหลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก หาง WalMart, หาง Costco, หาง Toys"R"Us เปนตน 42 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ตลาดการคาปลีกเปนไปอยางเสรี ซึ่งจะอาศัยเพียงการปองกันการแขงขันที่เอา
เปรียบและมีพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมทางการคามากํากับ เชน Robinson-Patman Act 1936 (พัฒนา
มาจาก Clayton Act มาตรา 2 หามการเลือกปฏิบัติดานราคา) ในขณะเดียวกันโดยที่การขยายตัวอยางเสรี
และหลากหลายกลยุทธของบรรดาหางคาปลีกขนาดใหญ ยอมเกิดผลกระทบในระดับชุมชนทองถิ่น เชน
41

1) ลดคาจางพนักงาน
2) เพิ่มตนทุนเทศบาล
3) การขยายสาขาเพิ่มขึ้นอยางไรระเบียบ
4) รานคาปลีกทองถิ่นแขงขันลําบากและ
5) ผลกระทบตอลักษณะชุมชน
ประเทศสหรั ฐอเมริกานั้ นโครงสรางการบริหารราชการแผนดิ นใช รู ปแบบการปกครองประเทศ
แบบรัฐรวมที่เปนสหพันธรัฐ (Federal State) ประกอบดวยมลรัฐตางๆ และแบงการปกครองเปนสามสวน
คือ การปกครองสวนกลาง (Federal Government) การปกครองในมลรัฐ (State Government) และ
การปกครองทองถิ่น การปกครองในระดั บมลรั ฐและท องถิ่นแตละมลรัฐจะมี รัฐธรรมนู ญเปนของตนเอง
เพื่อกําหนดรูปแบบการปกครองหรือความสัมพันธของอํานาจตางๆ ได มลรัฐมีอิสระในการกําหนด (ตรา)
กฎหมายตางๆ ที่บังคับใชเกี่ยวการปกครองทองถิ่น หนวยการปกครองทองถิ่นมีทั้งซิตี้ (City) ทาวนและ
ทาวนชิพ (Town and Township) เคานตี้ (County) เขตพิเศษ (Special District) และเขตโรงเรียน
(School District) เชนเดียวกันการประกอบธุรกิจคาปลีกในแตละทองถิ่น รัฐบาลแหงทองถิ่นไดตรากฎหมาย
ที่เรียกวา “Ordinances” เทียบเคียงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา
ในกรณี ร านค าปลี กขนาดใหญ นั้ น มี หลายมลรั ฐได ออกกฎหมายเพื่ อป องกั นผลกระทบทั้ งในด าน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน การกํากับดูแลสิ่งของและการศึกษาเพื่อชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบการ
คาปลีก ขนาดใหญ ให มีความเหมาะสมในชุ มชน รวมถึงคํ าแนะนําหรือตั วอย างของแนวทางการออกแบบ
มาตรฐานการพัฒนาและจํากัดขนาด เปนตน ยกตัวอยางเชน City/County: Alameda County43 เมื่อวันที่ 6
มกราคม ค.ศ. 2004 คณะกรรมการเมืองฯ ไดผานขอบัญญัติเมืองโดย เสียงเอกฉันท ในการหามรานคาปลีก
ขนาดใหญกวา 100,000 ตารางฟุต (1 ตารางเมตร = 10.76 ตารางฟุต) ที่มีพื้นที่ มากกวารอยละ 10 ที่เปน
รานของชํา และสินคาอื่นที่ปลอดภาษีที่มิใชสินคาผลิตภัณฑทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองผูประกอบ
กิจการขนาดเล็ก และปญหาดานการจราจรในเมือง หรือเมือง Greenfiled, California ผูประกอบการรานคา
ปลีกขนาดใหญตองมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางชุมชนทองถิ่น หรือเมือง
Albuquerque การอนุญาตประกอบกิจการตองคํานึงเรื่องความแออัดของจราจร ขนาดของสิ่งกอสรางผลกระทบ
ตอชุมชนขางเคียง ผลกระทบเรื่องเสียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสภาพแวดลอม (Natural)สภาพแหงทองถิ่น
(Built characteristics) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถิ่น
42
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http://www.mrsc.org/Subjects/Planning/BigBoxRetail.aspx.
Adam Clanton, 2004, P.65.
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(Historical)44 หรือในรัฐ Florida คณะกรรมการ วาดวยการลงทุนไดกําหนดระเบียบวาการกอสรางรานคาปลีก
ขนาดใหญต องคํานึ งเรื่องของความสวยงามทางสถาปตยกรรมมากกว าขนาดของหาง เสนทางจราจรทั้ ง
ผูเดินทางเทาหรือเสนทางสัญจร ความปลอดภัยหรือมลพิษทางเสียงที่จะเกิดแกชุมชนโดยรอบ 45
44

สรุ ป ได ว า รั ฐ ท องถิ่ น หรื อคณะกรรมการแห งท องถิ่ น ได มี การกํ าหนดเงื่ อนไขต างๆ ขึ้ น อยู กั บ
ความต องการของคนในชุ มชนและอยู ภายใต กรอบของกฎหมายผั งเมือง โดยคํ านึ งเรื่ องสภาพแวดลอม
ความปลอดภัยและความสะดวกในดานการจราจร รวมถึงเรื่องคุณคาทางจิตใจ เชน ภาพลักษณของเมือง
คุณคาทางประวัติศาสตร เปนตน
3.6.4 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง “การอยู
รวมกัน” จากตัวอยางกรณีประเทศญี่ปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
ในการมี มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมหรือกํากับ ธุร กิจ คาปลีกขนาดใหญนั้น มีลักษณะที่
ไมเปนไปตามนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดแรงตานจากภายนอกจนกระทบตอ
ภาพรวมต อระบบเศรษฐกิจ ได ดังนั้น ในประเทศญี่ ปุน จึ งมี การผอนคลายกฎเกณฑในการควบคุ มหรือ
กํากับลงใหสอดคลองกับหลักการสากล เชนเดียวกับประเทศฝรั่งเศสที่มีกฎหมาย Raffarin มาใชบังคับ
แทนกฎหมาย Royer (ฉบับเดิม) โดยกําหนดใหรานคาปลีกขนาดใหญที่มีขนาดตั้งแต 300 ตารางเมตร ตอง
ขออนุ ญาตจากคณะกรรมการฯ เพื่ อปกปองธุร กิจ ขนาดเล็ก และจํากัดการขยายตัว ของธุร กิจ คาปลี ก
ขนาดใหญ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นธุรกิจคาปลีกเปนไปอยางเสรี โดยอาศัยเพียงมาตรการทาง
กฎหมายในการกับ พฤติ กรรมการค าเพื่อป องกั นการแขงขันที่ เอาเปรียบและมีพฤติกรรมที่ไมเ ปนธรรม
ทางการคาเทานั้น
สําหรับประเทศญี่ปุน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกานั้น มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ การมุงเนนนโยบายเรื่อง
“การอยู ร ว มกั น ” โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมเรื่ อ งที่ ตั้ ง ของร า นค า มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการรั ก ษา
สภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนทองถิ่น และคุณภาพชีวิตของ
คน สั ง คม วั ฒ นธรรม และคุ ณค า ทางประวั ติ ศาสตร ของท อ งถิ่ น สํ า หรับ ขอบเขตความร ว มมื อ ภายใต
แนวปฏิบัติดังกลาวนั้นภาครัฐและภาคเอกชนมีภาระหนาที่คือ
1) ภาครัฐ
(1) ใหอํานาจการปกครองทองถิ่นกําหนดผังเมืองเพื่อใหการเติบโตของเมืองเปนไปอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม สภาพแหงทองถิ่น สังคม วัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตร
ของทองถิ่น
(2) ตองมีการรับฟงประชาชนถึงผลกระทบที่จะเกิดกับวิถีชุมชนโดยรอบ
(3) สงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมีความโปรงใสมากขึ้น
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CITY of ALBUQUERQUE SEVENTEENTH COUNCIL.
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 แรงงานและการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม เปนตน
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บทที่ 4
ผลกระทบที่มตี อพฤติกรรม ทัศนคติของประชาชน และรูปแบบวิถีชุมชน
นโยบายการพั ฒ นาประเทศที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ เรื่ องเศรษฐกิ จ โดยขาดการสร า งสมดุ ล ในเรื่ อ ง
การพัฒนาคนและสังคมยอมเกิดปรากฎการณที่เกิดขึ้นกับรานคาปลีกดั้งเดิม นอกจากนี้ในระยะยาวยอมมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน รวมถึงรูปแบบวิถีชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะมีผล
ทําใหประเทศตองสูญเสีย ระบบภูมิคุมกันของสังคมไป ในหลายประเทศพบว าแนวทางการแกไขปญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการคุมครองสิทธิในการทํามาหากินของคนในชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืนและประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด คือ การสรางจิตสํานึกรวมกันของคนในสังคม
การสร างจิ ตสํ านึ กร วมกั นนี้ มี ความจํ าเป นต องผ านกระบวนการปลู กฝ งค านิ ยมและทั ศนคติ ให
ประชาชนไดตระหนักและเล็งเห็นคุณคาของสิทธิเสรีภาพ วิถีชุมชนทองถิ่น และการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ
กับประชาชน โดยจําเปนตองทราบวาฐานคิดและทัศนคติของประชาชนที่รูสึกตอเรื่องดังกลาวเปนอยางไร
4.1 การศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญและผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจ
คาปลีกขนาดใหญ ไดจําแนกเปน 2 รูปแบบ คือ
1) คําถามปลายปด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ภูมิลําเนา
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ประกอบดวย 3 คําถาม ไดแก
ก. สถานที่ที่เลือกใชบริการในการซื้อสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค
ข. จํานวนครั้งตอเดือนในการซื้อสินคาที่ใชในชีวิตประจําวัน
ค. เหตุผลที่เลือกสถานที่บริการนั้น
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ประกอบดวย 5 คําถาม ไดแก
ก. ความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันมีความสะดวกมากขึ้น
ข. ความประหยัดในการซื้อสินคา
ค. การรับทราบขอมูลเรื่องการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกคาสงในตางจังหวัดและชุมชนเพิ่มขึ้น
ง. นโยบายทางธุรกิจคาปลีกในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและชุมชน
จ. การใชรูปแบบทางธุรกิจในการลดราคาสินคาใหต่ํากวาทุน เพื่อดึงดูดประชาชนใหซื้อ
สินคาในหางคาปลีกขนาดใหญ
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2) คําถามปลายเปด
ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยไดอธิบายถึงสภาพปญหาและนโยบายการพัฒนาประเทศทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหผูตอบทราบเบื้องตนกอนที่จะถามคําถามในแตละประเด็น
สวนที่ 4 ไดแก
ก. ความเขาใจถึงนโยบายดานเศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ
ข. ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ค. ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรม
ง. ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกทองถิ่นดั้งเดิม
จ. นโยบายของรัฐในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ฉ. มาตรการปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
4.2

วัตถุประสงค

ตารางที่ 12 : วัตถุประสงคของแบบสอบถาม
สวนที่

คําอธิบาย

สวนที่ 1 เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2

เพื่ อ ให ท ราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของประชาชนในฐานะผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ ธุ ร กิ จ ค า ปลี ก
ขนาดใหญ

สวนที่ 3 เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
สวนที่ 4 เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับความรูเขาใจเรื่องผลกระทบที่มีตอธุรกิจชุมชนทองถิ่น

4.3

พื้นที่สํารวจขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูล โดยไดแบงพื้นที่เปนภาคตาง 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) กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 32 คน
รวมทั้งสิ้น 821 คน จากแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,500 ชุด (คิดเปนรอยละ53) จําแนกรายละเอียด
เปนจังหวัดหลักสําหรับพื้นที่ทํางาน (รวม 16 จังหวัด) ไดแก
ตารางที่ 13 : ตารางแสดงพื้นที่สํารวจขอมูลแบบสอบถามและกายภาพ
พื้นที่

จังหวัด

ภาคเหนือ

เชียงใหม เชียงราย และพะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแกน อุดรธานี นครราชสีมา
หนองคาย และเลย

ภาคกลาง

สมุทรปราการ และนครปฐม

ภาคใต

สงขลา

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ภาคตะวันตก

ราชบุรี และกาญจนบุรี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี
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ภาพที่ 12 : ตัวอยางการสํารวจขอมูลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.4

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล
4.4.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
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 ปขึ้นไป

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 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
5) จํานวนครั้งในการซื้อสินคาที่ใชในชีวิตประจําวันเฉลี่ยโดยในแตละเดือน 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 ครั้งขึ้นไป จํานวน 64 คน

คิดเปนรอยละ 7.80 (8)

6) การเลือกใชบริการธุรกิจคาปลีกในการซื้อสินคาประเภทอุปโภคบริโภค พบวา
- รานคาปลีกดั้งเดิม (รานโชหวย) จํานวน 163 คน

คิดเปนรอยละ 19.90 (20)

- รานคาสะดวกซื้อ (7/11 แฟมิลี่มารท) จํานวน 368 คน

คิดเปนรอยละ 44.80 (45)

- ซุปเปอรมารเก็ต/หางสรรพสินคาทั่วไป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 15.00
(อาทิ TOPs หางสรรพสินคาตางๆ)
- รานคาปลีกขนาดใหญ

จํานวน 159 คน

คิดเปนรอยละ 19.30

(ซุปเปอรเซ็นเตอร อาทิหางคารฟู หางเทสโกโลตัส)
- ใชบริการประเภทอื่นๆ

จํานวน 8 คน

คิดเปนรอยละ 1.00
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7) เหตุผลจากการเลือกใชบริการธุรกิจคาปลีกในการซื้อสินคาประเภทอุปโภคบริโภค พบวา
- ความสะดวก

จํานวน 596 คน

คิดเปนรอยละ 34.30

- ราคา

จํานวน 307 คน

คิดเปนรอยละ 17.66 (18)

- ทําเลที่ตั้ง

จํานวน 247 คน

คิดเปนรอยละ 14.21

- ความหลากหลายในสินคาและบริการ จํานวน 422 คน

คิดเปนรอยละ 24.28

- รูปแบบและวิธกี ารในการสงเสริมการขาย จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 5.40
- การโฆษณาและประชาสัมพันธ จํานวน 46 คน

คิดเปนรอยละ 2.65 (3)

- อื่นๆ

คิดเปนรอยละ 1.50

จํานวน 26 คน

4.4.3 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
พบวา

8) ความเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหการใชชีวิตประจําวันมีความสะดวกมากขึ้น
- เห็นดวย

จํานวน 602 คน

คิดเปนรอยละ 73.30

- ไมเห็นดวย

จํานวน 90 คน

คิดเปนรอยละ 11.00

- ไมแนใจ

จํานวน 129 คน

คิดเปนรอยละ 15.70(16)

9) ความเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหประชาชนในฐานะผูบริโภคซื้อสินคาในราคา
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 และชุมชนเพิ่มมากขึ้น 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) สามารถเลือกซื้อสินคาไดหลากหลาย

คิดเปนรอยละ 9.09

(2) มีความสะดวกสบายในการซื้อสินคา

คิดเปนรอยละ 70.13

(3) รานคาโชหวยจะไดมีการพัฒนาสินคา

คิดเปนรอยละ 0.78 (1)

(4) สรางความเจริญใหแกชุมชน

คิดเปนรอยละ 9.09

(5) สงเสริมอาชีพใหกับชุมชน

คิดเปนรอยละ 2.08

(6) สามารถซื้อสินคาไดในราคาประหยัด

คิดเปนรอยละ 5.45

(7) มีการกระจายรายได

คิดเปนรอยละ 1.56 (2)

(8) มีการพัฒนาคุณภาพสินคาบริการอยูเสมอ

คิดเปนรอยละ 1.04

(9) เปนสิทธิของปจเจกชน (เอกชน)

คิดเปนรอยละ 0.25

(10) เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับชุมชน

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) เกิดการใชจายอยางฟุมเฟอยเพิ่มมากขึ้น

คิดเปนรอยละ 3.21

(4) เปนการผูกขาดทางการคาของเอกชน

คิดเปนรอยละ 6.71 (7)

(5) เปนการทําลายวิถีชีวิตของชุมชน

คิดเปนรอยละ 7.29

(6) คนในชุมชนเกิดการวางงาน

คิดเปนรอยละ 2.33

12) ทานคิดอยางไรกับการใชรูปแบบทางธุรกิจ ในการลดราคาสิน คาใหต่ํากวาทุนเพื่ อ
ดึงดูดประชาชนใหเขามาซื้อสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญ พบวา
- เห็นดวย เพราะซื้อสินคาในราคาถูกลง 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)

- อื่นๆ

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 2.90 (3)

4.4.4 สวนที่ 4 ผลกระทบที่มีตอธุรกิจชุมชนทองถิ่น
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
ประเทศเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอยละ 4.68 (5)
(3) เปนการคาขายแบบอิสระ แตตองอยูภายใตกรอบของกฎหมาย คิดเปนรอยละ 6.81 (7)
(4) เปนการแขงขันทางการคาตามกลไกของตลาด โดยรัฐเขามามีบทบาท หรือมีสวน
เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจบางสวน คิดเปนรอยละ 3.83 (4)
(5) เปนการเพิ่มโอกาสทางการแขงขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น 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) เปนระบบเศรษฐกิจที่ผูประกอบการคํานึงถึงผูบริโภค โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คํานึงประโยชนสวนรวม ไมเอาเปรียบหรือปรับราคามากเกินไป คิดเปนรอยละ 74.05
(2) เปนระบบเศรษฐกิจที่ผูประกอบการใชหลักสุจริต มีความเทาเทียมกันในการประกอบ
ธุรกิจ โดยไมกระทบตอธุรกิจประเภทอื่น คิดเปนรอยละ 15.27
(3) เปนระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเลือกซื้อไดอยางเสรี
คิดเปนรอยละ 4.58 (5)
(4) เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง คิดเปนรอยละ 1.52
(5) เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันและหวังผลกําไร ไมไดจํากัดผูประกอบการ ตองมีการ
เสียภาษีโดยมีหนวยงานที่ทําหนาที่แนะนําและใหความชวยเหลือในการประกอบธุรกิจ คิดเปนรอยละ 4.58 (5)
18) ทานเห็นดวยหรือไมวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกคาสง
ขนาดเล็ก พบวา
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ธุรกิจ พบวา

- เห็นดวย

จํานวน 700 คน

คิดเปนรอยละ 85.30

- ไมเห็นดวย

จํานวน 54 คน

คิดเปนรอยละ 6.50 (7)

- ไมแนใจ

จํานวน 67 คน

คิดเปนรอยละ 8.20

19) ทานเห็นดวยหรือไมวาผลกระทบตามขอที่ (18) คือความไมเปนธรรมในการประกอบ
- เห็นดวย

จํานวน 421 คน

คิดเปนรอยละ 51.20

- ไมเห็นดวย

จํานวน 172 คน

คิดเปนรอยละ 21.00

- ไมแนใจ

จํานวน 228 คน

คิดเปนรอยละ 27.80 (28)

20) ทานเห็นดวยหรือไมวาการใชกลยุทธลดราคาสินคาใหต่ํากวาทุนเปนพฤติกรรม
การแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม พบวา
- เห็นดวย

จํานวน 366 คน

คิดเปนรอยละ 44.50 (45)

- ไมเห็นดวย

จํานวน 250 คน

คิดเปนรอยละ 30.50

- ไมแนใจ

จํานวน 205 คน

คิดเปนรอยละ 25.00

21) ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่รัฐเขาไปควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก
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) เพื่อความเปนธรรมในการประกอบอาชีพกับธุรกิจขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 10.50
(2) ทําใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กไดรับผลกระทบ

คิดเปนรอยละ 27.90 (28)

(3) ทําใหผูประกอบการรายยอย (โชหวย) อยูได

คิดเปนรอยละ25.42

(4) เพื่อไมใหเงินทุนออกตางประเทศ

คิดเปนรอยละ4.97 (5)

(5) เปนการสรางคานิยมที่ฟุมเฟอย

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) ปดกั้นทางเลือกในการบริโภคสินคาที่หลากหลาย

คิดเปนรอยละ 15.58 (16)

23) ทานเห็นดวยหรือไมวากับการที่รัฐจะมีมาตรการควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมิให
ใชรูปแบบการคาที่ต่ํากวาทุน 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) เพื่อสรางความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ

คิดเปนรอยละ 23.16

(2) ธุรกิจขนาดเล็ก (เชน โชหวย) ไดรับผลกระทบ

คิดเปนรอยละ 26.85 (27)

(3) เพื่อปองกันและควบคุมสินคาใหมีคุณภาพ

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) เปนทางเลือกของผูบริโภคที่จะไดซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง รัฐไมควรแทรกแซง
คิดเปนรอยละ 50.63 (51)
(2) เปนกลยุทธทางการตลาด

คิดเปนรอยละ 10.13

(3) ทําใหประชาชนบริโภคสินคาในราคาที่สูงขึ้น

คิดเปนรอยละ 24.05

(4) เปนมาตรการที่ผิดหลักการคาแบบเสรีจํากัดสิทธิของกิจการนั้นๆ
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) เปนการสรางรายไดใหกับคนในทองที่/ชุมชน

คิดเปนรอยละ 29.27

(4) เพื่อรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ

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) ความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนาประเทศดานเศรษฐกิจเสรีที่เปนธรรม
ประชาชนสวนมากยังขาดความรูความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
ตารางที่ 14 : ตารางแสดงความรูความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง
ประเด็น

ทราบ

ไมทราบ

ไมแนใจ

40

44

15

1.2 ความรูเรื่องระบบเศรษฐกิจเสรี

36

35

29

1.3 ความรูเรื่องระบบเศรษฐกิจที่
เปนธรรม

24

40

36

1.1 ภาครัฐตองสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
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2) ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม
ประชาชนสวนมากเห็นวาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมและรัฐควรมี
ระบบการควบคุมและมาตรการปองกันความไมเปนธรรมดังกลาว
ตารางที่ 15 : ตารางแสดงความเห็นตอผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม
ประเด็น

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

2.1ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบ
ตอธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก
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7

8

2.2 ผลกระทบที่มีความไมเปนธรรมใน
การประกอบธุรกิจ

36

35

29

2.3 รั ฐ ควรเขา ไปควบคุ มการขยายตั ว
ของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ขนาดใหญ ไ ม ใ ห
ขยายตัวไปยังชุมชนยอย

55

17

29

2.4 รัฐควรมีมาตรการปองกันมิใหธุรกิจ
คาปลีกชุมชนทองถิ่น (โชหวย) ไดรับ
ผลกระทบจากการแข งขั น กั บ ธุ ร กิ จ ค า
ปลีกขนาดใหญ

70

8

22

4.5

การวิเคราะหสภาวการณการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค
จากการศึกษาและสํารวจขอมูลในดานพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน จะพบวา

1) พฤติกรรมของประชาชนไดเลือกใชบริการในรานคาปลีกสมัยใหม ประเภทตาง ๆ ไดแก รานคา
สะดวกซื้อ หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต และรานไฮเปอรมารเก็ต มีสูงเกือบรอยละ 80 ของประเภทรานคาปลีก
โดยสวนใหญของประชาชนระบุวา รานคาปลีกสมัยใหมมีความสะดวกสบาย มีสินคาที่หลากหลายและราคาถูก
รวมถึงดานทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกสมัยใหมที่มักจะตั้งอยูในเมือง ชุมชน หรือในแหลงที่เอื้อตอการเดินทาง
มีเหตุผลในเชิงคานิยม เชน ความทันสมัยและรสนิยมของผูซื้อ เปนตน
2) ทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ พบวา ประชาชนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย
มีสัดสวนใกลเคียงกัน กลาวคือ ประชาชนที่ตอบเห็นดวยมีรอยละ 54 สวนที่ตอบไมเห็นดวยอยูรอยละ 46
สําหรั บ ผู ที่ต อบว า เห็ น ด วย ได ใ ห เ หตุผลวา การขยายสาขาของธุร กิจ คาปลีกขนาดใหญทํา ใหต นมี
ความสะดวกสบายและมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อสินคา สูงถึงรอยละ 70 สวนเหตุผลที่เหลือ ไดแก
มีความหลากหลาย ในการซื้อสินคาหรือบริการ ทําใหชุมชนทองถิ่นมีความเจริญ ทําใหตนสามารถซื้อสินคาใน
ราคาประหยัด ฯลฯ ในสวนของการพัฒนาความเจริญใหชุมชนทองถิ่นนั้น พิจารณาไดสองนัย คือ (1) การพัฒนา
ทางวัตถุความทันสมัย และ (2) การกระจายรายไดใหแกคนทองถิ่น
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ผูที่ตอบวาไมเห็นดวย ใหเหตุผลวา พฤติกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญดังกลาวจะสงผล
กระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม (รานคาเล็ก) สูงถึงรอยละ 76 และมีเหตุผลอื่นประกอบ เรียงตามลําดับ ดังนี้
(1) สงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน (2) พฤติกรรมที่ถือเปนการผูกขาดทางการคา (3) ทําใหเงินไหลออกนอก
ประเทศ (4) สงเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม และ (5) ทําใหคนตกงานเนื่องจากรานคาปลีกดั้งเดิมปดกิจการ
3) เรื่องธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีศักยภาพในการตั้งราคาสินคาไดถูก หรือต่ํากวาทุนเพื่อสราง
แรงจู งใจให ประชาชน และเป นข อได เปรี ยบทางธุรกิจคาปลีกที่มีศักยภาพดานทุน ซึ่งจากการศึกษาพบวา
ประชาชนรอยละ 52 เห็นดวย แตเปนที่นาสนใจวา มีประชาชนถึง รอยละ 34 ที่ไมเห็นดวยกับการใชศักยภาพ
ดังกลาว เนื่องจากทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได สวนประชาชนที่ยังไมแนใจหรือเห็นเปน
อยางอื่นนั้นมีรวมกันรอยละ 15 ซึ่งคิดวา หากมีการใหขอมูลและเหตุผลของฝายที่ไมเห็นดวยเพิ่มเติม จะทําใหมี
อัตราสูงประมาณรอยละ 49
4) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจตามบทบัญญัติมาตรา 84 (1) “...สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และเปนธรรม โดยอาศัยกลไกตลาด...” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนหลักการทาง
เศรษฐกิจของประเทศ มีประชาชนตอบวา “ไมทราบ” รอยละ 44 และประชาชนที่ตอบวา “ทราบ” รอยละ 40
แตที่ตอบวา “ทราบ” มีจํานวนรอยละ 35 ที่ยังไมเขาใจรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
โดยอาศัยกลไกตลาด
นอกจากนี้พบวา ประชาชนที่ตอบวาทราบและเขาใจรายละเอียดของระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีไดตอบคําถามเชิงลึกแกผูวิจัยวา
(1) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือระบบเศรษฐกิจที่เอกชนสามารถประกอบธุรกิจตางๆ ได
อยางเสรี โดยปราศจากการแทรกแซงอยางใด ๆ จากรัฐ
(2) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคือระบบเศรษฐกิจที่เปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนและประกอบธุรกิจไดมากขึ้น
(3) ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคอื ระบบเศรษฐกิจที่ตองดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย
และรัฐสามารถเขาไปมีบทบาทในการประกอบธุรกิจบางประเภท
เหตุผลตาม (1) และ (2) มีอยูรอยละ 89 สวนเหตุผลตาม (3) มีผูใหรายละเอียดทํานอง
เดียวกันนี้เพียงรอยละ 11 เทานั้น
หลั ก จากนั้ น ผู วิ จั ย ได ใ ห ข อ มู ล แก ผู ต อบคํ า ถามว า ระบบเศรษฐกิ จ แบบเสรี ต อ งมี
ความสัมพันธกับการสรางความเปนธรรมหรือการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม มีประชาชนรอยละ 24
ตอบวา “ทราบ” แตที่เหลือรอยละ 76 ตอบวา “ไมทราบ” และ “ไมแนใจ”
สําหรับผูที่ตอบวา ทราบและเขาใจวาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีตองสัมพันธกับเรื่องความ
เปนธรรม ไดอธิบายความเขาใจตอคําวาระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมวา
(1) ระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมคือการคํานึงถึงประโยชนของผูบริโภคและสวนรวม
(2) ระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมคือการคาขายที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต
(3) ระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรมคือการคาขายที่ไมเอาเปรียบผูประกอบธุรกิจอื่น
(4) อื่น ๆ เชน มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง มีการชวยเหลือผูที่ประสบปญหา ฯลฯ
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ความเขาใจเรื่องระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม สามารถจําแนกเปน 3 เรื่อง ไดแก (1) เรื่องให
ความเปนธรรมตอผูบริโภค (2) เรื่องใหความเปนธรรมตอผูประกอบธุรกิจ และ (3) เรื่องความเปนธรรมตอ
สังคม ซึ่งประชาชนที่ตอบคําถามมีความเขาใจเปนลําดับดังนี้ เปนธรรมตอผูบริโภค รอยละ 74 เปนธรรมตอ
ผูประกอบธุรกิจ รอยละ 15 และเปนธรรมตอสังคม รอยละ 11
5) ทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดจําแนกเปนประเด็นดังนี้
(1) ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากถึงรอยละ 85 เห็นดวยวา การปดกิจการของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเปนผล
มาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และประชาชนรอยละ 51 เห็นวา การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ในชุมชนทองถิ่นเปนความไมเปนธรรมตอรานคาปลีกดั้งเดิม และรอยละ 45 เห็นวา การใชกลยุทธขาย
สินคาราคาต่ํากวาทุนเปนพฤติกรรมที่เอาเปรียบรานคาปลีกดั้งเดิม
(2) สืบเนื่องจาก (1) ประชาชนรอยละ 55 เห็นวารัฐควรมีมาตรการในการควบคุม
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมใหขยายตัวไปยังชุมชนระดับยอย ในขณะเดียวกันมีอยูประมาณ
รอยละ 45 ที่ตอบวาไมเห็นดวยหรือไมแนใจกับมาตรการในการควบคุมดังกลาว
สําหรับผูที่ตอบวาเห็นดวย ใหเหตุผลในทํานองการปกปองรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น มี
มากถึงรอยละ 84 สวนที่เหลือรอยละ 16 ใหเหตุผลอื่น เชน เพื่อลดคานิยมสังคมบริโภคนิยม หรือปองกัน
การไหลออกของเงินไปตางประเทศ เปนตน ในขณะที่ผูที่ตอบวาไมเห็นดวยกับมาตรการแทรกแซงของรัฐ
ดังกลาว โดยใหเหตุผลวา เปนการจํากัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจของเอกชน และทําใหสังคมทองถิ่น
ไมเจริญ รอยละ 49 ที่เหลืออีกรอยละ 51 เห็นวา เปนการจํากัดโอกาสของประชาชนในการเขาถึงสินคา
ราคาถูก และหลากหลาย รวมถึงความสะดวกสบายในการบริโภคสินคาหรือบริการ
(3) ทัศนคติของประชาชนเรื่องความชวยเหลือของรัฐที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
มีประชาชนสูงถึงรอยละ 90 ที่ตอบวา ควรมีมาตรการปองกันและชวยเหลือรานคาปลีก
ดั้งเดิมทองถิ่น มีเหตุผลดังนี้
- รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นสามารถประกอบกิจการตอไปได
- รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นสรางรายไดใหแกคนในชุมชุนทองถิ่น
- รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นชวยรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ
- รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของวิถีชุมชน
สําหรับประชาชนที่ตอบไมเห็นดวยรอยละ 10 เห็นวา (1) เปนการจํากัดเสรีภาพในการ
ประกอบธุรกิจแบบเสรี และ (2) ทําใหประชาชนในพื้นที่ขาดรายได จากการจางงานของธุรกิจคาปลีก
ขนาดใหญ
พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนดังกลาวที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอแรงจูงใจดังกลาว
ขางตนนั้น สะทอนใหเห็นไดวา ประชาชนมีความหวงใยตอสถานการณของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่จะ
สงผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม และควรมีมาตรการปองกันและชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น แต
ปจจัยที่สําคัญคือ ภาครัฐตองมีความจริงใจในการสรางกลไกใหเกิดการคาที่เปนธรรม มีมาตรการคุมครอง
ธุรกิจทองถิ่นดั้งเดิมใหสามารถประกอบกิจการตอไปได และปกปองรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นใหถือเปน
สวนหนึ่งของวิถีชุมชน

90

4.5.1 วิถีชีวิตและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามพลวัตทางสังคม
ในรอบกึ่งศตวรรษที่ผาน ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง โดยมีอิทธิพลจากกระแส
หลักการพัฒนาประเทศ จากสังคมเกษตรกรรมที่วิถีชีวิตของผูคนอิงธรรมชาติ และระบบสังคมที่เกื้อกูลกัน
ไปสูสังคมเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่วิถีชีวิตของผูคนถอยหางจากธรรมชาติ และระบบโครงสรางทางสังคม
เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนสังคมอุตสาหกรรมใหม
ซึ่งสงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม วิถีชีวิตสังคมชนบทเปนสังคมเมือง และพฤติกรรมมักคุน
ทางสังคมเปนความสัมพันธเชิงธุรกิจเปนปจจัยสําคัญ
ความสัมพันธระหวางรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นที่เคยมีบทบาทเปนแหลงเชื่อมโยงและเกื้อกูลของ
คนในชุมชนทองถิ่นมีบทบาทลดนอยถอยลง เพราะแตเดิมนั้นผูประกอบกิจการคาปลีกดั้งเดิมสวนใหญจะ
เปนคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งถือระบบคุณธรรมตามความเชื่อลัทธิขงจื้อ ในการประกอบกิจการรานคาจึงเปน
เสมือนสะพานเชื่อมระหวางผูผลิตสินคากับผูบริโภคสินคา และเชื่อมโยงความตองการสินคาของคนในพื้นที่
ไปยังผูผลิตสินคา รวมถึงเปนแหลงเกื้อกูลสําหรับผูที่ตองการสินคาแตขาดแคลนปจจัยไปใชกอนเทาที่จําเปน
ตอการดํารงชีพ
เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปตามพลวัต ประเพณีทางการคาที่เคยถายทอดระบบคุณธรรมตามลัทธิ
ขงจื้ อจากรุนสู รุน ถูกทาทายจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดวารานคาเชน นั้น มี
จํานวนลดนอยลง สวนมากถูกกลืนตามคานิยมของกระแสหลัก แตรานคาปลีกดั้งเดิมใดที่ยังสามารถยึดโยง
กับหลักคุณธรรมดังกลาวได ก็ยังคงสามารถยึดโยงกับวิถีชีวิตของคนในสังคมทองถิ่นไดเชนกัน
แมวาปจจุบันความเจริญทางวัตถุนิยม ไดกาวเขามาอยางถาถมในนาม “การกระจายความเจริญสูทองถิน่
เพื่อการพัฒนาประเทศ” ทําใหพฤติกรรมของประชาชนในฐานะผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป เชน การรับประทาน
อาหารนอกบ า นอย า งสม่ํา เสมอ การเลื อกซื้อสิน คาที่รานคาปลีกสมัย ใหม การเปน ศูน ยร วมของวัย รุน
(Entertainment Complex) รวมถึงคานิยมความทันสมัย เปนตน สิ่งเหลานั้นนับเปนปจจัยภายนอกที่ทาทาย
ตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทย แตปจจัยภายในที่ถือเปนภูมิคุมกัน ไดแก การยึดโยงหัวใจของประชาชน
ผูบริโภค (ความภักดี) ที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมที่ถือระบบคุณธรรม เพราะความตองการของประชาชนถือเปน
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของปจเจกเชน (Freedom from want) มิอาจบังคับใหเปลี่ยนแปลงได หากไมสามารถยึด
โยงทัศนคติที่มีตอวิถีชุมชนได
4.5.2 ทัศนคติตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญและผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม
คาลส โรเจอร ให ความหมายของทัศนคติวา หมายถึง ดัช นีชี้ วาบุคคลคิดและรูสึกอยางไรกั บ
คนรอบขาง วัตถุ หรือสิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจ
สงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของ
การประเมิ น เพื่ อ แสดงว า ชอบหรื อ ไม ช อบต อ ประเด็ น หนึ่ ง ๆ ซึ่ ง ถื อ เป น การสื่ อ สารภายในบุ ค คล
(Interpersonal Communication) ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 1 จะเห็น
ไดวา ทัศนคติจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของคน เพราะทัศนคติของคนจะเปนตัวหลอหลอมใหเกิดเปน
พฤติกรรมของคน ดังนั้น จากการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และทัศนคติของ
0

1

สุรพงษ โสธนเสถียร, การสื่อสารเพื่อการจัดการในองคการธุรกิจ, (กรุงเทพ; สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2533) น.122.
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ประชาชนเรื่องความชวยเหลือของรัฐที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ที่กลาวถึงแลวนั้น พบวา ประชาชนสวน
ใหญมีความรูสึกและตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม อันเนื่องมาจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ทั้งนี้ มีปจจัยมาจากรากฐานยาวนานของโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจแบบเกา แตประชาชนไมทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอภาพโดยรวม และองคความรูที่ครบทุกดานในการหลอหลอมใหเกิดเปนความเชื่อจน
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทายที่สุด
4.6

สรุป

อิทธิพลจากกระแสหลักการพัฒนาประเทศไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผูคนในสังคม รวมถึงรูปแบบวิถี
ชุ ม ชนที่ ต อ งเปลี่ ย นไปตามสภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมประกอบกั บ ร า นค า ปลี ก สมั ย ใหม
มีศักยภาพในการดึงดูดผูบริโภค ไมวาจะเปนการจูงใจในดานตางๆ เชน ความสะดวกสบาย ราคาความ
หลากหลายของสินคาและบริการ ทําเลที่ตั้ง และหรือรูปแบบและวิธี การในการสงเสริมการขายรวมถึ ง
การโฆษณาและประชาสัมพันธ จึงทําใหรานคาปลีกสมัยใหมเปนที่นิยมมากกวารานคาปลีกดั้งเดิม แตมี
ขอสังเกตที่สําคัญและอาจเปนเงื่อนไขที่ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมสามารถประกอบกิจการอยูไดคือ
1) การที่ผู คนจํานวนหนึ่งที่ไมทราบถึงแนวนโยบายดานเศรษฐกิจที่กําหนดใหรัฐต องสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม
2) การที่ ผู คนจํ า นวนหนึ่ ง ยั งต อ งการระบบเศรษฐกิ จ ที่ผูป ระกอบการคํา นึงถึง ผูบ ริ โ ภค โดยมี
คุณธรรม จริยธรรม และคํานึงประโยชนสวนรวม ไมเอาเปรียบหรือปรับราคามากเกินไป
3) การที่ ผู คนจํ า นวนหนึ่ ง ยั ง เห็ น ว า รัฐ ควรมี ม าตรการควบคุ มการขยายตัว ของธุ ร กิ จ ค าปลี ก
ขนาดใหญไมใหขยายตัวไปยังชุมชนยอย
4) การที่ ผู คนจํ า นวนหนึ่ งยั งคงเห็น วา รัฐ ควรมีมาตรการปองกัน รานคาปลีกดั้ งเดิมมิใหไดรั บ
ผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
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บทที่ 5
บทวิเคราะหถึงผลกระทบธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน
จากการวิจัยขอเท็จจริงที่ผานมาในบทที่ 3 - 4 มีขอสังเกตสองประการ กลาวคือ ประการแรก คือ
การไมมีกติกาที่เปนธรรม ทําใหเกิดความยากจน และความไมเทาเทียมกัน และเปนการละเมิดตอเสรีภาพ
ในการประกอบอาชี พ เพราะการเป ด การค า เสรี ซึ่ ง เป น ผลทํ า ให มี ก ารแข ง ขั น สู ง และเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด
สภาวการณแขงขันในการลดราคาสินคาทําใหเกิดผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็ก (รานคาปลีกดั้งเดิม) ซึ่งไม
สามารถตานทานธุรกิจขนาดใหญซึ่งมีเงินทุ นมากไวได ทําใหธุรกิจขนาดเล็กตองปดกิ จการ ซึ่งเปนการ
กระทบกระเทือนตอหลักการพื้นฐานที่พึงปฏิบัติตอมนุษยเรื่องความเปนธรรม และเปนการลิดรอนจํากัดตอ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล และประการที่สอง คือ ปรากฏการณทําลายคุณคาวิถีชุมชน โดยที่
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีกภายใตกติกาที่ไมเปนธรรม ทําใหรานคาปลีกยอยซึ่งเปนเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ชุมชนไมสามารถใหอยูรอดได ขาดมิติความหลากหลายของการประกอบอาชีพในชุมชน จึงทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในแงมมุ ตางๆ
ในบทต อ ไปนี้ เป น การวิ เ คราะห ถึ ง ผลกระทบธุ ร กิ จ การค า ปลี ก ขนาดใหญ กั บ การคุ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งผูวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศมีความเจริญนั้นยังขาดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ทําให มีป ญหาต างๆ เกิ ดขึ้ น
ตามมา ซึ่งปญหาสวนใหญเปนผลพวงมาจากการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและไมสมดุล ตัวอยางเชน การผูกขาดทาง
ธุรกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐกับการปกปองผลประโยชนของกลุมทุนในระบบอุปถัมภ เปนตน
และอาจตั้งขอสังเกตไดวา การพัฒนาประเทศของไทยจะใหนํ้าหนักความสําคัญที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
มิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรม (Lip services) และกรอบความคิดทางสังคมและสิ่งแวดลอม
มีไวสําหรับการแกไขปญหามิไดสรางขึ้นในเชิงปองกัน หรือวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางสังคมใหเขมแข็ ง
ดังจะเห็นไดจากปรากฏการณเปดเสรีในกลุมธุรกิจคาปลีก
5.1

ปญหาการขาดความสมดุลของการพัฒนาประเทศ

ในการพัฒนาประเทศเพื่อใหเปนประเทศที่อุดมสมบูรณนั้น ตองใหความตระหนักถึงความเขมแข็ง
ของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ภาคประชาสังคม (Civil Society) และสิ่งแวดลอม (Environmental)
ซึ่งจากการศึกษาในบทที่ 2 พบวา ประเทศไทยไดมีการจัดทําและใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อยางเปนระบบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2504 มีสาระสําคัญคือ
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (2504 - 2509) มุงเนนการพัฒนาโครงการ
สรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาสาธารณูปโภค น้ําประปา โทรศัพท การชลประทาน การพัฒนา
ขยายเขตการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาค เปนตน
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (2510 - 2514) มุงเนนการปรับปรุงพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 และสนับสนุนให
เอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ นําทรัพยากรและทุนมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ มีหนวยงานที่
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รับ ผิ ดชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515 - 2519) ไดเนนการพัฒนาคน พัฒนา
สังคม ควบคูกันไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสูชนบท นํานโยบายประชากรมาใชเปน
ครั้งแรก คือ นโยบายลดอัตราการเพิ่มประชากร
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (2520 - 2524) มุงเนนการสงเสริมความ
เปนธรรมทางสังคม การกระจายรายได มุงขยายผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมสงออก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (2525 - 2529) มุงเนนการลดคาใชจายของ
ประเทศ โดยลดโครงการกอสรางขนาดใหญ เรงการสงออกเพื่อรักษาดุลการคา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดลอม
6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 6 (2529 - 2534) มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับ
การพัฒนาสังคม เสริมสรางความเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตใหทั่วถึง นอกจากนี้ ยังไดเนนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ
7) แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 7 (2535-2539) มุงเน นการรั กษาอั ตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การกระจายรายไดและพัฒนาสูภูมิภาค มีการกําหนดกลุมเปาหมายใน
การพัฒนาและดุแลเปนพิเศษ 6 กลุม คือ กลุมเกษตรกรยากจน กลุมแรงงานรับจางภาคเกษตร กลุมผูประกอบ
อาชีพสวนตัว กลุมลูกจางแรงงานที่มีรายไดนอย กลุมขาราชการและพนักงานของรัฐ
8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540 - 2544) มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ของประชากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อปรับตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจโดยปรับแผนบริหารจัดการที่ทําให
องคกรเอกชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น
9) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 9 (2545 - 2549) ไดนําหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาใชในการพัฒนาประเทศ และ
ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยื น
ดวยการเสริมสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ
ของประเทศใหอยูดีมีสุข รูจักความพอประมาณอยางมีเหตุผล และระบบคุมกันที่ดีควบคูไปกับการพัฒนาที่
มุงสูคุณภาพในทุกดาน และการจัดใหมีระบบบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
10) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบับ ที่ 10 (2550 - 2554) มุงเนน ในการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูสภาวะมนุษยที่สมบูรณ ไดแก การพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนําความรู การเสริมสรางสุขภาวะ การเสริมสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุข ตระหนักถึง
คุ ณ ค า และเคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย และเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า นสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องพลเมื อ ง
การเสริ มสร า งศั กยภาพของชุ มชน การสรางความมั่น คงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ

94

11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) แผนฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวน
ในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน มุงเนนการปรับสมดุลของประเทศวา “ประเทศมีความมั่นคงเปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” มีการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในมิติ
การพัฒนาดานตางๆ ไดแก (1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ เชน การสรางความเปนธรรม
ในสังคมการพัฒ นาคนสูสังคมแหงการเรียนรูต ลอดชีวิต (2) การปรับโครงสรางเศรษฐกิ จสู ทิศทางการ
เติบโตในรูปแบบใหมที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก เชน
การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา หรือการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับการรวมมือระหวางประเทศ
ในภูมิภาคตางๆ และ (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.1.1 การพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เมื่อไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
กับนโยบายของรัฐ ประกอบกับแนวโนมนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ผูวิจัยพบวา มีความสัมพันธ
ระหวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําแถลงนโยบายการบริหารราชการแผนดิน และแนวโนม
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
โดยทั้งสามปจจัยนั้นจะมีความสอดคลองกัน กลาวคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปรียบเสมือนแผนที่ (Roadmap) ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ มีแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งกํ า กั บ รั ฐ บาลให ต อ งดํ า เนิ น การตามแผนที่ และคํ า แถลงนโยบายของรั ฐ บาล
เปรียบเสมือนแนวปฏิบัติราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 4 (พ.ศ. 2504 - 2524) ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ
เพื่อปรับโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 - 6 (พ.ศ. 2525 - 2534) ไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศที่สมดุลอยางยั่งยืน
จากการศึกษาถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับตางๆ นับแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา
พบวา ไดบัญญัติรับรองในเรื่องตางๆ ในเนื้อความทํานองเดียวกันดังตอไปนี้
1) ทางเศรษฐกิจ
- รัฐสนับสนุนใหเอกชนไดมีการริเริ่มในทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2511, 2517, 2521)
- รัฐสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐไมพึงประกอบกิจการแขงขัน
กับเอกชน (พ.ศ. 2534, 2538)
- รัฐสงเสริมสิทธิของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรมยอมไดรับการคุมครอง (พ.ศ. 2538, 2540, 2550)
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2) ทางสังคมและสิ่งแวดลอม
- รั ฐ ต องบํ า รุ ง รั ก ษาความสมดุล ของสภาพแวดลอ มและพึ งขจั ดสิ่ ง เป น พิษ ที่ ทํา ลาย
สุขภาพและอนามัยของประชาชน (พ.ศ. 2521, 2538, 2540, 2550)
- รัฐพึงวางนโยบายประชากรใหเมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคม และความเจริญในทางวิทยาการ เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อ
ความมั่นคงของรัฐ (พ.ศ. 2521, 2534, 2540, 2550)
- รัฐวางมาตรการมิใหมีการผูกขาดตั ดตอนในทางเศรษฐกิจโดยเอกชน (พ.ศ. 2538,
2540, 2550)
พิเคราะหประกอบกับคําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป พ.ศ. 2500 - 2524 ซึ่งประกอบดวย
คณะรัฐบาลของจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต จอมพลถนอม กิตติขจร นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ม.ร.ว.เสรี ปราโมช
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายธานินทร กรัยวิเชียร พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท และพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ซึ่งไดมีนโยบายการบริหารราชการแผนดินเพื่อการพัฒนาประเทศ
1) นโยบายดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
- การวางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการรองรับการพัฒนาประเทศ
- การสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น
- การสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
- การขยายพื้นที่การลงทุน
- การแสวงหาตลาดทางการคาระหวางประเทศ
2) นโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- การลดปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม
- การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุขพื้นฐาน
- การวางระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- การใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
- การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คํ า แถลงนโยบายของรั ฐ บาล ช ว งป พ.ศ. 2525 - 2534 ซึ่ ง ประกอบด ว ยคณะรั ฐ บาลของ
พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท พลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวั ณ ได มี น โยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ
การพัฒนาประเทศ โดยมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่เดนชัดทั้งเรื่องการสนับสนุนนโยบายเปดเสรีทางการคา
การสงเสริมการลงทุนของตางชาติ การแสวงหาตลาดทางการคาระหวางประเทศเพิ่มเติม
คําแถลงนโยบายของรัฐบาล ชวงป พ.ศ. 2535 - 2544 ซึ่งประกอบดวยคณะรัฐบาลของนายอานนท
ปนยารชุน พลเอกสุจินดา คราประยูร นายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
และพั น ตํ า รวจโททั กษิ ณ ชิ น วั ตร ได มีน โยบายการบริห าราชการแผน ดิน เพื่อการพัฒ นาประเทศไปใน
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ส ว นในทางสั ง คมมี ก ารตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ ฐ าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คํ า แถลงนโยบายของรั ฐ บาล ช ว งป พ.ศ. 2545 - 2556 ซึ่ ง ประกอบด ว ยคณะรั ฐ บาลของ
พั น ตํ า รวจโททั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร พลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท นายสมั ค ร สุ น ทรเวช นายสมชาย วงศ ส วั ส ดิ์
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นายอภิ สิ ทธ เวชชาชี ว ะ และนางสาวยิ่ งลั ก ษณ ชิ น วั ตร ได มี น โยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น เพื่ อ
การพัฒนาประเทศไดใหน้ําหนักไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเรื่องการสรางศักยภาพและความเชื่อมั่นของ
นั กลงทุ น ส ว นในทางสั งคมมี การตระหนั กถึ งการพั ฒ นาคน และอนุ รั กษ ฐ านทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อใหประเทศมีความเจริญนั้น ทิศทางของประเทศไทยไดใหความสําคัญ
ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด นับแตเริ่มตนใชแผนพัฒนาประเทศจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งใน
ชวงแรกของการรับหลักการพัฒนาประเทศไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องการปรับโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศ ดังปรากฏคํากลาวที่วา “น้ําไหล ไฟสวาง ทางดี มีงานทํา” ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 โดยมุงสูการขยายพื้นที่การลงทุ นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการสงออก รวมถึ ง
การสงเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จนมีคําขวัญติดปากผูคนวา “งานคือเงิน เงินคือ งาน บันดาลสุข”
ในยุคเฟองฟูทางเศรษฐกิจไทยสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตามนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบ
เปนสนามการคา” ที่ประเทศไทยไดรูจัก และคุนเคยกับคําวา ประเทศอุตสาหกรรมใหม (New Industry
Countries: NICs) และสืบผานมาถึงรัฐบาล พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ที่นโยบายศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนในดานโลจีสติกสเพื่อการคาระหวางประเทศ หรือรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เรื่องการเปนครัวโลก และ
ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุม “ประเทศอุตสาหกรรมใหม” (New Industry Countries : NICs) ดังจะเห็น
เปนพัฒนาการโดยลําดับดังนี้

สั งคมเกษตรกรรม

สั งคมเกษตร
อุตสาหกรรม

ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่

แต ก ระนั้ น การพั ฒ นาประเทศยั ง ขาดความสมดุ ล ระหว า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นตามมา เชน (1) ปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
รายได (สถานภาพทางเศรษฐกิจ) (2) ปญหาความไมสมดุลของการใชและเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (3) ปญหาเรื่องทัศนะคติและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงตามโครงสรางทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอาจรวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวการณตกงาน และปญหาความขัดแยงทางสังคม ซึ่งปญหาสวนใหญ
เปนผลพวงมาจากการพัฒนาที่ไมยั่งยืนและไมสมดุล และอาจกลาวไดวา “กรอบความคิดมิติทางเศรษฐกิจ
เรื่อง การคาเสรีเปนกรอบคิดที่ตระหนักถึงชนชั้นกลาง โดยไมคํานึงถึงรากฐานของประเทศ” ตัวอยางเชน
การผูกขาดทางธุรกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐกับการปกปองผลประโยชนของกลุมทุนในระบบ
อุปถัมภ เปนตน
ถึงแมวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 11 และนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐจะไดกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศในมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมไว แตดูเหมือนวาการ
พัฒนาประเทศของไทยจะใหความสําคัญแตเพียงการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนขาดดุลภาพของมิติอื่นๆ ดังจะ
เห็นไดจากปรากฏการณเปดเสรีในกลุมธุรกิจคาปลีกซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป
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5.1.2 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ
1) นโยบายที่พึ่งพึงทุนตางประเทศ
จากการที่ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกตั้งแต ป พ.ศ. 2538 ซึ่งเปนชวงเวลา
เฟองฟูทางเศรษฐกิจ (ยุคฟองสบู) ไดมีแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบเปดเสรี (นโยบายเสรีนิยม
ทางการคา) ซึ่งมีสาระสําคัญในการพึ่งพาการลงทุนและการคาระหวางประเทศ เนื่องจากนโยบายการพัฒนา
ประเทศทางเศรษฐกิจของไทยไดอิงกั บการสงออกและอาศั ยการลงทุนจากต างประเทศเปนปจจัยสําคั ญ
กลาวคือประเทศไทยมีการอาศัยนโยบายการพึ่งพิงทุนภายนอกมาโดยตลอด นับตั้งแตระยะแรกของการพัฒนา
ประเทศ ไดแก การขอรับการสนับสนุน การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign direct investment:
FDI) และเมื่อประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ยิ่งทําใหแนวทางการพึ่งพิง
ทุ น ต างชาติ ยิ่ งมี มากขึ้ น กว าเดิ ม (การกู ยื มเงิ น จาก IMF รวมถึ งการเอื้ อประโยชน ต อกลุ มทุ น ต างชาติ )
เหตุเชนนี้ ทําใหนโยบายทางเศรษฐกิจจึงตองสัมพันธกับหลักสากลอยางเครงครัด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชียอยางประเทศเกาหลีใตแลว ประเทศดังกลาวสามารถกําหนดนโยบายที่มีลักษณะผอนคลาย
เปนตัวของตัวเองไดมากกวาประเทศไทย
2) นโยบายการเปดเสรีทางการคา
ประเทศไทยมีนโยบายเชิงรุกทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ และใหความสําคัญตอการเพิ่มปริมาณ
การคาใหมากขึ้นเพื่อสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สําหรับการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจ
คาปลีก มีเหตุผลวาจะชวยสนับสนุนตอเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งผูบริโภคสามารถหาซื้อสินคาที่หลากหลาย
ในราคาที่ถูกลง แตกระนั้นในการเปดเสรีทางการคาตองพิจารณาวาในทางปฏิบัติมีการเปดใหตางชาติเขามา
ประกอบธุรกิจไดมากนอยเพียงใด เพื่อปองกันการผูกขาดหรือกระจุกตัวโดยผูประกอบการเพียงไมกี่ราย
เทานั้น นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการสงเสริมใหมีการแขงขันภายในประเทศ มากกวามุงไปใชประโยชนจาก
การลงทุนของกลุมทุนตางชาติเทานั้น ดังนั้น การเปดเสรีการคาจึงมีหลักการขั้นพื้นฐานเรื่อง “หลักการเปด
เสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ”อยางคอยเปนคอยไป
ตามที่ไดกลาวแลวในบทที่ 2 และมีขอสังเกตวา การเปดเสรีการคาตามความตกลงขององคการการคา
โลกนั้ น ไม อยู บนหลั กการและเหตุ ผลตามเจตนารมณ ของการเป ดเสรี ทางการค า ได แก “การส งเสริ ม
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนของผูบริโภคและเพื่อเสริมศักยภาพของผูประกอบการใน
ประเทศ” และไมตั้งอยูบนหลักการพื้นฐานเรื่อง “หลักการเปดเสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ” โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ธุรกิจคาปลีกเปนการคาบริการที่ไมตองอาศัยนวัตกรรมชั้นสูง และเปนการประกอบธุรกิจที่สราง
อาชีพใหทุกระดับ จึงไมจําเปนตองรีบเรงในการเปดเสรีแตอยางใด
นอกจากนี้ การเปดเสรีในสาขาธุรกิจดังกลาว โดยไมมีแผนรองรับ จึงปรากฏขอเท็จจริงวา ธุรกิจ
การคาปลีกของกลุมคนไทย ทั้งกลุมทุนทองถิ่น หรือรานคาปลีกดั้งเดิมตองไดรับผลกระทบจากการเขามาสู
ตลาดคาปลีกของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ

98

5.1.3 มาตรการการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นเปนเพียงการแกไขเฉพาะหนา
ภายหลั งจากร านค าปลีกดั้ งเดิมทองถิ่นไดรับผลกระทบจากธุรกิจ คาปลีกขนาดใหญ ภาครัฐได
กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือตางๆ และอาศัยมาตรการทางกฎหมาย ตามที่ไดกลาวถึงในบทที่ 3 ดังนี้
1) มาตรการชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
ภายหลังจากการเขาสูตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นประสบ
ปญหาและอุปสรรคทางการคา โดยมีการเรียกรองใหรัฐชวยเหลือรานคาปลีกดั้งเดิม และรัฐไดมีมาตรการ
การชวยเหลือ ดังนี้
(1) การฝกอบรมรานคาปลีกดั้งเดิม
ก. โครงการ “รวมพลังโชหวยสูวิกฤต” ของสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดตางๆ เพื่อ
เสริมสรางความรูการบริหารจัดการรานคาปลีกและคาสงสมัยใหม
ข. การอบรมรานคาปลีก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมผูคาปลีกไทย และหอการคา
ไทย ร ว มจั ด อบรมผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก ขนาดกลางและเล็ ก เพื่ อ ให ท ราบแนวทางการปรั บ ตั ว ใน
สถานการณปจจุบันที่มีการแขงขันมากขึ้นและพัฒนาประสิทธิภาพ
(2) การรวมกลุมรานคาปลีกดั้งเดิมเพื่อสรางอํานาจตอรอง
ก. การเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจรานคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจําหนาย โดย
สนับสนุนใหผูประกอบการคาปลีกรายยอยรวมกลุมกันดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเชื่อมโยงเปนสมาชิก
รานคาสง และประสานผูผลิต ผูแทนจําหนาย เพื่อรวมกันสั่งซื้อและกระจายสิ้นคา ตลอดจนประสานงาน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแตป 2545 ดําเนินงานในพื้นที่นํารอง 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%) เพื่อสงเสริมใหเกิด
ศูนยรวบรวมคําสั่งซื้อ ตอรองราคาและเงื่อนไขจากผูผลิต ประสานงานสถาบันการเงินจัดหาสินเชื่อ ติดตาม
ดูแล สรางระบบจัดสงและกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการไทย
ดังนี้ จะเห็นวา มีการสรางองคความรูเรื่องการบริหารจัดการองคกร หรือการเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจําหนาย หรือมาตรการสนับสนุนดานการเงิน อาทิ การจัดตั้ง
บริษัทรวมคาปลีกเขมแข็ง (ART) หรือการสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม หรือ การสนับสนุนแหงเงินทุนจาก
สถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ ฯลฯ เปนมาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนา มิใชเปนมาตรการปองกันและหรือ
แกไขปญหาในระยะยาว
ผู วิ จัย พบว า มาตรการที่ เ ป น ป จ จั ย พื้ น ฐานที่รั ฐ จํา เป น ต องเข ามามี บ ทบาทในการเสริม สร า ง
ศักยภาพ เพื่อรองรับนโยบายเสรีการคาบริการ สาขาธุรกิจคาปลีก ในมิติในดานการปองกัน มิใชมิติในดาน
การแกไขป ญ หา เปรีย บเทีย บความแตกตางไดกับ มาตรการของรัฐในการกํากับ ดูแลภาคธุร กิจสถาบัน
การเงินภาครัฐไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยมีการวางแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจสถาบันทางการเงิน เพื่อสรางเสถียรภาพใหแกกลุมธุรกิจสถาบันการเงิน

99

ใหมีศักยภาพในการแขงขัน กอนเปดเสรีภาคการเงินอยางเต็มรูปแบบภายใตกรอบองคการการคาโลก เชน
ในระหวางการปฏิรูปสถาบันการเงิน มีนโยบายไมอนุญาตใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจสถาบันการเงินแก
นักลงทุนรายใหม ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนทัศนของรัฐมองวาธุรกิจสถาบันทางการเงินเปนตัวกลางของระบบ
เศรษฐกิจ (หัวใจ) หรืออาจขยายบทบาทเปนระบบเศรษฐกิจในอนาคตตามรูปแบบ Universal Banking ที่
เปนเชนนี้ เพราะรัฐมองวา ธุรกิจคาปลีก (คนชาติ) เปนเพียงภาคธุรกิจซึ่งถือเปนสวนยอยหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเทานั้น โดยปราศจากการยึดโยงความสัมพันธของธุรกิจคาปลีก (คนชาติ) กับคุณภาพ
ชีวิ ต คน (สั ง คม) รากฐานวั ฒ นธรรม และสภาพแวดล อ ม อั น เป น รากฐานสํ าคั ญ สํ า หรั บ การคุ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับกันเปนสากล
การเปรีย บเที ยบข อเท็จ จริงดังกลาว ยืนยั นไดวา ธุรกิ จคาปลีกที่ผูประกอบกิจการเปนกลุมทุน
ครอบครัวขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือกลุมทุนทองถิ่น ซึ่งมีอยูจํานวนมาก และกระจายไปทุกภาคสวนของ
ประเทศถูกปลอยปละละเลย แตรัฐกลับสนับสนุนใหกลุมทุนขนาดใหญเขามาทําธุรกิจนี้ โดยปราศจากการมี
มาตรการรองรับที่เหมาะสม นั่นเทากับเปนการตอกย้ํากระบวนทัศนของรัฐที่ใหความสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับยอดมากกวาเศรษฐกิจรากฐาน
2) มาตรการทางกฎหมาย
(1) โดยที่ปจจุบันมีความพยายามในการอาศัยกฎหมายที่มีอยูเปนเครื่องมือในการตอสูเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายสาขาลงสูระดับชุมชนยอย ดังนี้
ก. กฎหมายผังเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความหมายของคําวา “การผังเมือง” ตามมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งใหความหมายวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนา
เมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําให
ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน
ความปลอดภั ย ของประชาชน และสวั ส ดิ ภ าพของสั ง คม เพื่ อ ส ง เสริ ม การเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล อ มเพื่ อ ดํ า รงรั ก ษาหรื อ บู ร ณะสถานที่ แ ละวั ต ถุ ที่ มี ป ระโยชน ห รื อ คุ ณ ค า ในทางศิ ล ปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือ
มีคุณคาในทางธรรมชาติ เห็นวา
- แม ว าเจตนารมณ ของกฎหมายผั ง เมื อ ง มิ ได มี วั ต ถุ ป ระสงค สํ าหรั บ การป อ งกั น
ผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญโดยตรงก็ตาม แตเปนเรื่องการจัดระเบียบในการใชพื้นที่หรือการทําโซนนิ่ง
เพื่อจัดพื้นที่สงเสริมทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม หรือเพื่อรักษาความงามทางสถาปตยกรรม หรือ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการบังคับใชกฎหมายดังกลาวจะมีประสิทธิภาพหรือไมตองขึ้นอยูกับหลักคิด
ของภาครัฐ/รัฐบาลทองถิ่นวา ไดตระหนักถึงคุณคาของรานคาปลีกดั้งเดิมในฐานะเปนสวนหนึ่งของชุมชน
ทองถิ่นหรือไม
- การบังคับใชกฎหมายในประเทศไทยควรหลีกเลี่ยงการตีความ หรือการใชดุลพินิจเพื่อ
ปรับใชกฎหมาย เชน เจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดวา “เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม” ซึ่ง
อาจตีความไดวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่ขายสาขา/กิจการ ทั้งการจัดตั้งหางรานขนาดใหญ หรือลดขนาด
พื้นที่ เปนการกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพของคน (สังคม) เพราะทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมตองปด
กิจการหรือไดรับผลกระทบ หรืออาจตีความไดเชนกันวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญทําใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ
ความสะดวก มีการกระตุนทางเศรษฐกิจจังหวัด และสงเสริมภาพลักษณจังหวัดในการเรื่องความเจริญ เปนตน
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กรณี ข องประเทศญี่ ปุ น แล ว จะพบว า เจตนารมณ ข องกฎหมาย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคโดยตรงเพื่อการรักษาสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยรอบ และคํานึงถึงผลกระทบตอ
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น รวมถึงเศรษฐกิจชุมชน เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐบาลแหงทองถิ่น
ไดตรากฎหมายทองถิ่น เพื่อปองกันผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจชุมชน สภาพแวดลอมความ
ปลอดภัยและความสะดวกในดานการจราจร และเรื่องคุณคาทางวัฒนธรรม
ขอสังเกต มาตรการทางกฎหมายของประเทศทั้งสองไดรับการผลักดันจากรานคาปลีก
รายยอย สังคม ชุมชน และนักการเมืองทองถิ่น เพื่อรักษาผลประโยชนของสังคมทองถิ่น แตรูปแบบการ
กําจัดสิทธิตองพลิกแพลงเปนเรื่องสิ่งแวดลอม ผังเมือง และวิถีชุมชน
ข. กฎหมายควบคุ ม อาคาร ที่ มี เ จตนารมณ เ พื่ อ กํ า หนดมาตรการในด า นการควบคุ ม
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแข็ งแรง ความปลอดภั ย การปอ งกัน อัคคีภั ย การสาธารณสุข การรั กษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร มิใชเรื่องการกําจัด
การขยายสาขาของธุร กิจคาปลีกขนาดใหญโ ดยตรง ดังนั้น จึงตองขึ้นอยู กับเจาหนาที่ของรัฐที่ เปนผูถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย จะอาศัยกฎหมายดังกลาวเพื่อปกปองสิทธิของประชาชน ดังเชนตางประเทศตามที่ได
อางถึงขางตน
(2) ตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 3 วาปจจุบันมีการรางกฎหมายชื่อวา “รางพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. ....” ซึ่งอยูในขั้นตอนการตรากฎหมายและยังไมเปนกฎหมาย
รางกฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงบางประเภท เพื่อให
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตามสภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมใน
แตละทองถิ่น รวมทั้งใหมีมาตรการการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม โดยจัดให
มีคณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทําหนาที่กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดระบบ
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมทั้งเสนอแนะตอรัฐมนตรี เพื่อกําหนดนโยบายสนับสนุนสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุน
สินคา คาขนสง และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง
อยางไรก็ตาม ดวยสถานการณของการรุกขยายสาขาธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญ ทําใหมีการ
กลาววา กวาที่กฎหมายฉบับดังกลาวนี้จะถูกประกาศใช รานคาปลีกดั้งเดิมก็คงตายหมด หรือกวาถั่วจะสุก
งาก็ไหม และที่สําคัญเมื่อธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดขยายสาขารุกคื บอยางสมบูรณแลว การมีกฎหมาย
ดังกลาว อาจเปนการกีดกันผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาดคาปลีกก็เปนไปได
5.2

ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน

5.2.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนทางกระบวนทัศนและนโยบายของรัฐ : รัฐตองใหความสําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปนธรรม
1) ภาครั ฐในฐานะเป นผู กําเนิดกติกา ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแลและควบคุมผูเลน ตองมีหน าที่
สําคัญในการวางกรอบกติกาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคอยางเปนธรรม
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2) ความรับผิดชอบของภาครัฐในการกําหนดมาตรการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
รา นค า ปลี กดั้งเดิ มหรื อรา นค า สมั ย ใหมของคนไทยไวกอนลว งหนากอนมีการเปดเสรีภาคธุร กิจ คาปลีก
(แผนพัฒนารานคาปลีกดั้งเดิม)
3) หลักคิด/กระบวนทัศนของรัฐตองใหความสําคัญตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
4) คุณภาพชีวิตของคนในสังคม เชน การมีงานทํา การมีอิสรภาพ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ฯลฯ ถือเปนคุณคาความเปนมนุษย (Human Dignity) และพื้นฐานความเปนธรรมในสังคม (Justice)
จากการศึกษาถึงความสัมพันธของธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญที่มีตอประเทศไทย และผลกระทบของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ในบทที่ 3 (3.3) พบวา มีรานคาปลีกดั้งเดิมจํานวนมาก
ตองปดกิจการลง เพราะไมสามารถแขงขันกับรานคาปลีกขนาดใหญได ซึ่งมีการเปรียบเปรยวา “รานคาปลีก
ดั้งเดิม เปนนักมวยรุนไลทขึ้นเวทีชกกับนักมวยรุนเฮฟวี่เวท ซึ่งหมายถึง ธุรกิจขนาดใหญ” ยอมไมสามารถ
แขงขันกันได ฉันใดฉันนั้ น ซึ่งตองตั้ งประเด็นถามวา “ตามปกติแลวจะไมมีผู จัดการแขงขันคนใดปล อยใหมี
การแขงขันเชนนั้นเปนแนแท” หรือ “ยอมไมมีผูแขงขัน ไมมีทางสูได เขาตอสูเชนกัน” เหมือนดังที่นักปรัชญา
สมั ยกรี ก Aristotle กล าวไว ว า “การปฏิบัติตอคนที่เสมอภาคกันอย างเทาเที ยมคื อความเปนธรรม และ
การปฏิบัติตอคนไมเสมอภาคกันอยางเทาเทียมกัน คือ ความไมเปนธรรม เพราะในความเปนจริงมนุษยเราไม
เทาเทียมกัน และยิ่งที่ใดมีเสรีภาพมากที่นั่นยอมปราศจากความเสมอภาค”
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห ผูวิจัยพบวา ธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญเปนผูเลน (Player) ที่เลนตาม
กติกาที่รัฐกําหนดไว และหากไมปฏิบัติตามกฎกติกา เชน มีการเอาเปรียบผูบริโภค (ราคา คุณภาพ และ
ความปลอดภัย) หรือ มีพฤติกรรมตองหามตามพระราชบัญญั ติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 เช น
มาตรา 25 (1) กําหนดหรือรักษาระดับสินคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม (2) กําหนด
เงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออมอยางไมเปนธรรม ใหผูประกอบธุรกิจอื่นซึ่ง
เปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อหรือการจําหนายสินคา หรือตองจํากัดโอกาสใน
การเลือกซื้อหรือขายสินคา การไดรับหรือการใหบริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอื่น
(3) ระงั บ ลด หรื อ จํ า กั ด การบริ ก าร การผลิ ต การซื้ อ การจํ า หน า ย การส ง มอบการนํ า เข า มาใน
ราชอาณาจักรโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซึ่งสินคาเพื่อลดปริมาณใหต่ํากวาความ
ตองการของตลาด (4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือตามมาตรา 26
การรวมธุรกิจ อันอาจกอใหเกิดการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน หรือการตกลงฮั้วราคากัน
ตามมาตรา 27 ซึ่งเปนกระทําอันเปนการผูกขาด หรือลดการแขงขัน หรือจํากัดการแขงขันในตลาดสินคาใด
สินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ผูประกอบธุรกิจเหลานนั้นตองรับผิดทางกฎหมาย
ในสวนความรับผิดชอบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอผูประกอบการรานคาปลีกดั้งเดิม ซึ่งถือ
เปนผูเลนคนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบตองปดกิจการจนกลายเปนเหยื่อดวยแลวนั้น ยอมถือเปนโอกาสทาง
ธุรกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งเสรีภาพในการประกอบธุรกิจที่ปราศจากกติกาที่เปนธรรม ดังนั้น จึงถือเปน
ความรับผิดชอบของรัฐในฐานะเปนผูกําหนดกติกา ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลและควบคุมผูเลน และยอมมีหนาที่
สําคัญในการวางกรอบกติกาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคอยางเปนธรรม
จากการศึ กษาในบทที่ 2 และ 3 พบวา การที่ธุร กิจ คาปลีกขนาดใหญตางชาติเขามาลงทุน ใน
ประเทศไทย และมีการขยายสาขาในหลายรูปแบบนั้น มีเหตุปจจัยมาจากนโยบายเศรษฐกิจเสรี ซึ่งถือไดวา
เป น กระบวนทั ศน ห ลั กของรั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศ และนอกจากนี้ ขอเท็ จ จริ งยั งปรากฏว า รั ฐได เ อื้ อ
ประโยชน ตอนักลงทุ นต างชาติ ในธุ รกิ จคาปลีก โดยมีการสงเสริมการลงทุ นตามที่ ไดอธิบายไว ในบทที่ 2
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ประกอบกับการละเลยเพิกเฉยของรัฐในการกําหนดมาตรการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของรานคาปลีก
ดั้งเดิมหรือรานคาปลีกสมัยใหมของคนไทยไวกอนลวงหนา เพราะอยางนอยที่สุดใหรานคาปลีกดั้งเดิมหรือ
รานคาปลีกสมัยใหมของคนชาติไดมีโอกาสเตรียมความพรอมและเสริมศักยภาพรองรับการแขงขันเสรี
การไมกระทําในฐานะที่ตนมีหนาที่ตองกระทําเพื่อปกปองพิทักษผลประโยชนของประชาชน และ
อยูในวิสัยที่สามารถคาดเห็นได (Foresee ability) เนื่องจากมีตัวอยางเปนกรณีศึกษาจากหลายประเทศ
ยอมแสดงใหเห็นวา กระบวนทัศนของรัฐในการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติราชการ โดยไมไดคํานึงถึง
คุณภาพชีวิตของปจเจกชนและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ เชน
การตองปดกิจการของรานคาปลีกดั้งเดิม การวางงาน การถูกจํากัดโอกาสในการประกอบอาชีพคาปลีก
และการสรางความไมเปนธรรมใหแกสังคม ผูวิจัยพบวา ทิศทางดังกลาวสงเสริมใหเกิดการลวงละเมิดตอ
คุณคาความเปนมนุษย (Human Dignity) และทําลายพื้นฐานความเปนธรรมในสังคม (Justice) ซึ่ง
ถื อ เป น หลั ก พื้ น ฐานในการคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ดั ง ปรากฏตามเจตนารมณ ข องปฏิ ญ ญาสากล ใน
อารัมภบทที่มีขอความวา:
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 หรือรานโชหวยต องเลิกกิจการ
เนื่องจากไมสามารถสูกับทุนขนาดใหญได ทั้งนี้ รวมถึงผลขางเคียง เชน เกษตรกรที่ปลูกพืชผักสงขายใหกับ
พ อ ค า แม ค า ขาดรายได เนื่ อ งมาจากร า นขายของชํ า และร า นโชห ว ยเลิ ก กิ จ การหรื อ ขายไม ไ ด หรื อ
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพขนาดใหญ และทําใหเกิดความไมมั่นคงในอาชีพการงานของ
พอคาแมคาและเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก อันเนื่องมาจากภาวะขาดทุนและขายพืชผักไมไดจนตองลมเลิ ก
กิจการหรือปดตัวไป
ผู วิ จัย พบว า ประเทศไทยปกครองด วยระบบประชาธิ ปไตยและมี ระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี โดย
หลักการรัฐยอมไมมีหนาที่ดําเนินการทางเศรษฐกิจเอง แตควรปลอยใหเปนไปหนาที่ของเอกชนและกลไก
ตลาด แตรัฐมีหนาที่สําคัญคือการกํากับดูแลใหการดําเนินการทางธุรกิจของเอกชนเปนไปโดยเสรีและเปนธรรม
เสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ เป น หลั ก สากลที่ ไ ด รั บ การรั บ รองตามรั ฐ ธรรมนู ญ ในประเทศ
เศรษฐกิจเสรี รวมถึงประเทศไทยที่รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวในมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วา
มาตรา 43 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
การจํ า กั ด เสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่ นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครอง
ประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการจัดการ
ระเบี ย บ การประกอบอาชี พ การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค การผั ง เมื อ ง การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน”
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ดังนั้น เพื่อคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ รัฐควรสรางความเปนธรรมใหเกิดในเวทีการ
การคาเสรีโดยอาศัยนโยบายจําแนกเปนภูมิคุมกัน ในการปกปองสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
รานคาปลีกดั้งเดิมขนาดเล็ก ใหมีพื้นที่สําหรับการคุมครองการทํากินของคนไทย เชน การกําหนดเขตพื้นที่
การกําหนดเวลาปดเปดและวันหยุดทําการ เปนตน
5.2.3 พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคกับสิทธิมนุษยชน
ประชาชนชาวเกาหลีใตมีทัศนคติลบตอสินคาตางประเทศเพราะเชื่อวาหางตางชาติจะโอนถายเงิน
กลับประเทศของตน จึงมีสํานึกรวมตอการปกปองผลประโยชนของผูประกอบการทองถิ่น
ประชาชนชาวญี่ปุนตระหนักวา รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นถือเปนธุรกิจกระดูกสันหลังของประเทศ
และมีคุณคาเชิงวัฒนธรรมของสังคม
จากการสํารวจขอมูลเรื่องทัศนคติของประชาชนในฐานะผูบริโภคที่มีตอธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ใน
บทที่ 4 ซึ่งพบวา ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชน และคานิยมของคน
ในสังคม สามารถพิเคราะหไดดังนี้
1) พิจารณาจากอัตตวิสัย กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนผลมาจากทัศนคติของผูนั้น
ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนแลว เห็นวาเปนเสรีภาพของมนุษยอยางเต็มที่ ในความปรารถนาสิ่งตางๆอยางมี
อิสรภาพบนพื้นฐานการเคารพสิทธิผูอื่น แตกระนั้นยังตองพิเคราะหเพิ่มเติมวา หากผูนั้นไดทราบขอมูล
และมีองคความรูถึงผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางชาติแลว จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมหรือไม เทียบเคียงกับประเทศเกาหลีใตที่มีวัฒนธรรมชาตินิยมและสํานึกตอผลประโยชนของ
ผูประกอบการทองถิ่นที่ประชาชนมีทัศนคติลบตอสินคาตางประเทศ เพราะเชื่อวาหางตางชาติจะโอนถาย
เงินกลับประเทศของตน หรือประเทศญี่ปุนที่รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นถือเปนธุรกิจกระดูกสันหลังของ
ประเทศและมีคุณคาเชิงวัฒนธรรมของสังคม
2) พิ จ ารณาจากภาวะวิ สั ย กล า วคื อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชุ ม ชนถื อ เป น ผลพวงของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ กรณีดังกลาวสามารถเทียบเคียงประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีการ
เปดเสรี การคาปลีกใหกลุมทุนตางชาติ โดยกลุมทุนประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขาไปลงทุ นในธุรกิ จคาปลีก
ขนาดใหญและขยายสาขาอยางมากในประเทศเม็กซิโก และนําเขาขาวโพดราคาถูก (รัฐบาลอุดหนุน) ไปขาย
ทําใหเกษตรกรชาวเม็กซิโกที่มีอาชีพปลูกขาวโพดตกงาน ตองอพยพไปเมืองใหญเพื่อขยายแรงงานแทน กรณี
เชนนี้ถือเปนการทําลายวิถีชุมชน ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนถือวาบุคคลมีสิทธิในการรักษาความเปนชุมชน
ท องถิ่ น เที ยบเคี ยงตามมาตรา 66 และ 67 ประกอบมาตรา 71 ของรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดใหบุคคลมีหนาที่รักษาผลประโยชนของชาติ
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5.2.4 สรุป
1) การไมมีกติกาที่เปนธรรม ทําใหเกิดความยากจนและความไมเทาเทียมกันและเปนการละเมิดตอ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การเปดการคาเสรีซึ่งเปนผลทําใหมีการแขงขันสูงและเปนเหตุใหเกิดสภาวการณแขงขันในการลดราคา
สินคาทําใหเกิดผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็ก (รานคาปลีกดั้งเดิม) ซึ่งไมสามารถตานทานธุรกิจขนาดใหญที่มี
เงินทุนมากไวได ทําใหธุรกิจขนาดเล็กตองปดกิจการซึ่งเปนการกระทบกระเทือนตอหลักการพื้นฐานที่พึ่งปฏิบัติ
ตอมนุษยเรื่องความเปนธรรม (Justice) และเปนการลิดรอนจํากัดตอเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล
2) ทําลายคุณคาวิถีชุมชน
การขยายตัวของธุรกิจคาปลีก ภายใตกติกาที่ไมเปนธรรม ทําใหรานคาปลีกยอยซึ่งเปนเศรษฐกิจ
ชุมชนไมสามารถใหอยูรอดได จึงทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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บทที่ 6
สรุป และเสนอแนะ
6.1

สรุปผลงานวิจัย

ในประเทศไทยนับแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา มีการรวมตัวกันของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นและ
หรือรานคาปลีกสมัยใหมของกลุมทุนไทยเพื่อคัดคานและตอตานธุรกิจคาปลีกขนาดใหญของกลุมทุนตางชาติ
ที่เขามาประกอบกิจการหรือขยายสาขาในประเทศไทย ในระยะเริ่มตนของปฏิกิริยาเปนการตอตานจาก
กลุมทุนทองถิ่น ตอมา ภายหลังรานคาปลีกดั้งเดิมขนาดเล็กหรือที่เรียกในภาษาพื้นบานวา “รานโชหวย” ไดเขา
รวมการตอตานอยางตอเนื่อง และไดขยายเขตออกไปทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ เพราะตั้งแตป พ.ศ. 2550
เรื่อยมาจนปจจุบัน ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไดดําเนินกลยุทธทางการตลาด โดยปรับรูปแบบใหมีขนาดเล็กลง
และลดขนาดพื้นที่รานคา เพื่อขยายกิจการสาขาไปสูชุมชนระดับยอย เชน อําเภอ ชุมชนทองถิ่น และหมูบาน
การดํ าเนิ นการในลั กษณะดั งกล าวส งผลกระทบตอร านค าปลี กดั้ งเดิมในท องถิ่ น ทําให รานค าปลีกดั้งเดิ ม
ตองปดกิจการหลายราย โดยรานคาปลีกดั้งเดิมที่ประสบปญหาไดเรียกรองใหรัฐกําหนดมาตรการในการควบคุม
และปองกันผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาดั้งเดิมทองถิ่นเรื่อยมา
งานวิจัยนี้ พบวา ภาครัฐไดตอบสนองโดยการพยายามสรางมาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น อาทิ โครงการรวมพลังโชหวยสูวิกฤติ หรือการจัดตั้ง บริษัท รวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (ART)
หรือการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารจัดการรานคาปลีกสมัยใหมแกผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดกลาง
และเล็ก หรือการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจคาปลีก รานคาสง ผูผลิต และผูแทนจัดจําหนาย และ มีนโยบายใน
การใชมาตรการทางกฎหมายที่มีอยูแลวมาแกไขปญหาของการขยายสาขาธุรกิจคาปลีกตางชาติในระดับยอย
ไดแก กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร และยังไดอาศัยกฎหมายการแขงขันทางการคาเขาชวย
สนับสนุนในกรณีที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญรายใดมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเอาเปรียบผูประกอบธุรกิจอื่น หรือ
ผูกขาดตัดตอนทางการคา รวมถึงกฎหมายคุมครองผูบริโภคสําหรับกรณีที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผูบริโภค
ประกอบดวย ซึ่งจัดไดวาเปนการใชมาตรการกฎหมายทางออม
ในสวนมาตรการทางกฎหมายโดยตรงนั้น พบวา ภาครัฐไดพยายามผลักดันรางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง พ.ศ. …. ซึ่งมีวัตถุประสงคควบคุมการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีก
คาสง เพื่อใหการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงทุกประเภท สามารถดํารงอยูไดตามสภาพทางเศรษฐกิจการคา
และสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น แตการตรากฎหมายฉบับนี้ ถูกวิพากษวิจารณโดยผูมีสวนเกี่ยวของวา
ไมไดชวยผูคารายยอย ซึ่งสถานภาพปจจุบันยังคงอยูในระหวางขั้นตอนการตราเปนกฎหมาย 1
0

1

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย กลาวแสดงความคิดเห็นวา สมาคมตองการใหรัฐบาล
ป จจุ บั น ยกเลิ กการผลั กดั นร างพระราชบั ญญั ติ (พ.ร.บ.) ค าปลี กคาส ง พ.ศ. .... กลั บมาพิ จารณาอีกครั้ ง
จากขณะนี้ อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม
โดยที่สมาคมออกมาเคลื่อนไหวใหรัฐบาลมีการทบทวนการออก พ.ร.บ.ดังกลาว เพราะเห็นวาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาล
ก็จะต องออกมาแสดงเจตนารมณ ใหทราบ ขณะที่ ราง พ.ร.บ.ค าปลีกฯ หากคลอดกฎหมายออกมาจะส งผล
กระทบต อผู ประกอบการไทยในอนาคต โดยเฉพาะการเปดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน (เออีซี) ในป 2558
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เอกสารวิจัยฉบับนี้ชี้ ใหเห็นวา กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับหลักการ
สากลอยางแนบแนน เนื่องจากประเทศไทยไดอาศัยนโยบายการพึ่งพิงทุนภายนอกมาโดยตลอด เริ่มตนตั้งแต
การขอรับการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) การขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและการลงทุนจากรัฐบาลของชาติที่ใหความอนุเคราะห รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจาก
องคกรระหวางประเทศ อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International
Monetary Fund : IMF) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asia Development Bank : ADB) และได
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยมุงเนนการสงออกสินคาเปนสําคัญ
นอกจากนี้ เพื่อยืนยันถึงความศรัทธาในหลักสากลทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ ประเทศไทย
ไดเขาเปนสมาชิกประเภทสมาชิกกอตั้งขององคการการคาโลก (World Trade Organization) ซึ่งมีผล
ผูกพันใหประเทศสมาชิกสรางขอบขายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ และยึดนโยบายเสรีนิยม
ทางการคา (Liberalize International Trade) เพื่อเพิ่มชองในการเขาถึงตลาดทางการคา และความรวมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน และมีพันธะกรณีในการพัฒนาการเปดเสรีการคา สาขาธุรกิจคาปลีก
ซึ่งแมวาเจตนารมณของการเปดเสรีการคาบริการจะมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก (1) หลักการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (2) หลักความโปรงใส และ (3) หลักการเปดเสรีแบบกาวหนาโดยลําดับ
หรือแบบคอยเปนคอยไป แตนักวิเคราะหมองวานโยบายเศรษฐกิจเสรีของประเทศไทยคลอยไปทางการเจรจา
เปดเสรีแบบกาวกระโดดมากกวาวิธีการเจรจาแบบกาวหนา (Progressive) ตามหลักการขอ (3) ขางตน
ดังนั้น การที่กระบวนทัศนการพัฒนาประเทศวางน้ําหนักไปที่มิติดานเศรษฐกิจ ยังผลใหนโยบาย
การพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย สะทอนภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เปนหลัก สวนกระบวนทัศนมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดลอมเปนเพียงวาทกรรม หรืออยางดีก็เปนได
เพียงนโยบายลําดับรอง เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศทาง“วัตถุ”แตมิไดพัฒนา“คน”
อยางไรก็ดี การวางกลยุทธในการพัฒนาประเทศ ในลักษณะดังกลาว มีขึ้นนานมาแลว เมื่อประเทศไทย
ประสบปญหาทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงในป พ.ศ. 2540 ภาคสวนตางๆ อันประกอบดวยภาคตางประเทศ ภาคธุรกิจ
ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงภาคครัวเรือน ตางประสบปญหาการขาดสภาพคลอง ซึ่งสงผลตอเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพิงทุนตางชาติเรื่อยมา ตัวอยางที่ชัดเจน ไดแก การขอกูยืมเงิน
จาก IMF ของภาครัฐ และการสรางมาตรการเอื้อประโยชนเพื่อใหกลุมทุนตางชาตินําเงินเขามาลงทุนในประเทศ
การตรากฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในป พ.ศ. 2542 เปนตน ประวัติศาสตร
ชี้ชัดวา ผลพวงของนโยบายและมาตรการสงเสริมของรัฐที่ผานมา ประกอบกับความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ
เพราะเปนการควบคุมผูประกอบการในประเทศมากเกินไป จึงตองการใหภาครัฐทบทวนรางดังกลาวใหมีความ
ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งการนิยามธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูการขายสินคาผานออนไลน
(อี-คอมเมิรซ) ซึ่งตองนําเรื่องนี้เขาไปกํากับดูแลดวย ที่สําคัญจะตองครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตผูผลิต พอคา
คนกลางทุกระดับ ผูประกอบการคาปลีกรายยอยดั้งเดิม และสมัยใหมทั้งหมด "พ.ร.บ.คาปลีกฯ ไมควรมีเลย
เพราะรางพ.ร.บ.ดังกลาวเปนการจํากัดผูประกอบการคาปลีกสมัยใหมของไทยเองไมใหเติบโตเพียงอยางเดียว
โดยไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการชวยเหลือเพิ่มการแขงขันใหรานคาปลีกรายยอยดั้งเดิม ประกอบกับปจจุบัน
ช องทางค าปลี กมี รู ปแบบใหม ๆ เกิ ดขึ้ นมาก ทั้ งไดเร็กต เซลส ออนไลน จึ งต องตี ความ ร าง พ.ร.บ.นี้ ใหม
[ออนไลน], 9 ตุลาคม 2556, แหลงที่มาhttp://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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ของกลุมทุ น ต างชาติ กลุ มทุน เหล านี้ จึ งไดเขามาประกอบกิจ การและลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการลงทุนสาขาธุรกิจคาปลีกดวยเชนกัน
นอกเหนือจากผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมแลว เอกสารวิจัยฉบับนี้ ยังไดแสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบทางสังคมของการรับนโยบายการเปดเสรีทางการคา (ธุรกิจคาปลีก) ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนในระยะยาวอีกดวย
หากแตการเปลี่ยนแปลงนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปลุกปน มิไดเกิดขึ้นตามความตองการของ
ชุมชน และมีพยานหลักฐานที่ยืนยันวา สิทธิของชุมชนที่จะเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสม และความสุขทางสังคม
ที่ยั่งยืนไดถูกทําลายไป เพราะการยอมรับใหกระบวนการคาปลีกเขาแทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อประโยชน
ทางการคา และการคากําไรอยางปราศจากขอจํากัด
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบวา มีการใชมาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการกําหนดรายละเอียดปลีกยอยทางออม ในการปองกัน
ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาดั้งเดิมทองถิ่น เชน การจัดระเบียบการจราจร การจัด
ระเบียบพื้นที่ตั้ง หรือมาตรการเพื่อความปลอดภัย เปนตน งานวิจัยนี้พบวามาตรการทางกฎหมายมิไดเปน
ปจจัยที่มีนัยสําคัญในการปกปองรานคาดั้งเดิมทองถิ่น แตปจจัยที่ทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมกลืนกิน
รานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นหรือรานคากลุมทุนชาติ ไดแก “การสรางจิตสํานึกรวมกัน” ของปจเจกชน
ชุมชน และสังคม ใหตระหนักถึงคุณคาในความดีของการมีอยูของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น ซึ่งเปรียบไดกับ
“กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน” และความงามของความหลากหลายในการประกอบอาชีพของ
คนทองถิ่น โดยยึด โยงกับกระบวนทั ศนเรื่องการพัฒนาที่สมดุลอยางยั่งยื นอัน มีสิทธิมนุษยชนควบคูกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนปจจัยหลักในการพัฒนาประเทศสืบไป
6.2

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผู วิ จั ยเสนอความเห็ นว า ควรทบทวนการอนุญาตในเรื่ องการขยายตั วของร านคาปลี กสมัยใหม
โดยชะลอไว เปนการชั่ วคราวก อน และพิ จารณาถึงความเปราะบางของชุมชน โดยรัฐตองปกป กษรั กษา
สิทธิมนุษยชนควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทิศทางพัฒนาประเทศของไทยควรวางอยูบนกรอบความคิด
เรื่อง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) ตามที่ไดกําหนดอยูในแผนพัฒนาประเทศและ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐตองบูรณาการกรอบความคิดในการบริหารงาน
ของภาครัฐ โดยการบริหารปกครองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยนั้น ตองคํานึงถึงสิทธิในการพัฒนา
ซึ่งมีหลักสําคัญประการแรกวา ภาครัฐมีหนาที่จัดระเบียบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอม ประการที่สอง ภาครัฐมีหนาที่ตองกระจายรายไดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคน
ในสั ง คม และประการสุ ด ท า ย คื อ การคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นอกจากนี้ นโยบายข า งต น ต อ งได รั บ
การถายทอดไปสูหนวยงานภาครัฐสวนทองถิ่น การสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชนมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ยวดต อ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู ภ าคปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง
โดยกอนที่จะดําเนินมาตรการในทางปฏิบัติใดๆ ภาครัฐควรมีการชะลอการอนุญาตขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหมไวเปนการชั่วคราวกอน จนกวาจะแนใจวารัฐมีกลไกคุมครองที่พรอมเพรียงแลว
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ภายใตกรอบแนวคิดดังกลาวมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติสําหรับปองกัน
ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังตอไปนี้
ภาพที่ 13 : ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการในทางปฏิบัติ

6.2.1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการควบคุมโครงสรางของการประกอบธุรกิจคาปลีก
การเขามาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีสรางผลกระทบตอรานคาปลีกดั้งเดิม คือ การลดขนาด
ของรานคาปลีกสมัยใหม เพื่อขยายตัวใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการแทรกตัวเขาสูชุมชนขนาด
เล็กๆ ทําใหรานคาปลีกดั้งเดิมไดรับผลกระทบ เนื่องจากมีศักยภาพในการแขงขันที่แตกตางกัน แตการเขาสู
ตลาดอยางรวดเร็ว และครอบคลุ มของรานคาปลีกสมัยใหมนี้ ภาครัฐไมมีมาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมโครงสรางและรูปแบบการประกอบธุรกิจคาปลีก ดังนั้น เพื่อเปนการปกปองระบบเศรษฐกิจชุมชน
และคุมครองสิทธิในการทํามาหากินของผูประกอบกิจการชุมชน จึงเห็นควรกําหนดมาตรการในทางปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1) ภาครัฐควรมีการตรากฎหมายควบคุมการขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม โดยเฉพาะ
การลดขนาดในพื้นที่เขตชุมชนเมือง
2) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม ควรมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิม รานคาชุมชน และมีการรับฟงความเห็นจากหอการคา
จังหวัดและรับฟงขอเสนอแนะระดับจังหวัด
3) การพิจารณาอนุญาตใหประกอบกิจการหรือขยายสาขาของรานคาปลีกสมัยใหม ควรมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมและวีถีชุมชน และรับฟงขอเสนอแนะของประชาชน
รวมถึงการทําประชามติในแตละพื้นที่
ภาครัฐควรทบทวนนโยบายการบังคับใชกฎหมายผังเมือง เพื่อประโยชนในการควบคุมการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม โดยตองคํานึงถึงเรื่องการปกปองและสงเสริมพื้นที่ที่มีความมั่งคั่งใหเปน
แหลงงานที่หลากหลายของชุมชน ไดแก การกําหนดพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน
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ภาครัฐตองบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอพฤติกรรมทางการคาที่เปนการทําลายการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม เชน การใชวิธีการลดราคาสินคาบางประเภทใหต่ํากวาตนทุน เปนตน
6.2.2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับรานคาปลีกดั้งเดิม
และจริงจัง

1) ภาครัฐควรมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของรานคาปลีกดั้งเดิมอยางตอเนื่อง

2) ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดหาสินเชื่อเพื่ออุดหนุนในการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานและรูปแบบทางการคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนใหรานคาปลีกดั้งเดิมเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ําและเงื่อนไข
พิเศษเพื่อปรับปรุงรานคาของตนใหมีศักยภาพแขงขันได

ดั้งเดิม

6.2.3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการปองกันโดยสรางความเขมแข็งใหกับรานคาปลีก

1) ภาครัฐตองมีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยความรวมมือเพื่อบูรณาการระหวางภาครัฐ องคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ไดแก กระทรวงพาณิชย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรทองถิ่น หอการคา
จังหวัด และตัวแทนรานคาชุมชน
2) ภาครัฐควรมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณาถึงการปองกันปญหา
ระบบเศรษฐกิจ ที่ ไม เ ปน ธรรมหรื อการลงทุน จากปจ จัยภายนอกที่จ ะมีผ ลกระทบตอความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน เชน การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติหรือระดับชุมชนทองถิ่น เปนตน
3) ภาครัฐควรมีการสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งเครือขายผูประกอบการรานคาปลีกดั้งเดิมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและทองถิ่น โดยมีการสนับสนุนใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมงานเครือขายรานคาปลีกดั้งเดิม เพื่อ
ใชเปนทุนอุดหนุนและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับรณรงค การศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับขอมูลทาง
สถิติและขอเท็จจริงของสถานการณการคาปลีกในแตละพื้นที่ มาตรการเฝาระวัง ตลอดจนการเผยแพร
ขอมูลและการประชาสัมพันธ
4) ภาครัฐควรมีการประสานความรวมมือกับผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญในการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจเรือ่ งการอยูรวมกันของชุมชนเขมแข็ง โดยขอความรวมมือและสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน เชน การจาง
แรงงานทองถิ่น การเปนแหลงกระจายสินคากระจายรายไดใหแกรานคาปลีกดั้งเดิม เปนตน
6.2.4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการสรางจิตสํานึกรวมกัน
จากการศึกษา พบวา สาเหตุหนึ่งของปญหาเกิดจากการขาดความรูความเขาใจเรื่องการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจเสรีที่เปนธรรมและผลกระทบที่มีตอธุรกิจชุมชนทองถิ่น ซึ่งการขาดองคความรูนี้
ไดสงผลตอการขาดจิตสํานึกรวมกันของคนในสังคม ดังนั้น เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาในระยะยาว จึ ง
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เห็นควรเสริมสรางความรูความเขาใจตอเรื่องดังกลาว และปลูกฝงคานิยมในการตระหนักถึงผลประโยชน
สวนรวมและหลักความรับผิดชอบรวมกัน ดังตอไปนี้
1) ภาครัฐตองมีการถายทอดการปลูกฝงนโยบายเรื่องการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนา
ที่มีคุณภาพและยั่งยืนไปสูสวนราชการทุกระดับ เพื่อใหเกิดหลักคิดและแนวทางสูการปฏิบัติที่ยึดกรอบคิด
ที่ ถู ก ต อ งตรงกั น กล า วคื อ การปลู ก ฝ ง เรื่ อ งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ต อ งอยู บ นฐานของหลั ก
ความยุติธรรมของคนในสังคม เชน โอกาสของการเขาถึงและไดใชทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน การกระจาย
การลงทุ นและผลประโยชนตอบแทนที่ เกิดขึ้นจากการพัฒ นาอยางเหมาะสม การสรางความเปน ธรรม
ในระบบเศรษฐกิจและการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
2) ภาครัฐตองดําเนิ นการทบทวนและเสริมสรางความรูความเข าใจดว ยการสรางจิ ตสํานึ ก
รวมกันระหวางคนในสังคม และปลูกฝงใหเกิดความตระหนักรู การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และ
ความรับผิดชอบรวมกัน
3) ภาครัฐตองมีการสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายเพื่อการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
แลกเปลี่ ยนความคิ ด ประสบการณ ขอมูล ขาวสาร และการเรีย นรูร ะหวางบุคคล กลุมบุคคล องคการ
ตลอดจนแหลงความรูที่มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยใหมีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่นหรือรานคาโชหวยในฐานะกลไกสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย
(1) การสรางความรูความเขาใจตอหลักคิดเรื่องการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
(2) การสงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนและภาคประชาชนใหมีการตื่นตัวในการ
หวงแหนวิถีทางสังคมที่หลากหลาย
(3) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง
การอยู ร ว มกั น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศและชุ ม ชนท อ งถิ่ น และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน สั ง คม
วัฒนธรรม และคุณคาทางประวัติศาสตรของทองถิ่น โดยวิธีการการใชสื่อสารสนเทศ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
โสตทั ศ น สื่ อ วิ ท ยุ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส หรื อ จั ด เวที ส าธารณะในการเสริ ม สร า งการเรี ย นรู ด ว ยกิ จ กรรม
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนรวมถึงการพัฒนาไปสูการบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ
6.2.5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอมาตรการในการติดตามและประเมินการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ
1) ควรมีการสรางระบบประเมินและติดตามการดําเนินงานของภาครัฐโดยภาคประชาชนถึง
แนวทางการพัฒนาประเทศวาเปนไปตามแผนพัฒนาประเทศและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐหรือไม
2) ควรมี การจั ดตั้งองค กรภาคีเพื่อพิทักษสิทธิในการพัฒ นาขึ้น มีองคประกอบจากผูแทน
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภาคเอกชน และภาคประชา
สั ง คม มี ห น า ที่ จั ด ทํ า ข อ แนะนํ า และติ ด ตามการดํ า เนิ น ตามนโยบายการพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น และ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และเสนอรายงานประจําปตอรัฐสภา โดยเปดเผยตอประชาชน ในประเด็น
ดังตอไปนี้
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ประเด็นที่ 1 นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการคุมครองจากระเบียบ
ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสมตอการพัฒนา
ประเด็นที่ 2 นโยบายและการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนบนพื้นฐานการมีสวนรวมและประชาชนไดรับความคุมครองตอการกระจายผลประโยชน
ที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม
ประเด็ น ที่ 3 นโยบายและการดํ า เนิ น งานอย า งเป น รู ป ธรรมในเรื่ อ งของโอกาสที่
เทาเทีย มกันสําหรับประชาชนทุกคนในการเขาถึงทรัพยากรพื้นฐาน การศึกษา การบริการสาธารณสุ ข
อาหาร ที่อยูอาศัย การจางงานและการกระจายรายไดที่เปนธรรม
ประเด็ น ที่ 4 นโยบายและการดํ าเนิน งานอย างเป น รู ป ธรรมในการสง เสริม ระเบี ย บ
เศรษฐกิจใหม บนพื้นฐานความเสมอภาคเทาเทียมกันการพึ่งพากันและกันและผลประโยชนรวมกัน
3) ภาครั ฐ ควรมี ก ารดํ า เนิ น การรายงานและแสดงผลการดํ า เนิ น การ รวมทั้ งป ญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้งตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญอยางจริงจัง
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ภาคผนวก ก ขอมูลอางอิงเหตุผลและคําตอบ
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ขอมูลอางอิงเหตุผลและคําตอบประกอบขอ (11), (15), (17), (22), (24), (26) (คําถามปลายเปด)
สําหรับใชประกอบบทที่ 4
ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ไดมีการใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยไดอธิบายถึง
สภาพปญหาและนโยบายการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูตอบทราบเบื้องตนกอนที่จะถาม
คําถามในแตละประเด็น ไดแก
- ความเขาใจถึงนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
- ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
- ความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรม
- ผลกระทบของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่มีตอรานคาปลีกทองถิ่นดั้งเดิม
- นโยบายของรัฐในการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
- มาตรการปองกันผลกระทบที่มีตอรานคาปลีกดั้งเดิมทองถิ่น
หมายเหตุ จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 821 คน
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ขอมูลอางอิงเหตุผลและคําตอบประกอบขอ (11), (15), (17), (22), (24), (26) (คําถามปลายเปด)
ขอ 11. ทานเห็นดวยหรือไมกับนโยบายทางธุรกิจคาปลีกคาสงในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและ
ชุมขน
เห็นดวย
1. เห็นดวย
เพราะคนจะไดมีสิทธิตัดสินใจ เลือกซื้อไดหลากหลาย
2. เห็นดวย
เพราะอาจสะดวก ไมเปลืองเวลาและไดเลือกซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น
3. เห็นดวย
เพราะสะดวก,ใกล,มีสินคาหลากหลายใหเลือก
4. เห็นดวย
เพราะสะดวกซื้อ
5. เห็นดวย
เพราะทําใหประชาชนมีความสะดวกแตธุรกิจนั้น ตองเปนของคนไทยนะ
6. เห็นดวย
เพราะมีความสะดวกมากขึ้นประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
7. เห็นดวย
เพราะ สะดวกสบาย
8. เห็นดวย
เพราะทําใหรานคาเล็กๆตองขาดทุนและอาจเลิกกิจการ
9. เห็นดวย
เพราะสะดวกตอผูบริโภค และลดการผูกขาดสินคาปลีกโชหวย
10. เห็นดวย เพราะทุกชุมชนจะไดรับความสะดวกในการซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง
11. เห็นดวย เพราะราคาจะถูกกวารานคายอยตามบ าน อาหารก็มีใหเลือกหลากหลาย
12. เห็นดวย เพราะจะทําใหชุมชนนั้นเจริญขึ้น
13. เห็นดวย เพราะอาจจะทําใหชุมชนนั้นมีการพัฒนาขึ้น
14. เห็นดวย เพราะสะดวกดีในการซื้อ/ขาย
15. เห็นดวย เพราะสะดวกสบายดี
16. เห็นดวย เพราะมีความสะดวก มีมาตรฐานทําใหมีการจางงานเกิดขึ้นในชุมชน
17. เห็นดวย เพราะจะไดเพิ่มความสะดวกสูชุมชน
18. เห็นดวย เพราะแตตองสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชนและมีผลประโยชนที่เปนธรรม
19. เห็นดวย เพราะทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพและราคาประหยัด
20. เห็นดวย เพราะทางชุมชนจะไดซึ่งของที่ถูกซื้อที่ละมากๆ
21. เห็นดวย เพราะจะทําใหชุมชนเหลานั้นมีความเจริญรุงเรืองมากกวาที่เปนอยู
22. เห็นดวย เพราะสะดวกสบายคุณภาพสินคาดีและหลากหลาย
23. เห็นดวย เพราะจะไดมีความสะดวกมากขึ้นกวาเดิม
24. เห็นดวย เพราะทําใหความสะดวกสบายตอประชาชนที่อยูชนบทและที่ห างไกล
25. เห็นดวย เพราะสะดวกในการเดินทางและใหบริการ
26. เห็นดวย เพราะจะสะดวกสบายมากขึ้น
27. เห็นดวย เพราะจะสะดวกสบายในการอุปโภคมากขึ้น
28. เห็นดวย เพราะทําใหสะดวกในการใชจายในชีวิตประจําวัน
29. เห็นดวย เพราะความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
30. เห็นดวย เพราะจะไดสะดวกในการซื้อสินคาที่ตองการได
31. เห็นดวย เพราะสะดวกสบายงายตอการหาซื้อ
32. เห็นดวย เพราะสะดวกกับผูซื้อ
33. เห็นดวย สรางความพัฒนาในตัวชุมชนและประชาชนไดรับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
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34. เห็นดวย
35. เห็นดวย
36. เห็นดวย
37. เห็นดวย
38. เห็นดวย
39. เห็นดวย
40. เห็นดวย
41. เห็นดวย
42. เห็นดวย
43. เห็นดวย
44. เห็นดวย
45. เห็นดวย
ๆ
46. เห็นดวย
47. เห็นดวย
48. เห็นด วย
49. เห็นดวย
50. เห็นดวย
51. เห็นดวย
52. เห็นดวย
53. เห็นดวย
54. เห็นดวย
55. เห็นดวย
56. เห็นดวย
57. เห็นดวย
58. เห็นดวย
59. เห็นดวย
60. เห็นดวย
61. เห็นดวย
62. เห็นดวย
63. เห็นดวย
64. เห็นดวย
65. เห็นดวย
66. เห็นดวย
67. เห็นดวย
68. เห็นดวย
69. เห็นดวย

เพราะจะไดมีทางเลือกเพิ่มขึ้นและราคาสินคาเพิ่มการแขงขันกันในการขายดวย
ดีหลาย ๆ อยาง
เพราะทําใหประชาชนในชุมชนมีความสะดวกสบายไมตองเขาไปซื้อในตัวจังหวัด
เพราะเปนการขายความเจริญสูชุมชน
มีความสะดวกสบาย
สะดวกในการจับจายและมีสินคาทุกประเภท
ทําใหมีความหลากหลาย
เพราะทําใหมีสินคาใหเลือกหลากหลาย
เพราะเวลาซื้อของจะไดไมตองขับรถไปไกล
สะดวกมากขึ้น
เพราะสามารถที่จะสงเสริมใหเศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาและดีตามลําดับ
เพราะทําใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น แตหากมีจํานวนมากไปก็ไมดีเพราะไปกระทบรานเล็ก
เพราะจะไดเกิดความสะดวกสบายสําหรับอําเภอหรือตําบลที่อยูหางไกล
เพราะเพิ่มความเจริญ ไดของถูก รานคาตองรูจักปรับปรุงคุณภาพ
เพราะเปนการสะดวกสบายสําหรับชุมชนในการซื้อสินคาไมตองสิ้นเปลืองคาโดยสาร
เพราะเปนความสะดวกสบายในชุมชน
เพราะเปนการกระจายรายได
เพราะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทําใหสะดวก
เพราะสะดวก งายตอการซื้อของ ไมตองเดินทางไปซื้อไกล
เพราะเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชน
เพราะจะไดสะดวกและทั่วถึง
สะดวกดี
สะดวกดี
เพราะรานคาก็จะไดพัฒนาคุณภาพสินคาการบริการอยูตลอดเวลา
เพราะเปนสิทธิของทางธุรกิจ
เพราะทําใหสะดวกในการซื้อ
เพราะประชาชนไดซื้อสินคาในราคาที่สบายมากขึ้น
เพราะความสะดวกในการซื้หา
เพราะทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้น
จะไดสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะประชาชนจะไดรับการบริโภคอยางทั่วถึง
เพราะประชาชนจะไดรับบริการอยางทั่วถึง
เพราะสะดวกสบายขึ้น
เพราะความสะดวกสบาย
เพราะทําใหซื้อสินคาไดสะดวกขึ้น
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70. เห็นดวย
71. เห็นดวย
72. เห็นดวย
73. เห็นดวย
74. เห็นดวย
75. เห็นดวย
76. เห็นดวย
77.เห็นดวย
78. เห็นดวย
79. เห็นดวย
80. เห็นดวย
81. เห็นดวย
82. เห็นดวย
83. เห็นดวย
84. เห็นดวย
85. เห็นดวย
86. เห็นดวย
87. เห็นดวย
88. เห็นดวย
89. เห็นดวย
90. เห็นดวย
91. เห็นดวย
92. เห็นดวย
93. เห็นดวย
94. เห็นดวย
95. เห็นดวย
96. เห็นดวย
97. เห็นดวย
98. เห็นดวย
99. เห็นดวย
100. เห็นดวย
101. เห็นดวย
102. เห็นดวย
103. เห็นดวย
104. เห็นดวย
105. เห็นดวย

เพราะทําใหสะดวกตอการเดินทางและสินคามีความหลากหลาย
เพราะสะดวก ประชาชนที่บานไกลจะไดไมล าบากในการขับรถเขาในเมือง
เพราะจะชวยใหคนแถวนั้นไมตองออกไปซื้อของไกล
เพราะจะไดสะดวกในการซื้อ
เพราะมีความสะดวกสบายมีสิ้นคาใหเลือกมาก
เพราะสะดวกสบายตอประชาชน
เพราะสะดวก
เพราะเราสามารถซื้อสินคาไดในเวลาที่ตองการ เชน 20.00 น. แตรานโชหวย 6 โมง ก็ปดแลว
เพื่อความสะดวกสบายและเจริญรุงเรือง
เพราะทําใหเกิดทางเลือกที่หลากหลายแกผูบริโภค
เพราะสะดวกสบายและราคาประหยัดขึ้น
เพราะผูบริโภคจะไดรับความเปนธรรมในราคาของสินคาและจะมีการแขงขันของรานคายอย
ทําใหผูบริโภคไดรับประโยชน
เพราะพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการตลาด
สะดวก ราคาถูก
สะดวกสบาย
เพราะจะไดสะดวกมากขึ้น
เพราะจะไดมีความสะดวกและประหยัด
เพราะจะไดซื้อสะดวก ไมไกลจากบาน
เพราะสะดวกบายตอชุมชน
เพราะจะไดเจริญ สะดวกและเดินทางไมไกล
เพราะจะไดสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะทําใหสะดวกในการซื้อของมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล
เพราะ จะมีความสะดวกสบายในการซื้อสินคาอุปโภคมากขึ้น
เพราะสะดวกในการซื้อสินคา
เพราะสะดวกสบาย ทันสมัย
เพราะทําใหตางอําเภอชุมชนมีสถานที่ซื้อของ
เพราะ การขยายธุรกิจทําใหชุมชนมีรายได เนื่องจาก แรงงานการจางงาน
ชุมชนจะไดเจริญ
เพราะจะไดมีความเจริญเขาสูชุมชน
เพราะสะดวกสบายตอผูที่อยูในเขตอําเภอ หรือที่ชุมชนตางๆ
เพราะ ชุมชนไดมีความสะดวกสบายในการจับจายใชสอย
เพราะเมื่อมีธุรกิจเขามาในชุมชนความเจริญก็จะตามมา
เพราะทําใหสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะจะไดมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะ สินคาไดกระจัดกระจายทําใหเป นการกระจายสินคาและการกระจายรายได
เพราะ ทําใหประชาชนในพื้นที่นั้นๆ มีความสะดวกสบาย และมีตัวเลือกในการใชจายมาก
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106. เห็นดวย
107. เห็นดวย
108. เห็นดวย
109. เห็นดวย
110. เห็นดวย
111. เห็นดวย
112. เห็นดวย
113. เห็นดวย
114. เห็นดวย
115. เห็นดวย
116. เห็นดวย
117. เห็นดวย
118. เห็นดวย
119. เห็นดวย
120. เห็นดวย
121. เห็นดวย
122. เห็นดวย
123. เห็นดวย
124. เห็นดวย
125. เห็นดวย
126. เห็นดวย
127. เห็นดวย
128. เห็นดวย
129. เห็นดวย
130. เห็นดวย
131. เห็นดวย
132. เห็นดวย
133. เห็นดวย
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กวาเดิม
เพราะจะทําใหชุมชนมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น
เพราะจะทําใหระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีการยกระดับขึ้น
เพราะ ประชาชนจะไดซื้อของราคาถูกลง
เพราะผูคนจะไดซื้อเองในราคาประหยัด คุณภาพ
เพราะจะสะดวกมากยิ่งขึ้น
เพราะมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะมีเงินสะพัด
เพราะทําใหสะดวกในการซื้อของ
เพราะสามารถซื้อสินคาอุปโภคบริโภคไดหลายอยางภายใจที่เดียว
เพราะเปนทางเลือกใหกับผูบริโภค
เพราะมีความสะดวกสบายมากขึ้น ราคาเปนมาตรฐาน
เพราะทําใหงายตอการใชบริการและประหยัดคาใชจาย
เพราะชุมชนมีเงินใชและราคาถูก
เพราะราคาลดลง
เพราะสินคาถูกลง
เพราะประหยัดและสะดวก มีสินคาใหเลือกเยอะกวา
เพราะเปนการเปดทางเลือก
เพราะมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะผูคนที่อยูในแถบนั้นจะสะดวกสบายไมตองไปซื้อสินคาในตัวจังหวัด
เพราะ สะดวกสบาย และซื้อสินคาในราคาที่ถูก
เพราะความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะท าใหชุมชนเจริญ
เพราะ ประชาชนมีทางเลือกที่หลากหลาย
เพราะคนตางถิ่นจะไดสะดวกจับจายใชสอย
เพราะสะดวกสินคาเยอะดี
เพราะขยายความสะดวกสูชุมชน
เพราะประชาชนในชนบทไดไมตองเดินทางไกล
เพราะทําใหมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะการบริการเคานเตอรเซอรวิสงายตอชีวิตมากขึ้น
เพราะชวยลดภาระคาใชจาย
เพราะเพิ่มความสะดวกสบายและหลากหลายของสินคา
เพราะอํานวยความสะดวก
เพราะสะดวกดี
เพราะสะดวกสบาย
เพราะจะไดกระจายสินคาใหกับประชาชนที่อยูหางไกล
เพราะประชาชนจะไดซื้อของในราคาถูก
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เพราะจะไดสะดวกส าหรับผูที่บานอยูไกลๆ
เพราะชวยเพิ่มความสะดวกใหแกชุมชน
เพราะความสะดวกสบาย แตการเปนสินคาที่เปนของคนไทย สาขาคนไทย
เพราะสะดวกดี
เพราะจะไดมีจํานวนมากขึ้น
เพราะมีใหเลือกสรรหลายอยาง
เพราะจะไดสะดวก
เพราะทําใหรานโชหวยธรรมดาไมคอยมีคนเขา ธุรกิจคาปลีกที่มาเปดสาขาใหมสวนมากเปน
ของตางชาติไมใชของคนไทย
เพราะจะทําใหสินคาที่ลงไปชุมชนราคาถูกลงและเปนสิทธิของผูจําหนายสินคา
เพราะทําใหเลือกซื้อสินคาไดหลากหลายมากขึ้น
เพราะจะไดสินคาหลากหลาย
เพราะเปนทางเลือกในเขตอําเภอและชุมชน
เพราะเพื่อใหเกิดความสะดวกสบายของผูบริโภค
เพราะทําใหการดําเนินชีวิตมีความสะดวกมากขึ้น
เพราะประชาชนซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกกวาเดิม
เพราะมีผลกระทบมากกับรานคาขายของชําไมสามารถแขงขันได
เพราะเพิ่มโอกาสแกประชาชน
เพราะราคาถูกและสะดวก
เพราะมีความสะดวกสบายในการไปซื้อ
เพราะเพื่อความสะดวกมากขึ้น
เพราะสะดวกสบาย
เพราะจะมีที่ซื้อสิ นคาหลากหลายเปรียบเทียบราคาได
เพราะราคาถูกกวา
เพราะจะไดมีความสะดวกในการซื้อ แตตองมีเรื่องราคาเขามาดูแล
เพราะสะดวกครบครัน
เพราะหลากหลายสินคา และความสะดวกสบาย
เพราะอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทองถิน่
เพราะสะดวกดี
เพราะในชนบทไมตองออกมาซื้อของที่ในเมืองทําใหในเมืองรถติด
เพราะทําใหความสะดวก
เพราะสะดวกงายแกการซื้อขาย มีสินคาบริการที่หลากหลาย
เพราะทําให คนในชุมชนมีความสะดวกมากขึ้น
เพราะเกิดความสะดวกตอชุมชน
เพราะทําใหมีความสะดวกในการซื้อสินคา
เพราะคนในชุมชนไดมีความสะดวกมากขึ้น
เพราะกระจายสินคาทั่วถึง ราคาสินคาลดลง
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เพราะทําใหคนมี ความสะดวก
เพราะราคาจะไดถูกๆ
เพราะทําใหประชาชนที่อยูในเขตนั้นสะดวกในการบริโภคและอุปโภค
เพราะสะดวกตอประชาชน
เพราะจะไดมีสินคาที่หลากหลายมากขึ้นจากเดิม
เพราะจะไดสะดวกในการซื้อของมาอุปโภค บริโภค
เพราะสะดวกมีทางเลือกมากขึ้น
เพราะเพื่อเปนการขยายความเจริญสูชุมชน แตตองไมทําใหความเปนอยูของชุมชน
เปลี่ยนแปลง
เพราะเปนการกระจายสินคาประเภทใหเขาสูประชาชนในอําเภอหรือชุมชนมากยิ่งขึ้น
เพราะนําความเจริญและสะดวกสบายเขาสูชุมชน
เพราะเพิ่มความหลากหลายในการเลือกซื้อสินคาและบริการ
เพราะเพิ่มความสะดวก
เพราะเปนการขยายโอกาสการอุปโภคเพิ่มขึ้น
เพราะสงเสริมใหชุมชนมีความเจริญ พัฒนาขึ้น
เพราะสรางความเจริญใหกับพื้นที่
เพราะสะดวกสบาย
เพราะเมื่อความสะดวกสบายในการใชจาย
เพราะทําใหประชาชนที่อยูในอําเภอและชุมชนสะดวกในการซื้อสินคาไมตองเดินทางไกล
เพราะทําให เกิดความสะดวกสบาย
เพราะจะทําใหซื้อสินคาไดสะดวกสบาย
เพราะเพิ่มความสะดวกสบายแกผูบริโภค
เพราะจะไดทั่วถึงในการคา
เพราะประชาชนในทองถิ่นสามารถซื้อสินคาไดสะดวก และเลือกไดหลากหลาย
เพราะจับจายสินคาไดสะดวกขึ้น
เพราะคนที่ไกลตัวเมืองจะไดสะดวกขึ้น
เพราะไดสินคาที่มีประสิทธิภาพ
เพราะเพิ่มความสะดวกในการจับจายใชสอยมากขึ้น ไมตองเปลืองคาเดินทาง
เพราะสามารถเลือกสินคาไดหลากหลาย
เพราะจะชวงเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินคาใหแกประชาชนในที่หางไกล
เพราะเพิ่มความสะดวกสบายใหกับชุมชนมากขึ้น
เพราะจะทําใหมีสินคาที่หลากหลายและสะดวกในการเลือกซื้อ
เพราะทําใหผูบริโภคสามารถเข าถึงสินคาไดอยางทั่วถึง
เพราะเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
เพราะจะไดซื้อไดสะดวกงายและราคาที่ถูก
เพราะชวยอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
เพราะจะไดมีความสะดวกสบาย
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เพราะคนในอําเภอจะไดไมตองเดินทางไกลๆ
เพราะประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น
เพราะคนในชุมชนจะไดเดินทางไปซื้อในเมืองสรางความสะดวกตอชุมชนมากยิ่งขึ้น
เพราะเปนการกระจายสินคาเขาสูที่ชุมชน ทําใหประชาชนสะดวกมากขึ้น
เพราะสะดวกไมตองเดินทางมาซื้อไกล
เพราะประชาชนจะไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
เพราะเพิ่มทางเลือกใหคนใจเขตตางอําเภอ
เพราะเพื่อความเทาเทียมกันทางสังคม และมีความสะดวกและมีทางเลือกการบริโภคมากขึ้น
เพราะเพิ่มความสะดวกสบาย
เพราะทั่วถึงดี สะดวกสบาย เจริญ
เพราะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะเพิ่มความสะดวกสบายมาก และบางครั้งรานโชหวยชอบขายแพงเกินไป
เพราะจะไดความสะดวกสบาย
เพราะจะทําใหชุมชนสะดวกสบายมากขึ้น ไมตองล าบากเขาไปในเมือง
เพราะจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายมากขึ้นและประหยัดเวลาในการเดินทาง
เพราะทําใหมีความสะดวกในการไปซื้อหรือรับบริการเมื่ออยูในอ าเภอหรือชุมชน
เพราะทําใหชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูก
เพราะสะดวกและทําใหสินคามีหลากหลายราคาถูกดวย
เพราะทําใหราคาในการซื้อลดลง
เพราะสะดวกมากขึ้น
เพราะทําใหเกิดความสะดวกสบาย
เพราะจะทําใหประชาชนมีความสะดวกแตไมควรที่จะใหมันมากเกินไป จนทําลายรานคาราย
ยอย
เพราะเกิดความสะดวกในชุมชนที่หางไกลใหเขาถึงสินคามากขึ้นอีกทั้งยังประหยัดอีกดวย
เพราะสะดวก
เพราะเพิ่มความสะดวกใหกับเขตอําเภอและมีความเจริญขึ้น
เพราะเปนกรกระจายสินคาสูชุมชนอยางทั่วถึง
เพราะประชาชนไดบริโภคของถูกและเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นในระดับชุมชน
เพราะสะดวกขึ้น
เพราะนําพาความเจริญมาสูชุมชน
เพราะคนในชุมชนจะไดรับความสะดวกสบาย
เพราะสะดวกสบาย
เพราะทําใหคนในชุมชนมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะเปนการเสริมสรางความสะดวกใหแกชุมชน
เพราะจะไดมีความสะดวกมากขึ้น
เพราะจะทําใหสะดวกในการซื้อสินคาและบริการ
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เพราะสะดวก
เพราะจะไดมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะทําใหผูที่อยูในชุมชนไดซื้อสินคาในราคาที่ถูกและสะดวก
เพราะสะดวกในการซื้อ
เพราะสะดวกในการซื้อ
เพราะสะดวกในการซื้อสินคาที่ใกลบาน
เพราะจะไดไมตองไปไกล สะดวกขึ้น
เพราะสรางความสะดวกใหแกคนในชุมชน
เพราะเปนการกระจายความเจริญสูชุมชน
เพราะมีความสะดวกมากขึ้น การกระจายสินคาเปนไปอยางทั่วถึง
เพราะเปนการพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนา
เพราะทําใหสะดวกมากยิ่งขึ้น
เพราะจะไดสะดวกในการไปซื้อสินคา
เพราะทําใหเกิดความสะดวกสบายในระดับทองถิ่นเกิดความหลากหลายและทันสมัย
เพราะสะดวกแกชุมชน ที่จะไดไมตองเดินทางไกล ๆ
เพราะทําใหสะดวกในการจับจายมากขึ้น
สะดวก ถูก
เพราะสะดวกในการซื้อเนื่องจากถาจะใหเขาไปซื้อในตัวจังหวัดตองใชเวลาในการเดินทางนาน
เพราะประชาชนไดซื้อในราคาถูก
เพราะชาวบานจะไดไมตองมาซื้อในตัวเมือง
เพราะคนตางอําเภอสามารถซื้อของไดอยางสะดวก
เพราะทําใหสะดวกมากขึ้น
เพราะเปนการเปดการคาแบบเสรี
เพราะทําใหคนในชุมชนสะดวก
เพราะสะดวกมีสินคาใหเลือกมากมาย
เพราะทําใหคนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น
เพราะนําความเจริญสุตัวชนบท
เพราะเปนการกระจายโอกาสทางการคาและบริการแกประชาชน
เพราะจะทําใหเกิดความสะดวก
เพราะจะไดอํานวยความสะดวกใหประชาชน
เพราะจะสนองความตองการสินคาของผูบริโภคไดในพื้นที่ที่หางไกลจากยานธุรกิจ
เพราะทําใหประชาชนสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกลง
เพราะทําใหชุมชนมีการพัฒนา
เพราะทําใหมีความสะดวกมากขึ้น ประชาชนจะไดไมตองเขาเมืองมาซื้อของ
เพราะคนที่อาศัยในชุมชนไมตองเดินทางไกลเพื่อมาซื้อสินคาในเมือง
เพราะคนในชุมชนไดสะดวกในการอุปโภคบริโภค
เพราะจะไดเพิ่มความสะดวกใหกับผูคนที่อาศัยในชุมชน
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เพราะสะดวกตอการหาซื้อสําหรับผูคนที่อยูในชุมชน
เพราะเพื่อความสะดวกของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน
เพราะความสะดวกสบายในการจับจาย
เพิ่มทางเลือกใหแกประชาชน และการกระตุนใหผูคาปลีกในชุมชนนั้นมีการปรับตัวไปในทางที่
ดีขึ้น
เพราะทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เพราะเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแกประชาชน
เพราะสะดวกในการเดินทางและอยูใกลบาน
เพราะทําใหสะดวกในการเดินทางไปซื้อ
สะดวก
ไดรับความสะดวกและบริการที่หลากหลาย
เพราะมีการกระจายการบริโภคมากขึ้น ทําใหคนในระดับชุมชนมีอาชีพ
เพราะจะไดเกิดความเจริญแพรไปในชุมชนและลดการผูกขาดสินคาของรานคา
เพราะประชาชนซื้อสินคาในราคาที่ถูกลง
เพราะเปนการกระจายสินคาใหถึงมือผูบริโภคที่สะดวกในการเดินทางไปซื้อสินคา
เพราะความสะดวกในการใชประโยชนของผลิตภัณฑนั้น ๆ
เพราะชวยอํานวยความสะดวกใหแกคนในระดับชุมชน
เพราะขยายโอกาสใหคนในชุมชนไดมีโอกาสซื้อสินคาที่มีคุณภาพ และสะดวกสบาย
เพราะทําใหชุมชนเจริญขึ้น
เพราะสามารถเพิ่มความสะดวกใหกับชุมชน
เพราะสามารถทําใหสินคาหลากหลาย สะดวก
เปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น ไมตองใหคนในชุมชนตองเขาเมืองกรุง
เพราะทําใหประชาชนสามารถซื้อสินคาไดงายและหลากหลายมากขึ้น
เพราะประชาชนจะมีความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น
นําความเจริญสูชนบท
เพราะเปนการพัฒนาชุมชนใหมีความสะดวกเปนศูนยรวมการซื้อสิ นคาทุกชนิด
เพราะจะไดมีสินคาที่หลากหลายขึ้น ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซื้อมากขึ้น
เพราะสะดวกในการเดินทาง เปนการชวยโลกประหยัดพลังงานไดดวย
เพราะชวยใหเกิดการกระจายสินคาและบริการและทําใหผูบริโภคซื้อสินคาในราคาถูก
เพราะสะดวก
เพราะจะทําใหเจริญมากขึ้น เกิดความสะดวกกับชุมชนมากขึ้น
เพราะจะมีสินคาตอความตองการ
เพราะมีสินคาหลากหลาย ราคาถูก สะดวกสบาย
เพราะจะเปนการเพิ่มความสะดวกสบายตออําเภอและชุมชน
เพราะกระจายสินคาไดทั่วถึงความตองการ
เพราะเปนการกระจายเพื่อใหประชาชนเดินทางสะดวก
เพราะประชาชนจะไดรับความสะดวกมากขึ้น ไมตองเดินทางไกล
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เพราะราคาถูก ประหยัด
เพราะทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้น
เพราะสะดวกสบาย
เพราะชุมชนจะไดมีความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะความสะดวกสบาย
เพราะสะดวกและมีสินคามากขึ้น เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
เพราะเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูซื้อ
เพราะเพื่อความสะดวกของผูบริโภค
เพราะเพื่อความสะดวก
เพราะจะไดจับจายอยางสะดวก
เพราะขยายความสะดวกสบายใหกับคนในระดับชุมชน
เพราะแบงความเจริญ
เพราะทําใหประชาชนที่อยู หางไกลมีความสะดวกสบาย
เพราะสะดวก แลวก็มีราคาถูก
เพราะจะมีความสะดวกในการซื้อมากยิ่งขึ้น
เพราะใหความสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะประชาชนจะไดสะดวกในการับจาย
เพราะทําใหคนในชุมชนมีทางเลือกเพิ่ มขึ้น
เพราะสามารถหาซื้อของใชไดงาย
เพราะความสะดวกของประชาชน
เพราะจะไดมีสินคาหลากหลาย
เพราะสะดวกใกลบาน
เพราะสะดวก
เพราะสะดวก
เพราะความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น
เพราะสรางทางเลือกใหผูบริโภคมากขึ้น เพิ่มการแขงขันในธุรกิจ
เพราะลดการเดินทางในการเขาเมืองไปซื้อสินคา
เพราะสะดวกตอคนในชุมชน
เพราะเพื่อความเสมอภาคในการบริโภคของผูบริโภคแตงตองคํานึงถึงอาชีพ การขายของ
ประชาชนในชุมชน
เพราะประชาชนไดประหยัดมากขึ้น
เพราะประชาชนจะไดมีรายได
เพราะสินคาปลีกมีราคาถูก
เพราะใชสินคาถูกกวา
เพราะไดใชสินคาราคาประหยัดกวา
เพราะจะเปนการลดตนทุนของผูขายของที่ทําใหสินคามีราคาถูกขึ้นมากกวา
เพราะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
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เพราะเปนการขยายการคาเขาสูชุมชนเปนการขยายสิ่งอื่นๆตามไปดวย
เพราะเพื่อเพิ่มความตองการและสะดวกใหกับผูบริโภค
เพราะทําหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
เพราะประชาชนจะไดใชสินคาในราคาที่ถูกลง รวมทั้งความสะดวกสบายในการจับจาย
เพราะเปนวามสะดวกสบายในลักษณะของชุมชน
เพราะมีสินคาใหเลือกเยอะ
เพราะเพิ่มความสะดวกสบายใหกั บผูที่อยูตางอําเภอหางไกลจากตัวเมือง
เพราะไดมีความหลากหลายของสินคาอุปโภคบริโภค
เพราะทําใหสามารถเลือกซื้อสินคาไดหลากหลายและบริการตาง ๆ
เพราะจะทําใหประชาชนมีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น
เพราะทําให ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
เพราะชาวบานชุมชนจะไดใชสอยในดานตาง ๆ
เพราะทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
เพราะเพื่อใหอําเภอชุมชนไดมีโอกาสเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
เพราะทําใหคนในชุมชนสะดวกขึ้น
เพราะจะไดสะดวก รวดเร็ว ไมตองเดินทางไกลเพื่อซื้อสินคา
เพราะทําใหสะดวกในการซื้อสินคามากขึ้น ขยายสาขาทุกทิศทั่วไทย
เพราะมีความสะดวกสบายไมตองมาซื้อไกลถึงในเมือง
เพราะสรางความเจริญสูชุมชน
เพราะประชาชนนะไดมีความสะดวกในการอุปโภคบริโภค
เพราะเพิ่มความสะดวกในการซื้อของคนในชุมชน
เพราะเมื่อมีการแขงขันทางการคามากขึ้นทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ
เพราะทําใหสะดวกในการเดินทางไมตองเดินทางไกล ๆ
เพราะหางหรือรานคาสะดวกซื้อที่มีมากขึ้น
เพราะสะดวกตอผูคนในชุมชน
เพราะสินคากระจายไดมากขึ้น
เพราะเปนการพัฒนาความเจริญสูทองถิ่น

ขอ 11. ทานเห็นดวยหรือไมกับนโยบายทางธุรกิจคาปลีกคาสงในการขยายสาขาเขาไปในระดับอําเภอและ
ชุมขน
ไมเห็นดวย
1. ไมเห็นดวย เพราะทําเพื่อประโยชนนายทุน
2. ไมเห็นดวย เพราะเงินออกนอกประเทศ
3. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานโชหวยขาดรายได ธุรกิจคาปลีก นาจะมีจังหวัดละ 2 แหง
4. ไมเห็นดวย เพราะกระทบตอธุรกิจชุมชนขนาดเล็ก
5. ไมเห็นดวย เพราะเปนการทํารานคาปลีกประเภทอื่นไดรับความขาดดุลเพราะคนจะนิยมเขารานคาที่มี
ชื่อเสียง
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14. ไมเห็นดวย
15. ไมเห็นดวย
16. ไมเห็นดวย
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

36. ไมเห็นดวย
37. ไมเห็นดวย
38. ไมเห็นดวย

เพราะจะไปแยงตลาดโชหวยในระดับชุมชน
เพราะจะไปแยงตลาดโชหวยในระดับชุมชน
เพราะรานโชหวยขายไมไดซิครับ
เพราะเปนการผูกขาดทางการคาอาจทําใหนิเวศนชุมชนเสียหาย
เพราะทําใหรานโชหวยไมมีรายได และตองเลิกกิจการ
เพราะมันจะทําใหการจายฟุมเฟอย รานขายปลีกที่ใกลบานอยูไมได
เพราะอาจเกิดการผูกขาดทางการคา
เพราะเปนการทํางานระบบเศรษฐกิจของอ าเภอชุมชน เงินทุนไปอยูกับนายทุน
เพราะจะเบียดเบียนชุมชนที่เคยพึ่งตนเอง
เพราะไปทําธุรกิจแบบโชหวยที่คุยกันไดตอรองกันไดจะหายไป
เพราะนโยบายจะเขามาควบคุมรายไดของคนในชุมชน ทําใหมีความขัดแยงนายทุนใหญกับ
รายยอย
เพราะประโยชนที่ไดของคนในทองถิ่นนั้นไมไดจริง
เพราะทําใหการคาในชุมชนไดมีเสถียรภาพ
เพราะเปนการทําลายวิถีชีวิตของชุมชน
เพราะจะทําลายพัฒนาการการเรียนรูของชุมชนมากขึ้น
เพราะการใชจายฟุมเฟอยเกิดขึ้น
เพราะจะทําใหเกิดภาวะปลาใหญกินปลาเล็ก
เพราะจะเปนการผูกขาด
เพราะจะทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน
เพราะจะทําใหรานคาของชุมชนขาดรายได
เพราะรานคาปลีกอําเภอ-ชุมชน ไมสามารถแขงขันได
เพราะอาจทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป
เพราะทําให โชหวยในระดับอําเภอและจังหวัดถูกเอาเปรียบ ถูกผูกขาด ขาดรายได
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกสงขนาดเล็กเกิดผลกระทบไดรับความเสียหาย
เพราะรานขนาดเล็กยังไมปรับปรุงพัฒนาไมมีความรู
เพราะคนในชุมชนจะโดนแยงงาน แยงจากการคาขาย เปนสาเหตุของการวางงาน
เพราะจะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถดําเนินงานตอไปได
เพราะทําใหรานโชหวยจําหนายสินคาไมได
เพราะจะทําใหรานคาปลีกเกิดความเดือดรอนในการคาขาย อาจคาขายไดนอยลง
เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ เปน
ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง
เพราะคนในชุมชนขาดรายไดและตกงาน
เพราะทําใหชาวบานไมไดขายสินคาตามธรรมชาติของตน เชน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑเปน
ภูมิปญญาชาวบานของคนไทยเอง
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 เพราะอาจทําใหผูบริโภคไปซื้อสินคานั้นแลวแมคารายยอยขาดรายได
43. ไมเห็นดวย เพราะเบียดเบียนรายไดของรานคาปลีกเล็กๆ
44. ไมเห็นดวย เพราะอาจสงผลกระทบตอรานคารายยอยที่ทํามาหากินในระแวงนั้น
45. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจคาปลีกมีสาขาใหญตามมุมเมืองอยูแลว
46. ไมเห็นดวย เพราะฟุมเฟอย
47. ไมเห็นดวย เพราะไมไดกระจายรายไดใหกับประชาชนทุกคน
48. ไมเห็นดวย เพราะสงสารรานเกาแกที่ตั้งมานานและเห็นใจรานโชหวยอื่นๆ
49. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานคาในละแวกนั้นล าบาก
50. ไมเห็นดวย เพราะถึงแมวาจะสะดวกแตการอาศัยทํามาหากินของชุมชนที่คาขายจะไมดี
51. ไมเห็นดวย เพราะรานขายปลีกตามชุมชนบางรานเดือดรอนตองปดกิจการถึงเหลือมีการตอตาน ธุรกิจ
การขยายสาขาแตก็มีการการจัดสรางขึ้นเชนเดิม ตามที่เห็นมาไมยอมรับตามหมูบานและ
ชุมชน
52. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานโชหวยตางจังหวัดขาดรายไดหรืออยูไมไดเลย
53. ไมเห็นดวย เพราะรานเล็ก ๆ จะอยูไมได
54. ไมเห็นดวย เพราะทําใหมีผลตอผูคาเดิมในพื้นที่ สวนมากผลิตภัณฑที่ขายไมใชของจากในพื้นที่เองเอา
ของจากขางนอกมาขายแตของจากขางในขายไมได ไมสรางรายไดใหกับชุมชน
55. ไมเห็นดวย เพราะรานโชหวยขาดรายได
56. ไมเห็นดวย เพราะรานคาขนาดเล็กขาดทุน
57. ไมเห็นดวย เพราะสงสารรานสะดวกซื้อภายในชุมชนไมมีรายไดหากมีการขยายสูตัวอําเภอ
58. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรายโชหวยมีปญหา ขายไมได
59. ไมเห็นดวย เพราะเปนการทําใหประชาชนที่ทําอาชีพคาขายตองยกเลิกกิจการ
60. ไมเห็นดวย เพราะจะไปมีผลกระทบของคนคาขาย
61. ไมเห็นดวย เพราะกระทบธุรกิจขนาดเล็กของชาวบาน
62. ไมเห็นดวย เพราะอยากใหชุมชนกระจายรายไดเอง
63. ไมเห็นดวย เพราะเปนการเปดกิจการแขงขันกับกิจกรรมของคนในอําเภอและชุมชน
64. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจสวนใหญเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญจะเปนของชาวตางชาติ
65. ไมเห็นดวย เพราะรานคาเล็ก ๆ รานธรรมดาอาจจะขายไมได
66. ไมเห็นดวย เพราะแยงตลาดคูคาที่ไมมีทางสู
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 เพราะมันเปนทุนนิยมที่ไมรับผิดชอบสังคม
77. ไมเห็นดวย เพราะคนจนที่ประกอยกิจการนี้ 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 เพราะจะทําใหลกั ษณะของชุมชนเปลี่ยนแปลง
96. ไมเห็นดวย เพราะสงผลกระทบตอสวนที่ตั้งอยูเดิม
97. ไมเห็นดวย เพราะทําใหธุรกิจปลีกรายยอยตองปดกิจการและมี ความเดือดรอน
98. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนไดรับผลกระทบ
99. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหยึดติดความสะดวกสบายมากขึ้น และสงผลกระทบตอธุรกิจทองถิ่น
100. ไมเห็นดวย เพราะเปนการทําลายวิถีชีวิตของคนในชนบท
101. ไมเห็นดวย เพราะลวงลาพื้นที่ประชาชน
102. ไมเห็นดวย เพราะทําใหคนในชุมชนที่คาขายเชนรานโชหวยเดือดรอน
103. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานคายอยในชุมชนขายของไมได เศรษฐกิจในชุมชนไมดี
104. ไมเห็นดวย เพราะทําลายระบบตลาดชุมชน ทําใหผูคารายยอยไมเกิดรายได
105. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานขายของในพื้นที่อยูไมได และทําให คนในพื้นที่มีอาชีพทํานอยลง
106. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานโชหวยเสียรายได
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะรานโชหวยจะขายไมได
เพราะมีความสะดวกสบาย
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กเดือดรอน
เพราะรานคาขนาดเล็กจะประสบปญหาตางๆ
เพราะทําใหธุรกิจรานคาปลีก คาสงที่มีอยูแลวอาจจะปดทําการได
เพราะเปนการกีดกันทางดานการคาของธุรกิจคาปลีกตามชุมชน สงผลใหเกิดการวางงาน
เพราะจะทําใหรานคาเล็กๆ ในชุมชนเกิดผลกระทบจากการขายและวางงาน
เพราะจะทําใหรานคาที่อยูในชุมชนเดือดรอน
เพราะมีผลกระทบตอรานคาปลีกของชุมชนนั้นๆ
เพราะจะทํารานคาปลีกรายยอยไดรับผลกระทบ
เพราะจะทําใหรานโชหวยในชุมชนขายของไมดีเทาเดิม
เพราะจะทําใหรานคาในแถบนั้นมีปญหา
เพราะเงินไหลออกนอกประเทศ และท าใหรานคาโชหวยขายของไมได
เพราะจะทําใหรานโชหวยขนาดเล็กอยูไมได ทําใหขาดรายได
เพราะรานคาโชหวยหรือประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขายจะมีผลกระทบ
เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กได รับผลกระทบ
เพราะทําใหรานคาปลีกตองลมกิจการ
เพราะจะทําใหรานคารายยอยลมเลิกกิจการ
เพราะถาในระดับอําเภอก็นาจะดีแตถามีการสํารวจจากรานคายอย
เพราะทําใหธุรกิจขนาดยอยขายไมได
เพราะกระทบต อการประกอบอาชีพของรานคาในชุมชน
เพราะรานคาโชหวยจะขายไมไดและทําใหเกิดความเสียหายหลายอยางตามมา
เพราะรานคาโชหวยไดรับความเดือดรอน
เพราะไมไดชวยสงเสริมการคาขายภายในชุมชน
เพราะเนื่องจากทําใหการสรางธุรกิจสินคาในชุมชนรายไดไมเกิดการหมุนเวียน
เพราะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได จํานวนขายลดลง เพราะรอขายราคาตอหนา
เพราะตอไปจะนําไปสูการผูกขาดทางการคาของธุรกิจคาปลีก
เพราะสงผลกระทบตอการขายของในชุมชน
เพราะไมอนุรักษของไทย
เพราะในแงความสะดวกอาจจะใช แตดานรายไดมีผลตอคนในชุมชน
เพราะรานโชหวย ตลาดสดจะไมไดขา เพราะขายไมได
เพราะสินคาประจําทองถิ่นจะขายไมไดและรานคาปลีกขาดทุน
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กมีความเดือดรอน
เพราะคนไทยควรจะชวยเหลือกัน
เพราะทําใหรานคาปลีกในชุมชนไดรับผลกระทบ
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กลําบาก
เพราะรานโชหวยก็จะขายไมได ประชาชนก็ลําบาก
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144. ไมเห็นดวน เพราะมันไปกระทบแกการอยูกินของรานคาในบริเวณนั้น
145. ไมเห็นดวย เพราะประเทศไทยเสียดุลมากเกิดไปเพราะถามีรานที่ซื้อไดสะดวกและราคาถูกคนก็ตอง
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 เพราะรานคาปลีกยอยอื่นๆจะขายไมออก
154. ไมเห็นดวย เพราะไปกระทบตอรานคาที่มีอยูแลวและวิถีชีวิตความเปนอยู
155. ไมเห็นดวย เพราะจะกระทบตอรานคาขนาดเล็ก
156. ไมเห็นดวย เพราะรบกวนแบบแผนดั้งเดิมของชุมชน รกหูรกตา ใหคนสบายเกินไป
157. ไมเห็นดวย เพราะมีผลกระทบตอรานคารายยอย
158. ไมเห็นดวย เพราะโชหวยขายไมดี
159. ไมเห็นดวย เพราะเปนการแขงขันการคาขายของประชาชน
160. ไมเห็นดวย เพราะทําใหผูคารายยอยขายสินคาไมได
161. ไมเห็นดวย เพราะเหมือนเปนการผูกขาดการคานิดๆ การแลกเปลี่ยนเงินระหวางพื้นจะมีนอยลบ
162. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานคาที่มีอยูแลวขายของลําบาก และบางทีคานิยมของคนบางกลุมชอบไปซื้อ
ตามหางที่ราเทากันกับรานโชหวย
163. ไมเห็นดวย เพราะเปนการละเมิดการคาขายกับบุคคลอื่นภายในประเทศ
164. ไมเห็นดวย เพราะละเมิดการผูที่ประกอบอาชีพคาขาย และไมสนับสนุนสินคาในประเทศ
165. ไมเห็นดวย เพราะผูขายรายยอยไมสามารถแขงขันได
166. ไมเห็นดวย เพราะกรทบชาวบานที่ขายของ
167. ไมเห็นดวย เพราะไปขัดทางการคารานโชหวยแถวบาน
168. ไมเห็นดวย เพราะสวนใหญที่อยูตางอําเภอหรือชุมชนไมมีความจําเปนตองซื้อของทุกวันและทําใหรานคา
ปลีกขาดรายได
169. ไมเห็นดวย เพราะแมจะทําใหสะดวกยิ่งขึ้นแตทําใหเกิดนิสัยการใชจายฟุมเฟอยเงินตราไหลออกนอก
ประเทศ
170. ไมเห็นดวย เพราะอาจทําใหรานคาขนาดเล็กไมไดขาย
171. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหเงินหมุนเวียนเขาไปในธุรกิจมากกวาประชาชนหมูบาน
172. ไมเห็นดวย เพราะวารานคาปลีกในหมูบานจะซบเซา
173. ไมเห็นดวย เพราะมีผลกระทบตอรานคาปลีกขนาดเล็ก
174. ไมเห็นดวย เพราะรานคาขายปลีกขนาดเล็กๆ จะอยูไมได
175. ไมเห็นดวย เพราะสงผลกระทบตอประชาชนที่มีอาชีพคาขายซึ่งเป นรานโชหวยขนาดยอม
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176. ไมเห็นดวย เพราะเปนการสรางความกดดันใหแกรานคาปลีกชุมชน
177. ไมเห็นดวย เพราะอาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจรายยอย
178. ไมเห็นดวย เพราะเปนการเบียดบังคับผูคารายยอย ควรมีอาณาเขตแนนอนในการขยายสาขาไมควรมี
ทั่วไป
179. ไมเห็นดวย เพราะเขาไปทําลายเศรษฐกิจในระดับชุมชนและครัวเรือน
180. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานโชหวยไมสามารถอยูไปไดเพราะทุนไมมากเทาธุรกิจคาปลีกคาสงราย
ใหญ
181. ไมเห็นดวย เพราะรานคายอยในอําเภออาจคาขายไมดี
182. ไมเห็นดวย เพราะสงผลกระทบตอธุรกิจรานคาโชหวยของคนในชุมชน
183. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานโชหวย ผูประกอบการหลายรายตองปดกิจการ
184. ไมเห็นดวย เพราะรานโชหวยอาจจะไมจําเปนอีกตอไปถาธุรกิจประเภทนี้เขามา
185. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานคาโชหวยขาดรายได
186. ไมเห็นดวย เพราะจะเปนการบดบังรานโชหวยตางๆ ซึ่งมีอยูจํานวนมาก
187. ไมเห็นดวย เพราะจะกระทบตอธุรกิจคาปลีกในชุมชน
188. ไมเห็นดวย เพราะรานคาในชุมชนถูกแยงลูกคา
189. ไมเห็นดวย เพราะรานคาปลีกขนาดเลือกขาดรายได ไมยุติธรรมตอรานคาปลีกยอย
190. ไมเห็นดวย เพราะความวุนวายและการใชจายสูงขึ้น
191. ไมเห็นดวย เพราะรานคาเล็กๆ ขาดรายได
192. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจขนาดเล็กเดิมจะไมไดกําไร
193. ไมเห็นดวย เพราะทําใหกิจการรานคาในพื้นที่ขาดทุน รายไดลดลง
194. ไมเห็นดวย เพราะทําใหประชาชนขาดรายได
195. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานคาแตละที่ในชุมชนไดรับผลกระทบ
196. ไมเห็นดวย เพราะใหชุมชนหรืออําเภอมีรานคาปลีกมากกวา
197. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานโชหวยขายของไมได
198. ไมเห็นดวย เพราะเอาเปรียบผูคาปลีกคนอื่น
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.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็ นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะจะทําใหชาวบานที่คาขายในชุมชนไมมีรายได
เพราะเพิ่มคุณภาพชีวิต
เพราะโชหวยลําบาก
เพราะทําใหผูคาขายไมสามารถขายสินคาได
เพราะทําใหรานโชหวยไมสามารถขายสินคาได
เพราะมีผลกระทบที่อาจสงผลตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน
เพราะกระทบผูคารานเล็กซึ่งเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกในชุมชนจะไดรับผลกระทบอยางมาก คือ ไมสามารถแขงขันได
เพราะทําใหธุรกิจโชหวย หรือรานคายอยไดรับผลกระทบจากากรประกอบการ
เพราะสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ
เพราะทําใหชาวบานรานโชหวยไมมีรายไดในการขายของ
เพราะรานโชหวยขายไมได
เพราะจะเกิดความไมเปนธรรมเกิดผลกระทบตอรนคาขนาดเล็กในชุมชน
เพราะทําใหพอคาแมคาในตลาดขายสินคาได
เพราะการแขงขันทางการคากันในชุมชนเล็กๆสูงเกินไปถาใหรานรานคาดังกลาวไมอาจสู
ราคาที่ถูกกวาในหางได
เพราะเปนธุรกิจคาปลีกคาสงสวนใหญเปนของตางชาติ
เพราะคนที่อยูในชุมชนเคยซื้อรานไหนเราก็จะซื้อรานนั้น
เพราะเปนการเขาไปแยงตลาดของรานคาในชุมชน
เพราะทําใหเกิดผลกระทบกับรานโชหวย รานโชหวยไมสามารถที่จะแขงขันได
เพราะทําใหความเปนกันเองของชาวบานหายไป วิ ถีความเปนชาวบานเปลี่ยนไป
เพราะธุรกิจในสวนของระดับอําเภอและชุมชน อาจจะทําใหเสียสวนแบงทางการตลาด
เพราะชาวบานจะขายของไมได
เพราะมีผลตอรานคาเล็กๆ เพราะจะขายไมได
เพราะกระทบตอการประกอบอาชีพของรานโชหวยในระดับชุมชน
เพราะอาจทําใหสวนแบงตลาดในพื้นที่นั้นๆลดลงได
เพราะจะทําใหธุรกิจขายปลีกขนาดเล็กเสียหายและปดตัวลงในที่สุด
เพราะจะทําใหรานคาปลีกรายยอยไดรับความเดือดรอน
เพราะทําใหรานโชหวยเล็กๆ อยูไมได
เพราะปจจุบันก็มีมากเพียงพอตอความตองการอยูแลว
เพราะทําใหรานคาปลีกคาสงในระดับอําเภอและชุมชนมีรายไดลดลง
เพราะแตละธุรกิจคาปลีกสงสวนใหญเปนของตางประเทศเงินจะไหลออกนอกประเทศ
เพราะจะมี ปญหาตอรานคาเล็กๆ ในชุมชน
เพราะทําใหรานคาในอําเภอไมสามารถขายของตอได
เพราะทําใหประเทศชาติเสียดุลการคา
เพราะทําใหรานโชหวยไมสามารถแขงขันได
เพราะการขยายธุรกิจคาปลีกในชุมชน จะทําใหรานคาที่มีอยูเดิมจะขายไมได

139

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะจะทําใหรานโชหวยตามหมูบาน ชุมชนไดรับความเดือดรอน
เพราะจะทําใหรานคารายยอยขาดทุน สูกับธุรกิจใหญๆไมได
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กๆไมสามารถขายสินคาได
เพราะทําใหรานคาในชุมชนไดรับผลกระทบ
เพราะรานคาปลีกขาดรายได
เพราะตัดสิทธิของชาวบาน
เพราะสวนใหญของตางชาติ การขยายสาขาจะท าใหดูดเงินไทยออกไปขางนอก
เพราะจะทําลายระบบทุนและเศรษฐกิจระดับลางในชุมชนนั้น
เพราะทําให ธุรกิจยอยขาดรายได
เพราะยังเร็วเกินไปที่จะขยายเขาสูระดับอําเภอหรือชุมชนเพราะจะทําให โชหวย เดือดรอน
เพราะอยากใหคนในชุมชนชวยกันแบบโบราณ
เพราะทําใหธุรกิจขนาดเล็กขาดทุน
เพราะทําใหหางของคนในชุมชนขาดรายได เงินรั่วไหลออกนอกประเทศมากมาย
เพราะที่บานจะไม Classic โดยเฉพาะชนบทอยากใหคงความเปนวิถีชนบท
เพราะสงผลเสียตอระบบเศรษฐกิจชุมชน
เพราะทําใหผูคารายยอยที่มีทุนนอยกวาเสียรายได
เพราะทําใหรานคาโชหวยไมมีรายได
เพราะควรที่จะมีเฉพาะในตัวเมืองเพราะถาขยายไปในชุมชนรานคาในชุมชนจะหมด
เพราะรานคาทั่วไปจะขายไมได
เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กมีจ านวนลดลง
เพราะมีผลกระทบตอรานคาเล็ก ๆ
เพราะอาจจะขาดทุน
เพราะเปนการแยงอาชีพของคนในชุมชน เชนแมคา
เพราะกระทบโชหวย
เพราะมีสินคาใหเลือกมากกวาราคาประหยัดกวา
เพราะโชหวยเดือดรอน
เพราะทําใหธุรกิจรายยอยของคนไทยเองขาดรายได
เพราะเปนการเขาไปแยงพื้นที่ในการคาขายของคนในชุมชน
เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กเกิดผลกระทบทําใหขาดรายได
เพราะรานคาธรรมดาของชาวบานขาดรายได
เพราะเปนการขยายของธุรกิจแบบนี้มีผลตอรานขายของธรรมดาเล็กๆ ที่อยูในชุมชน
เพราะธุรกิจคาปลีกคาสงมาแยงรายไดของผูคาที่มีอยูเดิมในชุมชน
เพราะรานคาขนาดเล็กซึ่งเปนรนของคนไทยจะไมไดขาย
เพราะสิ้นเปลือง และทําใหประชาชนใชจายเกินความเปนจริง
เพราะภายในชุมชนไมจําเปนที่จะบริโภคขนาดนั้น
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกเล็กๆ ที่ชาวบานทํากันอยูไมสามารถแขงขันได
เพราะจะทําใหรานคาเล็ก ๆ ไมสามารถขายของได
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เพราะจะทําใหรานคาโชหวยขายไมไดและปดกิจการในที่สุด
เพราะเปนการทําลายอาชีพคาขายปลีกของชุมชนที่มีอยูแลว
เพราะเปนการทําใหไปแขงขันกับรานคาที่มีอยูแลว
เพราะในเขตชุมชนที่มีจํานวนประชากรนอย ถาคนจํานวนนี้ไปซื้อของกับธุรกิจขนาดใหญ
เพราะเยอะแลว
เพราะจะทําใหรานค าในชุมชนขาดรายไดจากการขายสินคา
เพราะลดการกระทบรายไดใหแกประชาชน
เพราะเงินจะออกจากชุมชน
เพราะอาจทําใหผูคาในชุมชนขาดรายได
เพราะทําใหรานคาเล็ก ๆ มีผลกระทบ
เพราะเปนการไปแทรกแซงรานคาปลี ก
เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กและชุมชนไดรับผลกระทบ
เพราะจะทําใหตลาดหรือรานคาเล็กๆ ไมไดขาย
เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดเล็กไดรับผลกระทบ
เพราะทําใหประชาชนในอําเภอหรือในชุมชนขาดรายได มีรายไดลดลง
เพราะทําใหรานคาปลีกในชุมชนขาดรายได
เพราะบางทีจะเปนการลดรายไดแกผูคารายเล็กๆ ควรตั้งอยูในเมืองใหญก็พอ
เพราะรานคาขนาดเล็กจะไดรับผลกระทบคือรายไดหรือขายไดนอยลง
เพราะควรที่จะขยายไปทั้งจังหวัดดวยเลย
เพราะแยงการทํามาหากินของรานโชหวย
เพราะผูคนในชุมชนสามารถคาขายกันเองไดอยูแลว
เพราะจะขัดแยงผลประโยชนกับผูขายสินคาภายในหมูบาน
เพราะทําใหเกิดการแบงงานจากชาวบานที่เคยทําอาชีพนี้มากอน
เพราะชุมชนหรือหนวยการคาขนาดยอยไมสามารถแขงขันได
เพราะจะทําใหรานสะดวกซื้อขายของไมได
เพราะชาวบานจะไมสามารถขายของในตลาดได
เพราะไปแยงอาชีพคนในชุมชนนั้น ๆ
เพราะคิดวาจะลมเหลว
เพราะจะทําใหรานคาโชหวยเจง
เพราะทําใหผูคารายยอยในตางอําเภอคาขายลําบากขึ้น
เพราะเปนการเอาเปรียบทางการแขงขันของกลุมผูมีอํานาจจํานวนมากกวารานคาปลีก
ชุมชนไมสามารถแขงขันได
เพราะจะสงผลกระทบตอสินคาชุมชน
เพราะถึงแมจะมีความสะดวกเพิ่มขึ้นแตสงผลกระทบกับรานโชหวยในชุมชน
เพราะในชุมชนมีรานคาของชาวบานอยูแลว จะเขาไปแยงรายได
เพราะทําให โชหวยที่อยูในชุมชนไดรับผลกระทบ
เพราะทําลายดุลการคาของคนในชุมชน เงินรั่วไหลออกตางประเทศ
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เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กขายของไมได
เพราะจะทําใหคนรูสึกสะดวกสบายมากกวาเดิมขายแตของที่แพงแตถาไมมีธุรกิจเขาก็จะ
ทําของเกี่ยวกับภูมิปญญาทางบานมาขายซึ่งกันและกัน
เพราะจะทําใหรานโชหวยไมสามารถคาขายได ทางที่ดีควรทําแคในระดับจังหวัดเทานั้น
เพราะไปเบียดเบียนวิถีชีวิตของผูคารายยอยในทองถิ่นเร็วเกินไป
เพราะมีผลกระทบอยางมากกับรานโชหวย
เพราะทําใหรานคาขนาดยอยไดรับผลกระทบเกิดการผูกขาด
เพราะธุรกิจสวนมากเปนของตางชาติทําใหคนไทยขาดรายได
เพราะมีในตัวเมืองก็เพียงพอแลว
เพราะจะทําใหรานคาเล็กๆ ขายไมได
เพราะทําใหรานคาของคนไทยขายไมได เงินไหลออกนอกประเทศ
เพราะรานคาปลีกชุมชนไมสามารถแขงขันได
เพราะถารานขนาดใหญและเปนของนายทุนตางชาติจะกระทบตอรานคาโชว
เพราะหวยของชุมชนเกิดเปนระบบผูกขาดตอรานขนาดใหญเพียงรานเดียว
เพราะจะทําใหรานคานในชุมชน เชน รานโชหวยไดรับผลกระทบจากธุรกิจที่มาจาก
เพราะนายทุนขนาดใหญเอาเปรียบคนตัวเล็ก
เพราะจะแยงตลาดรานคาปลีกรายยอย
เพราะทําใหรานคาปลีกในระดับอ าเภอและชุมชนเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ
เพราะเราควรอนุรักษความเปนชนบทใหคงอยู
เพราะทําใหรานคาโชหวยไมมีโอกาสไดหายใจ
เพราะจะทําใหเจาของรานคาตามหมูบานเกิดผลกระทบ
เพราะอาจทําใหรานคาปลีกเสียโอกาส

15. จากขอ(14) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเสรีวาอยางไร
1. คิดวาการดําเนินการธุรกิจเปนอยางไรก็ได ไมจํากัดนั้นที่วาหางคาปลีกหามตั้งเกินจํานวนนั้นๆ
2. เปนการคาที่ไมถือเอาการผูกขาดสินคาและมีอิสระอาจไมสงพอคาคนกลางอีก
3. มีอิสระในการคา ทั้งประเภทกิจการภายการสินคา
4. เปนการเปดการคาใหทุกคนมีโอกาสในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ให เปนไปตามกลไกตลาด
5. การแขงขันอยางเปนธรรมและปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ
6. คิดอยางทุน “ทุนตอกําไรเยอะ”
7. การมีอิสระทางการคา
8. เขาใจวาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสระใครไครคาใครไครขาย
9. ทุกคนมีสิทธิทําการคาไดอยางอิสระและตามความสามารในการทําการคาความสามารถนั้นเทาๆกัน
10. เปนระบบสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไดอยางเสรี แขงกันมากเปนการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น
11. ชุมชนตองเขาไปพึ่งนายทุน
12. ระบบเสรีที่เกิดขึ้น คือ การเปดเสรีทางการคาการลงทุนใหทุกคนแขงขันกันได
13. ทุกคนทุกกลุมชนชาติมีโอกาสที่เทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงความสามารถ
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เปนแบบทุนนิยมใหตางประเทศและนายทุนเขามามีบทบาทมากขึ้น
การใหอํานาจกลุมธุรกิจขนาดใหญทายวิธีการคาชุมชนและคุมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
การแขงขัน การคา มากขึ้นลดการจํากัดพื้นที่มากจนก็ไดแขงขันกันที่ราคา
เอกชนมีเสรีภาพทางการคา รัฐไมบังคับ หรือควบคุมมาก
เปนการถาขายโดยเปดโอกาสใหเขาหากิจการแขงขันเสรีปลอยไปตามกลไกราคาใหราคาสินคาเปนไปตาม
ความตองการทางตลาด
ทําเปนโดยเสรี
มีการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและมีเสรี
ไมมีการกีดกันทางการคาและการลงทุน เปนการตอสูทางการตลาดแบบเสรี
เกิดการคารายไดเสีย อยากขายอะไรแขงกันใครก็ทําได มีเสรีภาพในการประกอบการคา
เปนระบบที่ผูประกอบการดําเนินการธุรกิจเชนใดก็ได ตราบใดที่ไมขัดตอกฎหมาย
การคาอยางเสรี และเปนธรรม ไมถูกจํากัดสิทธิ
การคาขายหรือทําธุรกิจตางๆ ไดอยางเสรีปราศจากการผูกขาด หรือภาษี
เปนระบบที่ผูประกอบกิจการทุกราย สามารถเปนเจาของและดําเนินการบริหารไดอยางเต็มที่
การคาแบบเปดใหทุกคนรวมดวย
ใครตองการซื้อสินคา ใครตองการขายสินคาก็ขายได
ผูขายมีสิทธิ์คาขายอยางเสรี
ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการประกอบการธุรกิจ ไมวาขนาดเล็กหรือใหญ
ไมปดกั่นการขายราคาเทาเทียมกัน
ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน
เศรษฐกิจแบบอิสรเสรี
มีการคาแบบธุรกิจของตนเอง
คือคาขายแบบอิสระอาจจะโกงหรือทุจริตได
ผูซื้อเปนอิสระ
ใหสิทธิและอิสระในการประกอบอาชีพตามกฎหมายทั้งนี้ตองอยูในความเปนธรรมภายใตกฎหมาย
สามารถขายไดทุกที่
เปนการลงทุนที่สามารถใชทรัพยากรที่มากเกินผลหรือการคาแบบเสรีที่ไมไดอยูภายใตรัฐธรรมนูญที่
อาจจะ ไมเปนธรรม
การคาขายแบบเสรีไมมีการกีดกันทางการคา
ไมมีการแทรกแซงใหเปนไปตามกลไกตลาด
แบบไมมีขอผูกมัดทางการคา
การรับสินคาจากตางประเทศมาขายโดยไมเสียภาษีหรือลดคาภาษีลง
ทุกคนมีสิทธิทางเศรษฐกิจเทากัน
ใครมือยาวสาวไดสาวเอา
สามารถคาขายไดอยางอิสระบนพื้นฐานความถูกตอง
ระบบเศรษฐกิจเสรีคือการคาขายยังไงก็ไดแตตองทําตามกฎ
ขายไดตามใจ แตอยาไปรบกวนผูอื่น
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การคาแบบอิสระ ไมมีขอผูกมัด
คาขายไดอยางเสรี โดยไมมีกฎเกณฑใด ๆ
เปนการแขงขันอยางเสรี
การทําธุรกิจอะไรก็ไดที่สุจริต
การคาขายไดอยางเสรี
มีการซื้อโดยไมมีขอจํากัด
ขายตามกลไกตลาดไมผิดกฎหมายไมเอาเปรียบใคร มีเสรีภาพในการขาย
สามารถทําธุรกิจถูกกฎหมายไดอยางเสรี
อินเทอรเน็ต
คือใครซื้ออะไรก็ได
การซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ต
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
สามารถทําธุรกิจอยางไรก็ไดโดยไมผิดกฎหมาย
มีการซื้อขายกันอยางอิสระ เพียงตัวกฎหมายควบคุมบางสวน
การที่จะบริโภคและประกอบการไดอยางอิสระ
ภาคเอกชนมีบทบาทเต็มที่โดยมีรัฐบาลเขามากํากับดูแล
คือทําการคาขายแบบไมผูกมัด
การคาโดยที่รัฐบาลไมเขามาแทรกแซง
การแขงขันเปนไปตามกลไกตลาด
เปนการแขงขันสมบูรณ ไมกีดกันทางการคา ผูคารายใหมเขามาตลาดไดงาย
การทําธุรกิจอยางอิสรภาพในทุกๆธุรกิจ แตตองทําตามกฎรัฐธรรมนูญ
คาขายตามกลไกลตลาด และไมถูกกีดกันจากรัฐ
การคาขายอยางเสรี
ตางชาติเขามาลงทุนเปดการคาเสรี
ใครใครคาขางคา ใครใครมาคา
ใหมีการคาขายไดอยางเร็ว โดยรัฐไมเขามาแทรกแซง
การคาขายสินคาแบบไมตองเสียภาษี
สามารถคาขาไดตามสถานที่ตางๆอยางอิสระ
ทุนนิยม
มีการคาขายอยางอิสระ
เอกชนมีสิทธิเต็มที่ในการท าธุรกิจ
ไมมีการผูกขาดการคา
ก็คาขายแบบใดก็ได ไมจํากัดวิธีการ
รัฐบาลไมอุมธุรกิจทําใหบริษัทขนาดใหญสามารถแขงขันไดมากกวา
ทุกคนสามารถประกอบธุรกิจดานใดก็ได ที่ใดก็ได
ทุกที่มีสิทธิ์แขงขันเทาเทียมกัน
ทุกคนมีสิทธิจับจายซื้อของอยางเปนธรรม ไมถูกเอาเปรียบ
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87. มีความอิสระในการแขงขัน
88. ใครใครขายของ
89. ใครจะขายอะไรก็ได
90. ทุกกิจการสามารถแขงขันกันได ทําใหเกิดการพัฒนาของสินคา
91. ระบบเศรษฐกิจแบบมีการคาขายกันอยางเปดกวางไมกีดกันทางการคา
92. ของทุกสิ่งอยางสามารถขายไดในราคาที่ดีทั้งสองฝาย
93. การคาขายที่มีอิสระปราศจากการครอบงําของรัฐ
94. มีการคาขายไดอยางอิสระเปนการสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน
95. ใครใครคามาคา ใครใครคาชางคา
96. อยากขายอะไรก็ขาย แตไมผิดกฎหมาย และไมเดือดรอนใคร
97. ซื้อ-ขายกันอยางเปดเผยไมมีขอผูกมัด
98. ใครจะทําอะไรก็ได
99. มีสิทธิขายไดตามเสรี ตามกรอบกฎหมาย
100. การคาขายอยางอิสระ
101. เปนระบบที่ใหความเสรีในดานการคาการลงทุน การสงออก นําเขาสินคาปลอดการควบคุมเสรี
102. การคาขายอยางไรที่ไหนกับใครก็ได
103. นายทุนตางประเทศสามารถเขามาทําธุรกิจการคาไดโดยเสรี
104. เปนการไมกีดกันในการจัดตั้ง ในการขยายสินคา และการโฆษณาบางสวน
105. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการค าสินคา
106. ใครอยากจะขายอะไรอยากทําอยางไรก็ทํา
107. นายทุนจากตางประเทศสามารถมาทําการคาและลงทุนไดในประเทศ
108. มีสิทธิ์ที่จะทําการคาตางๆได โดยถูกตองตามกฎหมาย
109. ไมเสียภาษีการคา
110. เลือกตามสิ่งที่ชอบ จะขายก็ได
111. มีสิทธิในการซื้อขาย
112. ไมเก็บภาษี
113. เปดโอกาสใหทุกธุรกิจมีโอกาสทําธุรกิจไดทุกที่
114. เอกชนดําเนินการไดอยางเสรี แบบทุนนิยม มีความเลื่อมล าทางชนชั้นมาก
115. Free trade Aria
116. การแขงขันแบบเปนธรรมปราศจากการผูกขาดและความเหลื่อมล้ํา
117. เอกชนลงทุนเต็มที่ ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความพอใจสูงสุด
118. เศรษฐกิจมีการแขงขันกันสมบูรณ
119. มีการแขงขันกันอยางเต็มที่
120. เปนระบบเศรษฐกิจที่ใหเอกชนประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางเสรี โดยรัฐไมเขามา
แทรกแซงจนเกินไป
121. คาขายโดยเสรี ตามสมัยสุโขทัย
122. เปนระบบที่ใครมีทุนก็ทําการคาไดมาก
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ใหอิสระกับผูประกอบการ
เอกชนมิอิสระดานการตลาด เชน หางขนาดใหญ
ทุกคนมีเสรีอิสระที่แตกตางกัน
การคาอิสระ
มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางเสรี อาจจะไดผลดีและผลเสีย
ใหตางชาติเขามาลงทุนไดงาย และเยอะ
สามารถทําการคาแขงขันกันไดอยางอิสระ
การคาแบบเสรีไมมีการเก็บภาษี
การคาโดยเสรีโดยรัฐไมยุงเกี่ยว
การคาขายแบบเปดกวาง มีการแขงขันกันอยางสมบูรณ โดยไมมีการควบคุมจากฝายใด
การคาแบบเสรีโดยรัฐไมแทรกแซง
เพื่อการแขงขัน
มีการแขงขันทางการคาอยางเสรี รัฐแทรกแซงนอยที่สุด
การคาไมจํากัด เสรีภาพของผูขาย
การคาที่ไมผูกขาดทางเศรษฐกิจ
เปดโอกาสใหเกิดการประกอบกิจกรรมของเศรษฐกิจอยางอิสระไมโดนจํากัดคุณสมบัติหรือดานตางๆ
ทุกคนมี อิสระในการคา
เนนความเสมอภาคเทาเทียมกัน ใครขยันกวา เกงกวาก็จะประสบความสําเร็จมากกวา
ทุกคนมีสิทธิเศรษฐกิจเทากัน
มีอิสระในการคาอยางเสรี
เศรษฐกิจที่มีอิสระในการคาขาย /ผลิต
ทาใหผูผลิตผลิตสินคาดวยศักยภาพที่ดีที่สุด และจําหนายในราคาที่ผูบริโภคพีงพอใจที่สุด
รัฐไมควรเขามากําหนดนโยบาย หรือเขามาแทรกแซง
เปดกวางใครจะท ามาคาขายก็ได
การเปดตลาดใหกวางขึ้น ไมมีการผูกขาดทางการคา
การเปดระบบการคาแบบเสรีโดยไมมีรัฐเขามาแทรกแซง
การทําการคาอยางอิสระไมตองอยูในความควบคุมของรัฐบาล
เปนการคาที่ใหเสรีในการเขาสูตลาดธุรกิจ
มีการแขงขันโดยไมปดกั้นการทําธุรกิจ
มีการแขงขันมากไมจัดตั้งกลุมรวมตัวทางธุรกิจ
แขงขันกันตามกลไกทางตลาดโดยไมแทรกแซงโดยรัฐบาล
ธุรกิจสามารถดําเนินโดยเสรีภาพปราศจากการควบคุมจากรัฐบาล
ซึ่งขายทําธุรกิจก็อยางเร็วรัฐไมเขาไปเกี่ยวของ
ไมมีการกําหนดราคา
มีการซื้อขายกันอยางเสรี ไมจํากัดสิทธิ์ ไมผูกขาดเปนไปตามกลไกตลาด
การแขงขันการคาที่เทาเทียมกัน รัฐไมแทรกแซงทางธุรกิจ หรือเขามายุงนอยมาก
ไมมีการกีดกันทางการคา รัฐบาลไมมีสวนเกี่ยวของ
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ทุกคนมีสิทธิ์ในการซื้อขายสินคาอยางเสรี
อิสระ
มีการคาขายอยางอิสระ
มีการขายที่เปนธรรม ไมมีการผูกขาด
แขงขันไดอยางเสรี
เปนการคาที่ไมมี การผูกขาดกับรัฐ แตรัฐก็ควรจะใหการดูแลและชวยเหลือ
การที่ใหผูประกอบการเขามาไดอยางงายดายในตลาด
รัฐไมควรแทรกแซง
สามารถประกอบธุรกิจไดอยางเสรีโดยรัฐไมเขามาแทรกแซง
มีการซื้อขายสินคากันอยางเสรี
มีการทําธุรกิจตางๆ โดยมีรัฐเขามาเกี่ยวของนอยที่สุด เอกชนมีบทบาทมากที่สุด
อิสระในการดําเนินงาน
สามารถคาขายไดตามแบบที่ตนเองกําหนดไมตองกําหนดตามหลักและตองยึดหลักของกฎหมาย
มีการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรมไมผูกขาด
เปนการคาที่ไมมีพรหมแดนและไมตองเสียภาษีในการคาขาย
ทุกธุรกิจสามารถประกอบกิจการไดโดยอิสระปราศจากการควบคุมจากรัฐบาล
เปนตลาดที่เปดกวางในดานการคาขายและธุรกิจที่มีเสรีภาพ
การดําเนินธุรกิจที่ไมมีการควบคุมจากรัฐบาล
มีการคาขายโดยเสรี ใหสิทธิในการท าธุรกิจแกผูประกอบการอยางเต็มที่
ใหความเสรีภาพตอการคา
มีการดําเนินธุรกิจอยาเสรี เขาออกตลาดไดงาย กลไกทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีเสรีในการประกอบธุรกิจไมมีการบังคับ
การที่กลไกของตลาดตามอุปสงค อุปาทานรัฐไมเขามาเกี่ยวของ เขางาย ออกงาย
ทุกประกอบการทําธุรกิจไดโดยรัฐไมแทรกแซง
คือระบบเศรษฐกิจที่หามรัฐบาลเขามาแทรกแซง
มีการคาแบบเสรี และเปนธรรม
เสรีภาพในการแขงขันอยางเต็มที่
เปนระบบที่ใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถเลือกที่จะซื้อขายไดตามเสรี
มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางสมบูรณ ผูขายตองมีการปรับตัวและคิดกลวิธีการขายใหมๆ ซึ่งมีผลดีตอ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ประชาชนมีเสรีในการประกอบอาชีพ มีอิสระในการเลือกประกอบอาชีพ
ไมมีภาษี
ซื้อขายไดตามความตองการ แตราคาตองอยูในจุดสมดุลเปนไปตามกลไกราคา
มีอิสระในการดําเนินการ
เอกชนสามารถแขงขันกันไดอยางเต็มที่
การดําเนินธุรกิจที่เปนอิสระ
ไมเขาใจ
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

สามารถทําการคาได โดยตองขออนุญาตและไมขอตอกฎหมายสามารถทําได
มีการแขงขันกันอยางเสรี รัฐไมแทรกแซง
ระบบที่ใหมีการแขงขันไดโดยเสรี ขาดจากการบังคับ ควบคุม
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ผูใดทําการคาขายไดตามเสรี แตตองอยูภายใตกฎหมาย
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีจะเปดโอกาสการลงทุนใหกับนายทุนแบบเต็มที่โดยรัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซง
ในการดําเนินการลงทุน
เรื่องมันยาว เอาสั้นๆ วาการคาแบบเสรี
เปดโอกาสใหมีการคาขายกันไดโดยสะดวกสบาย
ผูทําการแลกเปลี่ยนมีเสรีอยางเต็มที่
เปดโอกาสใหลงทุนอยางเสรี ทุกคนสามารถกระทําการทางเศรษฐกิจได ภายใตกฎหมายแตเอกชนก็
ตองจายภาษีอัตรากาวหนาแกรัฐ รัฐบาลไมเขาไปแทรกแซง
เปนการแขงขันในตลาดเนือง ๆ โดยไมมีการแทรกแซงจากกลุมอํานาจใด ๆ
ทุกคนมีสิทธิ์ทําธุรกิจทั้งการคาและบริการ
เปนการประกอบธุรกิจคาปลีกที่ผูประกอบการตองแขงขันกันเอง
ใครจะขายอะไรก็ได
ระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปดโอกาสใหมีการแขงขันกันไดอยางเสรี
มีการคาขายแบบอิสรเสรี ไมมีการควบคุม
เปนระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางเสรี เปนไปตามกลไกการตลาด
รัฐไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คาขายเสรี รัฐไมเขามาควบคุมหรือจัดการ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เปนการคาที่ปราศจากอํานาจการควบคุมของรัฐ
การคาขายอยางมีอิสระ
ขายของอยางเสรีรัฐไมมายุงหรือควบคุมเกินไป
ทุนเปนใหญ ปลาเล็กกินปลาใหญ
สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทางการคาไดอยางเสรี
ไมมีการผูกขาดทางการคา
สามารถทําธุรกิจแบบใดก็ไดไมกระทบตอบุคคลอื่น
ขายอะไรก็ไดที่ถูกกฎหมาย
เศรษฐกิจแบบปลอดภาษา หรือภาษีอัตราต า โดยมีการตกลงรวมกัน
คาขายไดอยางเสรี
ทําใหชาวตางชาติสามารถเปดธุรกิจหรือมาลงทุนในไทยไดอยางเสรี
ใครจะทําการคาก็ได
ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกซื้อสินคาและผูประกอบการสามารถคาขายแบบไมมีขอผูกมัด
เศรษฐกิจแบบคาขายแบบเสรี อยูนอกการควบคุมของรัฐบาล
เอกชนมีสิทธิคาขาย
ใหทาการคาการขายไดอยางเสรี
คาขายแบบยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
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229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

ผูคา และลูกคา มีการเลือกโดยไมถูกจ ากัดสิทธิในการเลือก
สามารถซื้อขายและแขงขันทางการคาไดอยางเสรียุติธรรม
การคาอยางอิสรเสรีโดยผูลงทุนจะเปนใครก็ได
เปนการแขงขันดานราคาอยางเสรี
เปดกวางไมผูกขาดกับผูใดผูหนึ่ง ใคร ๆ ก็มีสิทธิ์ ที่จะคาขายได
คาขายโดยไมมีการผูกขาด ใครอยากทําอะไรก็ไดในกฎหมาย
สามารถแขงขันการทําธุรกิจไมอยางอิสระ มีการแขงขันตลอดเวลา
ผูใดมีความประสงคจะทําอะไรก็มีสิทธิไดเต็มที่
ทุกคนสามารถทําธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมายไดอยางเสรี
ทุกคนมีสิทธิที่จะคาขายแบบเสรี ตามกําลังทุนของตัวเอง
ใครอยากขายก็ขายไดถาไมผิดกฎหมาย
ทุกคนสามารถซื้อขายของทุกอยางทุกประเภทไดตามเสรี
สามารถคาขายไดโดยเสรีไมถูกกีดกันทางการคา
เปดกวางใหประชาชนสามารถเลือกซื้อสินคาโดยไมมีการบังคับ
ทุกคนมีสิทธิในการคาขายอยางเทาเทียมกัน
การคาขายขนาดเล็กไมตองจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนจากรัฐ

ขอ 17 จากขอ (16) ทานเขาใจระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมวาอยางไร
1. มีความยุติธรรมในการซื้อ
2. นาจะเปนการคาขายที่มีความยุติธรรม ราคาเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ
3. คํานึงถึงผูบริโภค
4. สมเหตุสมผลในการแขงขัน
5. ไมกดหรือโกงราคาจนเกินไปไมเอาเปรียบผูบริโภค
6. การประกอบธุรกิจแบบไมมีผลกระทบตอธุรกิจประเภทอื่นๆ
7. เขาใจวาการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไมแบงแยกแยงชิงกัน
8. ตองรูจักกันทั้งผูผลิตตนทางผูแปรรูป ทุกคนจะตองไมเอาเปรียบกัน
9. พิจารณาแบบรอบดานไมคํานึงเพียงแคสิทธิ์เทานั้น
10. เปนระบบทีใ่ ครก็ไดเขามาใหระบบตลาดไมจําประชาชนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเขามาแลกเปลี่ยนกัน
11. การคาที่พึงพาอาศัยกันทั้งระบบ
12. เปนการคาเกื้อกูลรายไดที่ไมตัดขาดที่เดียว
13. ตองแขงขันผลกําไรจากการขาย ระหวางผูผลิต/ผูขาย
14. เปนระบบเศรษฐกิจที่กิจการตางๆที่เจาของกิจการรายใหญใชหลักสุจริตไมลดราคาเพื่อเลือกลูกคา
จะทําใหกิจการรายอยเสียเปรียบเนื่องจากมีทุนนอย
15. ยุติธรรมตอผูบริโภค ทั้งทางดานราคาและคุณภา พของสินคา
16. ผูประกอบการตองคํานึงถึงประโยชนและผูบ ริโภคอยางเปนธรรมและผูประกอบการขนาดใหญจะตองไม
ผูกขาดแตผูเดียวโดยแตละฝายตองสามารถถอยทีถอยอาศัยกันได
17. มีการแขงขันในการทําธุรกิจโดยใชนโยบายที่เทาเทียม ไมทุมตลาด ไมมีนโยบายบีบบังคับ
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18. ไมถูกกดราคา คาอยางเทาเทียม ไมถูกแขงขันอยางไมเปนธรรม
19. ระบบเศรษฐกิจที่ผูประกอบการคํานึงผูบริโภค โดยมีคุณธรรมจริยธรรม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
20. ทุกองคกรไมวาจะใหญหรือเล็กควรมีความเทาเทียมกัน
21. ใหประโยชนกับรานตางๆอยางเทาเทียมกัน
22. มีการคาที่เปนธรรมทั้งในชุมชนและในเมือง
23. ทุกเศรษฐกิจสามารถกําหนดราคาซื้อขายไดตามเหมาะสม
24. ทําใหยุติธรรมมากที่สุด
25. คาขายคิดถึงผูบริโภคแบบตรงไปตรงมาไมขายเกินตนทุนใหมาก
26. ผูซื้อ-ผูขายเปนอิสระ มีสิทธิเทาเทียมกัน
28. มีความเสมอในการขายมี การแขงขันกันอยางเสรีตองเปนไปตามกฎหมาย
29. เศรษฐกิจแบบเปนธรรมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมไมเอาเปรียบกัน
30. เปนระบบเศรษฐกิจที่มีความซื่อสัตยและโปรงใส
31. มีความเปนธรรมตอผูบริโภค
32. กระจายรายได
33. ไมเดือดรอนตอผูรอนตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมเห็นแกตัว
34. คือการไมเอาเปรียบผูบริโภค
35. ราคาตองไมแพงเกินไป ไมเอาเปรียบผูบริโภค
36. มีความยุติธรรมของทุกฝาย
37. ความเปนสิทธิเสรีภาพ
38. นาจะเปนการทําธุรกิจที่มีหนวยงานใดรับรองและใหความชวยเหลือแนะนํา
39. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
40. ซื้อเองตามราคาที่ติดไว โดยไมมีการกําหนดราคาใหม
41. การทํากิจการในทางที่เปนกลาง
42. มีราคาการซื้อ การขายที่ยุติธรรม ไมเอาเปรียบ
43. ไมคอยแนใจ
44. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
45. มีความเสมอภาค
46. ไมเอารัดเอาเปรียบจนเกิดความพอดี โดยคํานึงถึงสังคมดวย
47. สิทธิ์ เทาเทียมกัน ทําตามกลไกตลาด ไมบิดเบียน
48. การที่ประกอบกิจการหรือการบริโภค จะตองมีความเทาเทียมไมเอาเปรียบผูบริโภคในทุกๆดาน
49. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
50. มีความซื่อตรงตอคูคาและบริการอยางสุจริต
51. ระบบเศรษฐกิจในระบบจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบ
52. มีความเปนธรรม คุณธรรมในการคาเศรษฐกิจ
53. ไมโกงราคาสินคา
54. ความเทาเทียม
55. ทุกคนมีสิทธิคาขาย มีเสรีภาพในการซื้อขาย
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56. เปนธรรมในเรื่องราคาสินคา ไมควรแพงเกินไป ควรใหเหมาะสมกับสินคา
57. เปนกลาง
58. คูคา ทุกขนาดควรมีความเปนธรรม ไมทําใหคู คารายเล็กเสียเปรียบและเสียโอกาสทางธุรกิจ
59. ใหความเปนธรรมกับทุกฝายโดยไมปลอยละเลย
60. ขายอยางยุติธรรม
61. การแขงขันโดยที่ตั้งราคาเทากัน
62. ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะขายสินคา ราคาที่เทากันทุกพื้นที่
63. ไมเอาเปรียบประชาชน บอกขาวสารกับประชาชน
64. การคาขายสินคาดวยความซื่อสัตยสุจริต
65. คาขายในราคาและสิ่งอื่นๆที่สงผลดีตอผูมีสวนไดสวนเสีย
66. การไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
67. ตองเสียภาษี
68. การคาตองใหความเปนธรรมกับทุกภาคสวน
69. ไมขายตัดราคา
70. แขงขันกันอยางเทาเทียม
71. ยุติธรรมตอผูบริโภค
72. ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ
73. ไมมีการโกงราคา มีราคาที่ยุติธรรม สินคามีประสิทธิภาพ
74. ระบบการการคาที่ไมสงผลกระทบตอฝายใดฝายหนึ่ง
75. การที่ผูซื้อและผูขายตกลงราคาในการเสนอซึ่งกันและกันโดยมีกําไรเปนคาตอบแทนกําไรในที่นี้มากกวาทุน
เพียงนอยนิด
76. ไมมีการการกีดกันทางการคา ควรดําเนินไปอยางถูกตองโปรงใส และไมเอารัดเอาเปรียบ
77. มีความยุติธรรมทั้งผูผลิตและผูบริโภค
78. การคาในระบบ
79. สามารถทําใหธุรกิจการคาสามารถแขงขันไดอยางสมดุลแลเทาเทียมกันมากที่สุด
80. ไมเอารัดเอาเปรียบ
81. เปนธรรมแกผูซื้อและผูขาย
82. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
83. เศรษฐกิจที่มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง มีการประกันราคา
84. ตองคํานึงถึงผูประกอบการรายยอยและผูบริโภคดวย
85. รัฐตองการกําหนดกฎหมายธุรกิจขึ้นมาเปนมาตรการเพื่อสรางความเปนธรรม
86. การดําเนินธุรกิจแบบไมเอารักเอาเปรียบกันและกันทั้งผูคาและผูบริโภค
87. ระบบที่ผูแขงขันทางธุรกิจในตลาดมีความเทาเทียมไมมีผูใดมีอํานาจเหนือตลาด
88. ไมใหผูมีอํานาจเหนือตลาดไดกําหนดบทบาทของผูคารายอื่น
89. การที่ธุรกิจตางดําเนินธุรกิจภายใตความถูกตองไมเอาเปรียบผูบริโภค
90. ทําระบบเศรษฐกิจแบบเอื้อเฟอตอธุรกิจขนาดเล็ก ไมเอารักเอาเปรียบผูบริโภคดวย
91. ราคายุติธรรม
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92. การแขงขันทางการคาที่เทาเทียมกัน
93. เทาเทียมกัน ไมกดราคา ไมเห็นแกกําไรเพียงอยางเดียว
94. ไมมีการทุจริต เอารัดเอาเปรียบ
95. มีความซื่อสัตย ยุติธรรม
96. ไมเอารัดเอาเปรียบกับตัวลูกคา คูคาและคูแขงทางธุรกิจ
97. ทั้งผูผลิตและผูบริโภคตางยอมรับดวยความเต็มใจในสินคาที่ซื้อและขาย
99. ไมเอาเปรียบผูบริโภคดวยการโกงราคาสินคา
100. ไมเหลี่อมล้ําธุรกิจอื่นๆ
101. มีความยุติธรรมทุกระดั บ
102. มีความเสมอภาคในการคาขาย
103. การประกอบธุรกิจตองไมเอาเปรียบผูบริโภค
104. มีความเสมอภาคระหวางผูประกอบการขนาดใหญและรายยอยไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
105. ใหความเปนธรรมแกการคา
106. มีความเสมอภาคกัน ไมขายของเกินหนากัน
107. เปนธรรมแกผูบริโภค
108. ไมเอาเปรียบกัน
109. ตองมีการแขงขันอยางเปนธรรมไมเอาเปรียบผูบริโภค
110. ไมมีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีสิทธิเสรีภาพในการคา
111. เศรษฐกิจที่ทดการคาความโปรงใสและยุติธรรม
112. ใหโอกาสทุกคนในการทําธุรกิจเทากัน
113. ไมเอารัดเอาเปรียบตอผูบริโภค
114. ความเปนธรรมในดานการแขงขันโดยมีความเปนธรรมขั้นพื้นฐานแกทุกฝาย
115. ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
116. มีความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบ
117. ผูผลิตไมเอาเปรียบผูบริโภค ผลิตตองออกมามีคุณภาพที่ดีที่สุด สมดุลที่สุด
118. ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ทั้งผูผลิตและผูบริโภค
119. ระบบเศรษฐกิจแบบเปนธรรมคือ ไมเอาเปรียบผูบริโภคในการทําการคาของผูผลิต
120. การดําเนินกิจกรรมาทางเศรษฐกิจโดยไมละเมิดผูอื่น
121. ไมเอารัดเอาเปรียบประชาชน
122. ขายของแบบที่ราคาตนทุนและราคาขายเทาเทียมกัน
123. ไมเอาเปรียบผูบริโภค
124. ก็ใหความเปนธรรมแกผูบริโภค
125. คือระบบเศรษฐกิจที่ยุติธรรม มีการคาแบบเสรี เปนธรรม ไมโกงราคา
126. เปนการใหสิทธิแกผูบริโภคมีสิทธิในการตัดสินใจเพื่อตนเองอยางเสรี
127. ตองไมเอาเปรียบผูบริโภค
128. มีการแขงขันอยางยุติธรรมทําใหพอคาแมคาไดรับความเปนธรรมทุกคน
129. ระบบเศรษฐกิจแตถึงแมมีการแขงขันกันแตอยูภายใตการควบคุมของระบบคุณธรรม
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130. มีคุณธรรมโดยคํานึงถึงผูขายรายอื่น
131. การคาขายไมเปนธรรมที่รัฐไมผูกขาดการคา
132. มีความเปนธรรมในดานราคาสินคา คุณภาพ ชวยบํารุงสังคม
ขอ 22. จากขอ(23)ระบุเหตุผล
เห็นดวย
1. เห็นดวย รักษาฐานเศรษฐกิจ
2. เห็นดวย ถาควบคุมการเจริญเติบโตก็จะทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มมากขึน้ กอใหเกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
3. เห็นดวย เพราะจะทําใหเงินไมหมุนเวียนภายในชุมชน
4. เห็นดวย ไมเชนนั้นธุรกิจการคาปลีกคาสงขนาดเล็กก็ขายไมได
5. เห็นดวย จะมีการกระจายรายไดที่ ทั่วถึง เพราะธุรกิจขนาดใหญ เงินทุนเยอะสามารถทําโปรโมชั่นตางๆ
ได
6. เห็นดวย เพื่อความเปนธรรมแกชุมชนและลดการแขงขันทางการคา
7. เห็นดวย ที่จะไมทําใหราษฎรใชจายอยางเปลืองและจะทําใหรานคาปลีกอยูได
8. เห็นดวย เปนการควบคุมไมใหธุรกิจปลีกคุมเศรษฐกิจใหชาวบานไดซื้อสินคาที่แพงและไมมีคุณภาพ
9. เห็นดวย เพราะเปนการเปดโอกาสใหหรือชวยเหลือรานคายอยใหเทียมกันและเปนธรรม
10. เห็นดวย รัฐตองชวยคาปลีกเพื่อคงวิถีเดิม
11. เห็นดวย เพราะจะทําใหการเรียนรูการรวมกิจกรรมจะมากขึ้นสังคมถูกพัฒนา
12. เห็นดวย ทําใหรานคาเล็กๆมีที่ยืน
13. เห็นดวย จะทําใหรวมการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนลดนอยลงซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมาในอนาคต
14. เห็นดวย อยากใหมีการกระจายรายไดสูทองถิ่น
15. เห็นดวย เพื่อเปนการปองกันการผูกขาดการคาปลีกในอนาคตซึ่งตอไปเราจะไมมีอํานาจตอราคาได
16. เห็นดวย ควรควบคุมเพื่อใหรานโชหวยหรือรานคาปลีกยอยดําเนินธุรกิจตอไปได
17. เห็นดวย เพราะเปนการตอลมหายใจของผูประกอบการรายอยใหสามารถอยูได
18. เห็นดวย เพื่อความเปนธรรมในการประกอบอาชีพกับธุรกิจขนาดเล็ก
19. เห็นดวย ตัดกันการเอาเปรียบโชหวยเล็กๆ
20. เห็นดวย ในปจจุบันใหธุรกิจดังกลาวขยายเขาไปยอมมีผลกระทบตอรานขนาดเล็กเปนอยางมาก
21. เห็นดวย เพื่อความเปนธรรมทางการคา 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
30. เห็นดวย
31. เห็นดวย
32. เห็นดวย
33. เห็นดวย
34. เห็นดวย
35. เห็นดวย
36. เห็นดวย
37. เห็นดวย
38. เห็นดวย
39. เห็นดวย
40. เห็นดวย
41. เห็นดวย
42. เห็นดวย
43. เห็นดวย
44. เห็นดวย
45. เห็นดวย
46. เห็นดวย
47. เห็นดวย
48. เห็นดวย
49. เห็นดวย
50. เห็นดวย
51. เห็นดวย
52. เห็นดวย
53. เห็นดวย
54. เห็นดวย
55. เห็นดวย
56. เห็นดวย
57. เห็นดวย
58. เห็นดวย
59. เห็นดวย
60. เห็นดวย
61. เห็นดวย
62. เห็นดวย
63. เห็นดวย
64. เห็นดวย
65. เห็นดวย

เพราะรัฐควบคุมราคาสินคา
เพราะจะทําใหรานคาปลีกในชุมชนตองปดลง
เพื่อใหธุรกิจขนาดยอยยังสามารถทําตอไปได
เพราะดีมาก
เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนนั้นๆ สามารถอยูตอไปได
ความเปนธรรม
เพราะชุมชนยอยก็จะจับจายไมสะดวก
ทําใหธุรกิจในชนบทอยูตอไปได
รัฐบาลตองเขามาดูแลเรื่องควรอุปโภค บริโภคทุกคนในชุมชน
เพราะยังไงไปเปดแมคาโชหวยย่ําแย
เพราะหากขยายไปไดทุกๆ ที่รานคาปลีกขนาดเล็กและโชหวยอยูไมได
ชวยพยุงรานคายอยสวนมากไว
ทําใหผูคารายยอยหรือผูคารายเดิมเดือดรอน
เพราะการขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญสงผลตอการท ามาหากิจของคน
เพราะถึงแมวาจะทําใหมีสิ้นคาหลากหลายแตก็สงผลตอรานคาเล็ก ๆ
เพราะถึงขยายธุรกิจขนาดใหญเขาสูชุมชนจะทําใหรานคาเล็ก ๆ ปดตัวลง
เพราะจะไดกําหนดราคาที่ผูบริโภคสามารถยอมรับในราคาได
เพราะอาจจะกระทบตอผูคารายยอย
เพราะผูประกอบการรายยอยก็ไมมีอํานาจไปสูพอ
จะสงผลกระทบตอธุรกิจคาสงขนาดเล็ก
เพื่อการคาที่เปนธรรม
จะไดไมใหเงินไทยออกนอกประเทศมาก
จะทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถอยูได
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและกระจายรายไดสูชุมชน
รานขายปลีกจะเจง
ทําใหคายอยมีเงินหมุนเวียนในชุมชน
จะไดราคาพอดีกัน ไมมีขางไหนแพง/ถูก.
เดี๋ยวรานโชหวยไมไดขาย
จะขายลดราคาที่ไกลชุมชนได แตคุณไมควรลงมาแขงกับชุมชน
เพื่อไมใหคนงานจนลงไปอีก
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกไมใหมีผลกระทบกับกิจการคาของคนในชุมชน
สงผลตอชุมชน
เปนธรรมกับทุกฝาย
ชุมชนตองการหมุนเวียนเงินในชุมชนเอง
ถาไมควบคุมรานเล็ก ๆ จะขายไมได
เพราะแยงอาชีพชาวบาน
รัฐจะชวยกําหนดคุณภาพชีวิตของชุมชนยอย
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66. เห็นดวย
67. เห็นดวย
68. เห็นดวย
69. เห็นดวย
70. เห็นดวย
71. เห็นดวย
72. เห็นดวย
73. เห็นดวย
74. เห็นดวย
75. เห็นดวย
76. เห็นดวย
77. เห็นดวย
78. เห็นดวย
79. เห็นดวย
80. เห็นดวย
81. เห็นดวย
82. เห็นดวย
83. เห็นดวย
84. เห็นดวย
85. เห็นดวย
86. เห็นดวย

ทําใหธุรกิจในชุมชนไมมีปญหา
การที่รัฐบาลเขาไปควบคุม
เพื่อความเปนธรรม
เพื่อดูความเหมาะสมหลายบริบทตาง ๆ
เพราะรัฐควรสนับสนุนใหรานโชหวยอยูรอดได ดีกวาสนับสนุนคาปลีกขนาดใหญ
ในระดับชุมชนควรใชชุมชนแขงขันกันภายใน
เปนสิทธิในการขยาย
โชหวยเจง
เพราะจะไมมีเงินหมุนเวียนในประเทศ เศรษฐกิจก็จะย าแย
เพราะจะทําใหรานคาขนาดเล็กหรือโชหวยอยูตอไปได
เพราะเปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองดูแลแมคาโชหวย
สรางคานิยมการฟุมเฟอย
เพราะเปนการแยงลูกคา
เพราะตองควบคุมและใหอยูในขอบเขตเพื่อจะไดไมละเมิดตอชุมชนนั้น ๆ
ทําใหเศรษฐกิ จชุมชนดีขึ้น
ราคาถูก
เพราะจะทําใหรานโชหวยสามารถอยูได
รานโชหวยขาดรายได
ถาขยายในชุมชนจะมีผลตอการคาขนาดยอม ท าใหเศรษฐกิจชุมชนเสียหาย
ดี
เพื่อเปนการปองกันไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีการขยายตัวมากเกินไปจนสงผลกระทบทาง
ธุรกิจคาปลีกรายยอย
87. เห็นดวย เพราะจะทําใหมีความยุติธรรม ตอรานคาโชหวย
88. เห็นดวย เพราะเปนอีกทางที่จะชวยธุรกิจ SME ในชุมชนใหอยูได
89. เห็นดวย เพราะจะทําใหธุรกิจเล็กๆไมถูกเอาเปรียบ
90. เห็นดวย เพราะเนื่องจากเปนการชวยเหลือและควบคุมไมใหธุรกิจตางชาติเขามาแทรกแซง
91. เห็นดวย เพราะการที่รานคาปลีกขนาดใหญเขาไปในชุมชนยอยจะไดใหรานคาขนาดเล็กเกิด
92. เห็นดวย อาการรัฐไมเขามาควบคุมนั้น ธุรกิจคาปลีกในชุมชนรายยอยก็จะไดรับความเสียหาย
93. เห็นดวย เพราะจะทําใหรานโชหวยมีผลกระทบมาก ขายไมดี
94. เห็นดวย เพราะทําใหผูคาปลีกชุมชนมีรายไดบาง
95. เห็นดวย ถาธุรกิจคาปลีกขยายเขาไปในชุมชน รานคารายยอยจะอยูไมได
96. เห็นดวย หากรัฐเขามาควบคุมรานโชหวยในชุมชนก็ยังจะสามารถคาขายได
97. เห็นดวย เพราะจะเปนการชวยรานคาขนาดเล็กใหอยูได
98. เห็นดวย เพราะรานคาปลีกขนาดใหญมักเปนของตางชาติทําใหผลประโยชนไมตกที่ประเทศและเปนการแยงหรือ
กีดกันสินคาปลีกทางออม
99. เห็นดวย จะทําใหธุรกิจคาปลีกตองลม
100. เห็นดวย จะทําใหรานคาปลีกลมเลิกกิจการ
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101. เห็นดวย
102. เห็นดวย
103. เห็นดวย
104. เห็นดวย
105. เห็นดวย
106. เห็นดวย
107. เห็นดวย
108. เห็นดวย
109. เห็นดวย
110. เห็นดวย
111. เห็นดวย
112. เห็นดวย
113. เห็นดวย
114. เห็นดวย
115. เห็นดวย
116. เห็นดวย
117. เห็นดวย
118. เห็นดวย
119. เห็นดวย
120. เห็นดวย
121. เห็นดวย
122. เห็นดวย
123. เห็นดวย
124. เห็นดวย
125. เห็นดวย
126. เห็นดวย
127. เห็นดวย
128. เห็นดวย
129. เห็นดวย
130. เห็นดวย
131. เห็นดวย
132. เห็นดวย
133. เห็นดวย
134. เห็นดวย
135. เห็นดวย

จะทําใหธุรกิจการคามีการควบคุมราคาสินคาและการบริการที่ดีแกผูใชบริการ
เพราะจะกระจายกับรานชุมชนยอย
รานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมมีรายไดตกลง
เพราะจะไดชวยรานคาขนาดเล็ก
เพราะสงเสริมการคาขายเองกระจายรายไดภายใจชุมชนของตนเอง
เพราะเปนการกระจายรายไดภายในชุมชน
ทําใหเกิดการพัฒนาในชุมชนและสะดวก
เพื่อไมใหกระทบตอเศรษฐกิจ
สะดวกดี ราคาถูกลง ซื้อสินคาที่อาจมีคุณภาพมากขึ้น
เพราะจะสงผลกระทบกับโชหวยเกินไป
ทุกอยางจะไดเปนธรรม
ถาขยายไปยังชุมชนประชาชนจะมีแรงจูงใจในการใชจายฟุมเฟอยมากขึ้น
เพื่อคุมครองกิจการของรนคาขนาดเล็กๆ
เพราะดี
จะไดใหชุมชนมีรายไดและประชาชนไมเดือดรอน
ธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะเดือดรอนขายสินคาไมได
รานคาปลีกขนาดเล็กจะไดขายสินคาได
เพื่อเสริมสรางรายได
รานคาปลีกไดอยูได สงเสริมการมีรายได
ใหประชาชนมีรายได
ประชาชนจะไดครองชีพไดอยู
เพราะอยากใหเปนการสรางอาชีพแกชุมชนมากกวาใหกับผูมีอาชีพแลว
จะไดเปนระบบมากขึ้น
เปนการอนุรักษ โชหวยไว
เนื่องจากผูคารายเล็กเปนการกระจายรายไดเขาสูชุมชน ท าใหเกิดเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศ
ธุรกิจขนาดใหญลวนมีผูประกอบการบริหารเปนชาวตางชาติ เงินทองจึงรั่วไหลออก
ตางประเทศ
เพราะสงสารชาวบาน
ควรมีการกระจายรายไดใหแกประชาชน
รานอื่นขายไมได
รานคาจะไมเดือดรอน
มันรบกวนชีวิตประจําวัน มันรกหูรกตา วิถีชีวิตเปลี่ยนไป
รานคารายยอยจะไดมีโอกาสพัฒนา
เมื่อรานคาปลีกโชหวยจะไดอยูได
จะเอาเปรียบรานเล็กๆมาก
ไมควรอยางยิ่ง
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136. เห็นดวย
137. เห็นดวย
138. เห็นดวย
139. เห็นดวย
140. เห็นดวย
141. เห็นดวย
142. เห็นดวย
143. เห็นดวย
144. เห็นดวย
145. เห็นดวย
146. เห็นดวย
147. เห็นดวย
148. เห็นดวย
149. เห็นดวย
150. เห็นดวย
151. เห็นดวย
152. เห็นดวย
153. เห็นดวย
154. เห็นดวย
155. เห็นดวย
156. เห็นดวย
157. เห็นดวย
158. เห็นดวย
159. เห็นดวย
160. เห็นดวย
161. เห็นดวย
162. เห็นดวย
163. เห็นดวย
164. เห็นดวย
165. เห็นดวย
166. เห็นดวย
167. เห็นดวย
168. เห็นดวย
169. เห็นดวย
170. เห็นดวย
171. เห็นดวย
172. เห็นดวย

เพราะชวยใหผูคนที่มีกิจการรานโชหวยยังมีอาชีพ
ถูกแลว
ประชาชนไมมีหนทางทํากิน
ผูคารายยอยจะไดมีอาชีพมีรายได
ในชุมชนบางแหงมีธุรกิจขนาดใหญใกลเคียงกันมากจนเกิดปญหาตางๆ ตามมาในชุมชน
เพื่อควบคุมการจําหนายและเพื่อความเปนธรรมในการคาขาย
เพราะจะทําใหผูประกอบธุรกิจแถวบานจะไดยังชีพอยูได
จะไดไมละเมิดในอาชีพและไมสนับสนุนสินคาตางประเทศ
รัฐควรมีสวนชวยในการกําหนดราคาสินคาไมใหสูงหรือต่ําเกินไป
เพราะจะไมเปนการลําบากตอรานคาแถวชุมชน
จะไดไมเปนการเอาเปรียบมากเกินไป
ทําใหผูบริโภคมีชองทางเลือกซื้อ รานโชหวยยังพอจะมีชองทางคาขาย
เปนการใหความเปนธรรมกับรานคาขนาดเล็ก
เพราะถาขยายตัวเขาไปในชุมชน รานคาปลีกในชุมชนก็จะขายไมได
เพราะวารานคาในชุมชนจะไมสามารถแขงขันได
ไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมาสงผลกระทบตอผูคาปลีกขนาดเล็กมากเกินไป
เพราะชวยให ผูคาโชหวยในระดับชุมชนไดมีการคาขายบาง
เพราะจะทําใหผูประกอบการรายยอยสามารถอยูได ไมเกิดการแยงงาน
เปนการเปดโอกาสให โชหวยขนาดยอยสามารถทํามาหากินได
เพราะรัฐไดชวยเหลือชุมชนยอยใหสามารถดําเนินธุรกิจใหตอไปได
เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญจะมีผลกระทบตอชุมชนผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป
เพราะหากมีการควบคุมจะทําใหไมเกิดการแยงลูกคารานโชหวยมากเกินไป
ไมทําลายเศรษฐกิจระดับชุมชน
ถารานคาปลีกขนาดใหญมากเกินไป จะทําใหรานโชหวยอยูไมได เพราะเรื่องของทุน
เพราะจะลุกล้ําชุมชนยอยมากเกินไป
เพราะรานโชหวยอาจจะไมมีความสําคัญและคนในชุมชนอาจจะขาดรายได
เพราะรานคาโชหวยในชุมชนสามารถที่จะเปดกิจการได คนในชุมชนก็จะมีรายได
เพราะสรางความยุติธรรม
เพื่อความเปนธรรม
เพราะจะไดชวยเหลือชุมชน
เพราะคุมครองธุรกิจคาปลีกในชุมชน
ธุรกิจชุมชนจะอยูไมได
เพราะจะไดชวยเหลือรานคายอย
เพราะจะไดเปนธรรมกับรานคาปลีกขนาดยอย
เพราะเกิดความยุติธรรมกับรานคาเล็กๆ
ถาไมควบคุมรานคาปลีกยอยไมมีรายได
เพราะทําใหรานโชหวยในชุมชนตองหายไปเนื่องจากคนสวนใหญเขารานที่สะดวกสบายกวา
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173. เห็นดวย เพราะตองมีมาตรการควบคุมเพื่อไมใหขยายกระทบตอเศรษฐกิจในระดับชุมชน
(รัฐไมทําใครจะทํา)
174. เห็นดวย เพราะศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจขนาดเล็กไมอาจจะสูธุรกิจขนาดใหญได
175. เห็นดวย เพราะรานคาขายปลีกชุมชนขนาดยอมจะไมไดรับผลกระทบ
176. เห็นดวย เพราะเปนการชวยเหลือรานโชหวยใหราคาดํารงอยูได
177. เห็นดวย จะไดกระจายรายไดใหกับโชหวยไดมากขึ้น
178. เห็นดวย เพราะเปนการชวยเหลือพอคาแมคาในชุมชนใหมีรายได
179. เห็นดวย ชวยการคาในชุมชน
180. เห็นดวย เพราะบางครั้งก็ควรที่จะจํากัดไมใหขยายจนเกินไป
181. เห็นดวย เพราะชวยรานโชหวยอยูรอด
182. เห็นดวย ทําใหเกิดการกระจายไดมากขึ้น
183. เห็นดวย เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนไดรับความเปนธรรม
184. เห็นดวย ไมตองการใหรานขนาดเล็กเสียรายได
185. เห็นดวย เพราะธุรกิจขนาดเล็กทําใหขายไปเลื่อยๆที่ใหญกวาแทนที่
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 เพื่อชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็ก
204. เห็นดวย เพื่อปองกันการสงผลกระทบ
205. เห็นดวย เพราะควบคุมกิจกรรมของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอยูในขอบเขตเหมาะสมเพื่อไมใหกระทบ
ธุรกิจ
206. เห็นดวย ทําใหธุรกิจขนาดเล็กไดขายของไดมากขึ้น

158

207. เห็นดวย
208. เห็นดวย
209. เห็นดวย
210. เห็นดวย
211. เห็นดวย
212. เห็นดวย
213. เห็นดวย
214. เห็นดวย
215. เห็นดวย
216. เห็นดวย
217. เห็นดวย
218. เห็นดวย
219. เห็นดวย
220. เห็นดวย
221. เห็นดวย
222. เห็นดวย
223. เห็นดวย
224. เห็นดวย
225. เห็นดวย
226. เห็นดวย
227. เห็นดวย
228. เห็นดวย
229. เห็นดวย
230. เห็นดวย
231. เห็นดวย
232. เห็นดวย
233. เห็นดวย
234. เห็นดวย
235. เห็นดวย
236. เห็นดวย
237. เห็นดวย
238. เห็นดวย
239. เห็นดวย
240. เห็นดวย

เพราะจะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได
เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เขาไปยังชุมชนก็จะท าใหชุมชนขายไมได
ก็รานโชหวย จะขายไมได
จะไดทั่วถึงเหมือนเดิม
เพราะถาไมควบคุม ชาวบานตาดําๆก็ไมตองทํามาหากินอะไรกันเลย
จะไดมีความเปนธรรมกับธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก
เพราะเปนการขยายโอกาสทางการคาของพอคาแมคาขายในชุมชน
เพราะกอใหเกิดรายไดกับบุคคลที่มีอาชีพไมสูงมากนัก หรือเปนการกระจายรายได
เพราะธุรกิจปลีกยอยจะมีความลําบากในการขายสินคา
เพราะเปนการสรางความเปนธรรมใหแกผูประกอบการรายยอยขนาดเล็ก
เพราะอาจสงผลใหธุรกิจคาปลีกชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญ
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กขายของได
เพราะเพื่อเปนการปองกันการเอาเปรียบผูบริโภค
เพราะเพิ่มรักษาความเทาเทียมและทําใหธุรกิจขนาดใหญเอาผลประโยชนมากเกินไปทําให
ธุรกิจ
เพราะรานคาปลีกสงจะไดรับความเปนธรรม
ประชาชนไดซื้อของในราคาที่ประหยัด
เพราะประชาชนที่ทําอาชีพรานขายของขนาดเล็ก จะไดดําเนินธุรกิจตอไปได
เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก
เพราะจะไดชวยใหธุรกิจขนาดยอมสามารถอยูได
เพราะชุมชนสามารถขายของได
เพราะจะเปนการจํากัดแทรกแซง เพื่อใหกลไกตลาดมีความสมดุล
เพราะชวยใหชาวบานมีรายได
เพราะถาขยายเขาไปถึงชุมชนจะทําใหประชาชนหันไปซื้อธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
ทําใหรายไดของคนในชุมชนตกกับคนกลุมเดียวเปนคนตางชาติหรือนายทุน
เพราะธุรกิจคาปลีกในชุมชนจะไดไมไดรับผลกระทบมากจนเกินไป
เพื่อใหไมเกิดการผูกขาด
เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็กใหสามารถอยูได
เพราะท าใหรานโชหวยอยูไมได
จะทําใหคนมีงานทํา
เพราะทําใหธุรกิจปลีกขนาดใหญมีการขยายตั วนอยลงและใหรานโชหวยมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
เมื่อรานคาขนาดใหญเขาสูชุมชนก็ทําใหไมมีสินคาหลากหลาย
เพราะรานคาขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได
เพราะหากรานคาปลีกขยายตัวไปถึงชุมชนยอยมากๆอาจจะทําใหกระทบตอรานคายอยของ
ประชาชน
เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวไปชุมชนยอยจะทําใหรานโชหวยขายของไมได
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เพราะเปนการชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก
เพราะจะชวยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอรานโชหวยภายในชุมชนนั้น
ชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
เพราะทําใหประชาชนไมมีอาชีพ
จะทําใหรานโชหวยเกิดผลกระทบตอยอดขาย
จะไมกระทบกับรายยอย
เปนจะทําใหรานคาปลีกขนาดยอยขายของไมไดเกิดผลกระทบตอรานคาปลีกยอยและชุมชน
รานโชหวยจะขายไมได
รานคาปลีกในชุมชนจะไดไมถูกแขงผูบริโภค
ซื้อสินคาที่ถูกกวา
เพราะซื้อสินคาถูก
เปนการชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก และเปนการควบคุมใหธุรกิจขนาดใหญจ ากัดแตในเมือง
เปนการชวยเหลือชุมชนยอย
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญอาจมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคา ทําใหสงผลกระทบตอรานคา
รายยอย
เพราะถาไมมีการควบคุมจะทําใหตานคาปลีกรายยอยไดรับผลกระทบ
เพราะหากปลอยใหมีมากเกินไปอาจทําใหเกิดการแบงปนที่ไมเปนธรรม
เพราะชวยไมใหรานคายอยสงผลกระทบในการขาดรายได
จะทําใหเกิดผลกระทบตอรายโชหวยชาลง
จะไดไมสงผลตอโชหวยใหสามารถกระจายรายไดได
ไมสามารถกระจายรายได
เพราะธุรกิจปลีกขนาดเล็กที่อยูในชุมชนจะไมเดือดรอน
เพราะธุรกิจขนาดเล็กไดรับความไมเปนธรรม
ชวยคนในชาติใหมีรายไดเงินทองไมรั่วไหล
ควรจะควบคุมจํากัดพื้นที่ประมูลกันเพราะทุกวันนี้รานสะดวกซื้ออยูหางกันแค 300 เมตร
ชุมชนสามารถมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพราะสามารถรูเหมือนคนในเมือง
จะไดเปนธรรม
ธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถอยูตอไปได
คาหากหางคาปลีกใหญมีสาขามากเกินไปจะสงผลกระทบตอรายไดของชุมชนชั้นลางที่ขาย
สินคาไมได
จะไมมีการเอาเปรียบธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก
เพราะรานคาปลีกโชหวยจะคงขายไดอยู
เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวมากเกินไปจะทําใหรานโชหวยไปชุมชนปด
เพราะจะสงผลกระทบตอผูที่ประกอบอาชีพขายของชํา
มีผลตอการประกอบอาชีพชาวคาขาย
เพื่อใหรานคาขนาดเล็กอยูได
ขยายสินคาชนิดตางๆ
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เนื่องจากธุรกิจปลีกสวนใหญ มักจะมีหุนสวนเปนชาวตางชาติ ทําใหเงินไหลออกนอกประเทศ
ทําใหแยงอาชีพคนในชุมชนอีก
หากไมควบคุม โชหวยตาย
รานคารายยอยจะไดมีรายได
ทําใหราคาไมสูงเกินความเปนจริงและชวยผูคาปลีกขนาดเล็กใหตอสูได
เพราะรานขนาดยอยจะไดขายได
ทําใหรานคาในชุมชนมีความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มมากขึ้น
รานเล็ก ๆ จะไดมีโอกาสเติบโต
เพื่อใหรานคาปลีกขนาดเล็กยังดํารงอยูได
เพราะทําใหรานคาชุมชนขายไมได
เพราะหากรัฐไมเขาไปควบคุมจะทําใหธุรกิจในชุมชนยอยแขงขันไมได รายไดไมกระจายตัว
เพราะจะชวยเหลือการดํารงชีพของผูประกอบการคาขายและความเทาเทียมกันของผูบริโภค
เพราะธุรกิจขนาดใหญมีมากเกินควร
เพราะธุรกิจขนาดเล็กก็จะดํารงอยูไดโดยไมมีคูแขงขนาดใหญ
เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กสามารถเติบโตและอยูได
บริษัทคาปลีกขนาดใหญมีเงินลงทุนมากทําใหรานคาโชหวยขายของไมได
เพื่อความเปนธรรมแกรานคาปลีกขนาดเล็ก
ทําใหรานคาภายในชุมชนสามารถเปดกิจการตอไปได
ทําใหรานคาปลีกในชุมชนอยูได
สงสารผูทําการคาขนาดยอม
ถาไมทําแบบนี้ โชหวยเดือดรอน ตอไปก็ตองไปแตหางขี้เกียจไป
รานคาขนาดเล็กจะไดมีรายได
ตองกําหนดขอบเขตไมอยางนั้นจะควบคุมการขยายตัวไมได
จะไดไมสงผลกระทบตอรานคาชุมชน
จะทําใหผูคาขายภายในชุมชนไดมีรายได
เพราะรานคาขนาดเล็กไดรับผลกระทบและไมจําเปนตองขยายมากไปกวานี้
ทําใหรานโชหวยขนาดเล็กขายไมดี
เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดยอมและความเปนอยูของคนในชุมชนมีรายไดดีเพิ่มขึ้น และไมได
รับผลกระทบ
เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมมีผลกระทบ
ทําใหประชาชนในชุมชนมีรายได
รานคาปลีกขนาดใหญจะไดไมขยายตัวไปยังชุมชนยอยเพิ่มมากขึ้น
เพราะเพื่อไมใหรานคาปลี กในชุมชนเสียลูกคา
เปนการชวยเหลือรานคาเล็ก ๆ ใหพออยูได
จะทําใหมีการแขงขันทางการคา ซึ่งประโยชนสวนใหญตกสูผูบริโภค
เพราะทําใหรานคาในชุมชนขาดรายได
จะรวยกันไปไหน บางหางก็ไมใชของคนไทย
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เพื่อใหมีรายไดหมุนเวียนในชุมชนนั้น ๆ
หากไมมีการควบคุม รานคาขนาดเล็กจะแขงขันดวยลําบาก
หากรัฐเขามาควบคุมธุรกิจขนาดใหญเพื่อใหความเปนธรรมแกธุรกิจขนาดยอมทําใหธุรกิจ
ขนาดยอมมีโอกาสทางการแขงขัน
เพราะถาธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญขยายตัวในชุมชนนอย จะสงผลใหรานคาเล็ก ๆ ไม
สามารถประกอบธุรกิจได
ควรมีการทําการสํารวจความตองการของคนในชุมชนซึ่งรวมถึงรานคาตามชุมชนดวย
ชุมชนยอมเขาก็มีการคากันอยูแลว จะไปขยายไปเพื่ออะไร
ถาขยายมากเกินไปอยางไมมีขีดจํากัดก็จะสงผลตอธุรกิจขนาดยอยเปนอยางมาก
แบงรายไดชาวบาน
เปนการชวยประชาชน
เพราะเปนการควบคุมไมใหขยายเขาไปในชุมชนเปนการชวยเหลือใหรานคายอยมีโอกาสได
ขายสินคา
เพราะจะไดไมเบียดเบียนผู คารายยอย
เปนการใหชุมชนสามารถซื้อขายแขงขันกันไดในฐานเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันทางการคา
อยางเปนธรรมในชุมชน
ชวยใหธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็กยังคงดําเนินอยูได
เพราะจะสงผลกระทบกับรานคาปลีกในชุมชน
เพราะจะไดขยายรายไดกระจายรายไดไปยังชุมชน
กําหนดขอบเขตของธุรกิจไมใหเขาไปจนเกินควร
เพราะการขยายคาเขาไปในชุมชนยอยจะทําใหรานคาปลีกขนาดยอมจะตองยุบการคา
พื้นที่ถาไปขายของอาจเจงหรือขาดทุนได
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญสวนใหญเปนของตางชาติ และของคนรวยฉะนั้นเราไมควรใหคนรวน
และคนตางชาติมากดขี่คนจนคนไทย
เพราะอาจทําใหสินคาไมมีคุณภาพ
เพราะธุรกิจสวนมากเปนของตางชาติยิ่งขยายมากตางชาติก็ยิ่งไดมาก
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกขนาดเล็ก
เพื่อควบคุมไมใหเกิดการคาขายผูกขาด
หากขยายลงไปในชุมชนยอยอาจจะทําใหเกิดการกีดกันการประกอบอาชีพบางอยาง
เพราะจะไดทําใหรานคาเล็ก ๆ ขายได
เพราะโชหวยในชุมชนจะขายไมได
เพราะหากรัฐไมเขาไปควบคุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญธุรกิจขนาดเล็กจะอยูไมได
เพราะจะชวยใหรานคาปลีกชุมชนอยูไดโดยไมใหรานขนาดใหญเขามาตีตลาด
เพราะทําใหรานคาในชุมชนยังสามารถขายได และไมตองแขงขันกับทุนใหญ
เพื่อการกระจายรายไดที่เปนธรรม
รัฐควรสรางความเปนธรรมใหแกประชาชน
รานคาขนาดเล็กจะขาดรายได
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351. เห็นดวย เปนการควบคุมการขยายตัวของธุรกิจใหดีขึ้น
352. เห็นดวย จะทําใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย
ไมเห็นดวย
1. ไมเห็นดวย เพราะในชุมชนอาจจะเรียกรองอยากมีตองดูความตองการในชุมชนดวยรัฐอยาสรุปเอง
2. ไมเห็นดวย เพราะจะเปนการทําใหผูประกอบการรานคาเล็กๆนั้นเสียเปรียบ
3. ไมเห็นดวย เพราะนาจะใหชาวบานมีรายไดกอน เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคอยเขาไป เพราะชุมชนไทยยังไม
นาจะเหมาะกับแบบนี้
4. ไมเห็นดวย เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได
5. ไมเห็นดวย เพราะทําใหรานคาในชุมชนไมสามารถด าเนินการได
6. ไมเห็นดวย เพราะเปนการกีดกันมากไป ทุกคนมีสิทธิ์ทําได
7. ไมเห็นดวย เพราะเปนประโยชนสวนรวม
8. ไมเห็นดวย เพราะรัฐตองใหความเสมอภาคในการขยายตัวของธุรกิจเพื่อความเจริญของผูขาย
9. ไมเห็นดวย เพราะไมถูกตอง
10. ไมเห็นดวย เพราะถามีหางสรรพสินคามาเปดที่ชุมชนจะเกิดการจางงาน มีผลประโยชนของคนทั้งชุมชน
แตรานโชหวยเปดเองขายเองไดกําไรคนเดียว
11. ไมเห็นดวย เพราะวาอาจมีผลเสียมากทั้งสองฝายสงผลใหความเดือดรอนทั้งผูบริโภคและผูขาย
12. ไมเห็นดวย เพราะอาจมีการไมสุจริตของการคา
13. ไมเห็นดวย เพราะควรกระจายรายไดใหทั่วถึงชุมชน
14. ไมเห็นดวย เพราะถาหากธุรกิจปลีกขนาดใหญไมเขาถึงชุมชนคนในชุมชนก็ซื้อสินคาในราคาแพง
15. ไมเห็นดวย เพราะเปนกลยุทธที่จะขยายกิจการใหเขาถึงผูบริโภค
16. ไมเห็นดวย เพราะชุมชนยอยจะไดสะดวกยิ่งขึ้น
17. ไมเห็นดวย เพราะปดกั้นความสามารถในการซื้อของประชาชน
18. ไมเห็นดวย เพราะจะไมเกิดการแขงขันทําใหราคาสินคาสูงมากผูบริโภคถูกเอาเปรียบ
19. ไมเห็นดวย เพราะมันเปนกลยุทธไวดึงดุลลูกคา
20. ไมเห็นดวย เพราะทําใหชุมชนไดซื้อของแพง
21. ไมเห็นดวย เพราะจะเปนการเครงครัดมากเกินไป
22. ไมเห็นดวย เพราะอาจเปนของเอกชนได
23. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนชนอาจตองการ
24. ไมเห็นดวย เพราะการใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญขยายตัวเขาถึงชุมชนยอยเพื่อความสะดวกตอการ
เดินทาง
25. ไมเห็นดวย เพราะเปนสิทธิที่จะขยายกิจการของธุรกิจขึ้น (เพิ่มสาขา)
26. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหรานคาไมโกงราคามาก
27. ไมเห็นดวย เพราะการคาควรมีการขยับขยาย
28. ไมเห็นดวย เพราะไมมีการกระจายความเจริญ
29. ไมเห็นดวย เพราะทําใหการคาไมขยายตัว
30. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนถึงจะไดซื้อสินคาราคาถูก
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

52. ไมเห็นดวย
53. ไมเห็นดวย
54. ไมเห็นดวย
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะจะสงผลกระทบตอการคาในชุมชน
เพราะความเสรี
เพราะประชาชนมีอิสระเปนของตัวเองถาควบคุมตองเปนประชาชน
เพราชุมชนยอยจะไดสะดวกมีหางมาความเจริญอื่นๆก็จะตามมาดวย
เพราะสุดทายแลวประโยชน ควรจะตกอยูที่ผูบริโภคมากกว าผูประกอบการ
เพราะในรานชุมชนยังมีของหรือบางอยางไมเพียงพอ
เพราะเปนเรื่องของเอกชน คือประเทศชาติควรพัฒนาไดแลวนะ
เพราะชุมชนยอยนาจะมีทางเลือกในการซื้อสินคาหลากหลาย
เพราะตองยึดระบบการคาเสรี
เพราะไมอยากใหรัฐเขาไปขยายรวมมือกับรานคาปลีก
เพราะเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพราะเศรษฐกิจแบบเสรีนั้นรัฐไมควรเขามายุงเกี่ยวกับเอกชน
เพราะหากรัฐควบคุมเศรษฐกิจถือวาเปนเสรี
เพราะตองไดรับความเทาเทียมกัน ประเทศก็มีการคาแบบเสรีเปนทุนนิยม รัฐไมเขาไปยุง
เพราะควรจัดหลักการคาอยางเสรี
เพราะรัฐบาลตองดูแลคนทุกระดับเพราะเปนรัฐบาล
เพราะทําใหชุมชนไมมีความเจริญมากวาเดิม
เพราะทุกคนก็มีเสรีในการทํากิจการ และการที่ขายธุรกิจนี้ก็เปนประโยชนใหคนที่อยูไกลหาง
เพราะการขยายไปยังชุมชนทําใหประชาชนมีโอกาสซื้อสินคามากขึ้น
เพราะชุมชนจะไมไดใชสินคาราคาถูก
เพราะผูคนในชุมชนมีสิทธิ์ที่ซื้อสินคาในราคาที่ต่ํากวาทุน เชนเดียวกับคนในเมืองและสินคา
นั้น
ไมเปนธรรมตอผูประกอบการรายยอย
เพราะถามีการขยาย ตัวไปยังชุมชนยอยจริงๆ ก็จะทําใหชุมชนมีการพัฒนาและเจริญขึ้น
เพราะธุรกิจคาสงขนาดเล็กควรมีการปรับตัวเพื่อดึงดูดลูกคาเนื่องจากการบริการของธุรกิจ
ใหญทําใหผูคนเลือกใชบริการที่นั้น
เพราะขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภค ความพึงพอใจ
เพราะทําใหชุมชนขาดสินคาที่ทันสมัย
เพราะวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
เพราะรัฐบาลใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเขาไปขยายตัวในชุมชนเพื่อสะดวกในการซื้อของ
เพราะจะใหรานคาปลีกเอาเปรียบเหรอคะ
เพราะจะไมเกิดการพัฒนาในชุมชนยอย
เพราะบานเมืองจะไดเจริญอะไรที่ไรคุณภาพจะไดหมดไป
เพราะเปนการจํากัดความเจริญใหอยูเฉพาะในเมือ
เพราะตองมีการแขงขันอยางเสรี
เพราะในชุมชนตองมีการประกอบอาชีพทําใหขาดรายไดหรือความพรุกพรานในเมืองถา
เพระประชาชนพากันไปซื้อของในเมือง
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66. ไมเห็นดวย เพราะเทากับวาเปนการจํากัดสิทธิการลงทุนทําธุรกิจของภาคเอกชน
67. ไมเห็นดวย เพราะถึงแม การขยายหางคาปลีกขนาดใหญเขาชุมชนอาจดูเหมือนทําใหรานโชหวยขาย
ไมได
68. ไมเห็นดวย เพราะถาประชาชนไมพอใจราคาสินคาในหางคาปลีกขนาดใหญเขาก็จะกลับมาซื้อโชหวย
69. ไมเห็นดวย เพราะทุกคนมีสิทธิ์เปนการแขงขันทางการคา
70. ไมเห็นดวย เพราะในเมื่อผูบริโภคเองมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเอง ดังนั้น ถาจะมีการขยาย
71. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจไปยังชุมชนยอยจริงก็คงไมเสียหายอะไร
72. ไมเห็นดวย เพราะควรเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินคาใหกับผูบริโภคมากขึ้น
73. ไมเห็นดวย เพราะผูคาคนกลางตามเขตชุมชนยอยชอบขายของกินราคา
74. ไมเห็นดวย เพราะสินคาจะไดมีหลากหลายมากขึ้น
75. ไมเห็นดวย เพราะผูบริโภคมีสิทธิในการที่จะเลือกซื้อสินคาได
76. ไมเห็นดวย เพราะทําใหทางเลือกในการซื้อของในราคาที่ประหยัดมีลดลง
77. ไมเห็นดวย เพราะนั่นเปนการลดทางเลือกของคนในชุมชน เกิดการผูกขาดการซื้อขายสินคาในชุมชน
78. ไมเห็นดวย เพราะในหางราคาแพงกวา
79. ไมเห็นดวย เพราะทําใหการแขงขันเปนไปอยางเสรี เปดทางเลือกของผูบริโภคที่ตองการไดรับการบริการ
รวมทั้งสินคาที่ดีและหลากหลายกวา
80. ไมเห็นดวย เพราะชุมชนจะไมสะดวกสบาย
81. ไมเห็นดวย เพราะเปนการควบคุมที่มีประโยชนตอรานคาขนาดเล็ก
82. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนตองการซื้อสินคาราคาถูก แตรัฐบาลยังกีดกันทําใหตองไดซื้อในราคาที่แพง
ขอ 24. จากขอ (23) โปรดระบุเหตุผล
เห็นดวย
1. เห็นดวย เพราะรานคาโชหวยจะไดตอสูและคงอยูคูชาติ
2. เห็นดวย เพราะไมงั้นธุรกิจการคาปลีกคาสงขนาดเล็กก็ขายไมได
3. เห็นดวย เพราะรานคายอยจะไดขายไดบาง
4. เห็นดวย เพราะเพื่อความเปนธรรมในการคาขาย
5. เห็นดวย เพราะเหมือนกับรอ
6. เห็นดวย เพราะเปนการแขงขันกับรายยอย ทําใหผูบริโภคหันมาซื้อธุรกิจขนาดใหญและถูกกวา แต
แทจริงบริษัทไดกําหนดราคามากอยูดีเพราะขายไดมาก และทําใหผูผลิตวัตถุดิบคือเกษตรกร
ไดรับผลกระทบไปดวย
7. เห็นดวย เพราะเปนวิธีการใชเลหลดบางสวนบางสินคาแตขึ้นราคาสินคาอื่นเพิ่มราคา
8. เห็นดวย เพราะใชรัฐบาลควบคุมการผลิตและการขายของธุรกิจขนาดใหญ
9. เห็นดวย เพราะตองไม มีการกดขี่แรงงาน
10. เห็นดวย เพราะชุมชนจะมีกิจกรรมตอเนื่อง
11. เห็นดวย เพราะจะทําใหเกิดผูประกอบการรายใหม
12. เห็นดวย เพราะเอาเปรียบหางคาปลีกขนาดเล็ก
13. เห็นดวย เพราะชวยตรึงราคาใหเหมาะสม
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14.
15.
16.
17.
18.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

39. เห็นดวย
40. เห็นดวย
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

เพราะก็ดี ถาทําไดจริง
เพราะจะไดไมเปนการตอราคารานคายอย
เพราะเปนการปองกันการุมตลาดของธุรกิจประเภทนี้
เพราะรานคาเล็กๆ จะไดทําการคาตอไปได
เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะไดสามารถดําเนินตอไปได ทําใหประชาชนมีทางเลือกไดมาก
ขึ้น
เพราะทําใหรานคาปลีกขาดทุน เศรษฐกิจในชุมชนไมดีขึ้น
เพราะเอาเปรียบผูประกอบการรายยอย
เพราะจะไดเปนธรรมตอรานคาขนาดยอยตามชุมชน
เพราะจะทําใหเกิดการแขงขันกับรานคาขนาดเล็ก
เพราะเราจะไดความยุติธรรม
เพราะมีความเทาเทียมในดานราคารูปแบบวามีความเสมอภาคกัน
เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอรานคาปลีกชุมชนทองถิ่น
เพราะจะทําให ธุรกิจขนาดอื่นๆเสียรายได
เพราะความเปนธรรม
เพราะจะไดไมกดขี่และแยงรานเล็กๆ
เพราะลดรายจายการซื้อสินคา
เพราะชวยพยุงใหมีการแขงขันกันได
เพราะจะไดไมกระทบกับรานโชหวย
เพราะการแขงขันจะไมเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไมได เพราะธุรกิจขนาดเล็กสูแขงขันไมได
เพราะทําใหมีความสมดุลกัน
เพราะธุรกิจ SME ซึ่งมีตนทุนที่สูงกวาไมสมารถแขนขันได กอใหเกิดความเสียหายตอ SME
เพราะจะทําใหธุรกิจเล็กๆไดขายดี
เพราะเนื่องจากธุรกิจใหญมีตนทุนที่สูงสามารถทํากลยุทธไดดีกวา
เพราะลดการแขงขันในรานขนาดเล็ก
เพราะถามีสินคาต ากวาทุนมาขายผูบริโภคจะไปซื้อสินคาในราคาถูกๆ และคนขายรายยอยก็
จะไดแขงขันกันสูง
เพราะถาขายต่ํากวาทุนรานโชหวยก็จะสามารถสูการแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญได
เพราะถาธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ขยายตัวจะทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กมียอดขายที่ลดลง
และไมเปนธรรม
เพราะมิเชนนั้นรานคาปลีกขนาดเล็กก็จะไมมีรายได
เพราะธุรกิจขนาดเล็กจะอยูไมได
เพราะจะไดไมกระทบรานปลีกยอยมาก
เพราะ ดี
เพราะเพื่อควบคุมสินคาใหมีคุณภาพ
เพราะไมเอาเปรียบกัน
เพราะจะทําใหไดสินคาที่มีคุณภาพ
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็ นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

79. เห็นดวย
80. เห็นดวย
81. เห็นดวย
82. เห็นดวย

เพราะสงผลกระทบตอชุมชนรานคาโชหวย เปนการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม
เพราะธุรกิจชุมชนลดนอยลง
เพราะประหยัดเพิ่มขึ้น
เพราะจะทําใหรานโชหวยขายของไมได
เพราะเพื่อไมเปนดึงลูกคาเกินไป ลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับรานคาขนาดเล็ก
เพราะราคาสินคาไมแพง
เพราะเกษตรกรจะได ไมถูกกดราคา
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กขายไมได
เพราะสินคาอื่นจะขายไมได
เพราะมีทุนต่ํา
เพราะทําใหหางไมเยอะเกิน
เพราะควรควบคุมกับคุณภาพสินคา
เพราะสรางความเปนธรรมตอผูผลิตรายเล็ก/กลาง
เพราะรานเล็กๆจะไดมีสิทธิ์แขงขัน
เพราะจะไดซื้อของถูก
เพราะเพื่อไมใหเอาเปรียบผูผลิต ผูบริโภคและผูอื่นๆ
เพราะรานคารายยอยจะไดมีโอกาสแขงขันกับธุรกิจรายใหญ
เพราะไมเอาเปรียบ
เพราะละเมิดสิทธิ
เพราะเอาเปรียบรานโชหวย
เพราะการขายในราคาต่ําทําใหคนซื้อมากการผลิตก็จะมาก ทรัพยากรลดลง
เพราะเห็นใจรานโชหวย
เพราะเพื่อความเปนธรรมตอทุกฝาย
เพราะจะเปนการเสียเปรียบของรานคาทั่วไปทีมีทุนต่ํา
เพราะเพื่อรักษาผลประโยชน
เพราะจะทําใหเกิดความเปนธรรมตอผูขาย
เพราะเปดโอกาสใหรานคาชุมชนไดแขงขัน
เพราะถาขายสินคาที่ต่ํากวาทุนรานคาก็ขายสินคาไมได
เพราะรานคาโชหวยจะขายของไมได
เพราะรานคาเล็กๆจะขายไมได
เพราะการที่ธุรกิจคาปลีกมีกลยุทธเชนนั้นทําใหการดึงดูดมากขึ้น เงินไหลออกตางประเทศมาก
ขึ้น
เพราะการที่ทําเชนนี้จะทําใหประชาชนไมเขารานโชหวย ทําให โชหวยขาดทุนและอยูตอไป
ไมได
เพราะสามารถควบคุมราคาได
เพราะเปนการทําใหรานคาโชหวยไมสามารถแขงขันได
เพราะถาลดราคาต่ํากวาทุน คุณภาพสินคาก็จะลดลง
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

92.
93.
94.
95.
96.
97.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

98. เห็นดวย
99. เห็นดวย
100. เห็นดวย
101. เห็นดวย
102. เห็นดวย
103. เห็นดวย
104. เห็นดวย
105. เห็นดวย
106. เห็นดวย
107. เห็นดวย
108. เห็นดวย
109. เห็นดวย
110. เห็ นดวย
111. เห็นดวย
112. เห็นดวย
113. เห็นดวย
114. เห็นดวย
115. เห็นดวย
116. เห็นดวย
117. เห็นดวย

เพราะถามีการคาต่ํากวาชุมชนผูคนก็จะไปยังรานคาปลีกมากวารานโชหวยธรรมดา
เพราะเพื่อคงความเปนมาตรฐาน
เพราะเพื่อคุมครองตลาดครัวเรือน
เพราะทุกคนจะตองมีสิทธิขายของราคาเทากัน
เพราะเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในธุรกิจขนาดเล็ก
เพราะลดการดึงดูดของผูคน
เพราะไมเปนธรรมกับรานที่มีขนาดเล็กกวา
เพราะเพื่อใหเกิดการแขงขันอยางชุมชน
เพราะชวยควบคุมใหระบบเศรษฐกิจใหอยูในระบบที่เปนธรรมเปดโอกาสใหโชหวยมีโอกาส
ไดผลประโยชนมากขึ้น
เพราะจะทําใหการแขงขันระหวางการคาขนาดเล็กไปไดทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้น
เพราะเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม
เพราะทําใหเสมอภาคกับรานโชหวยธรรมดา
เพราะชาวบานจะไดขายของไดบาง
เพราะมันจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กหายไป
เพราะประชาชนสวนใหญจะแหไปใชของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญกันหมดทําใหพวกรานเล็ก
เสียเปรียบ
เพราะในเรื่องตลาด
เพราะจะไดเกิดความแขงขันที่เปนธรรม
เพราะจะไดมีความเปนธรรม
เพราะรานคาโชหวยจะไดแขงขันกัน
เพราะเกิดความไมเปนธรรม
เพราะไมเปนการตัดราคาคูแขง
เพราะการควบคุมที่ดีทําใหทุกระดับอยูได
เพราะสินคาที่ต่ํากวาทุนอาจมีคุณภาพไมดี
เพราะทําให โชหวยขายของไมได
เพราะจะไดไมเกิดการแขงขันทําใหธุรกิจชุมชนทองถิ่นไดรับผลกระทบ
เพราะเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกธุรกิจขนาดอื่นๆ
เพราะถาไมควบคุมก็ไมมีใครเขาตลาด
เพราะไมใหเอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็ก
เพราะเพื่อไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญใชการประหยัดจากปริมาณซื้อมาเปนขอไดเปรียบ
เพราะทําใหรานคาปลีกชุมชน ไมสามารถแขงขันได
เพราะทําใหรานขนาดเล็กที่ตนทุนสูงไมสามารถดําเนินธุรกิ จได
เพราะจะไดใชสินคาในราคาถูก
เพราะเพื่อทําใหขายสินคาไดพอดีไมเบียดเบียนธุรกิจขนาดเล็กมากเกินไป
เพราะเพราะทําใหราคาสินคาเทาเทียมกัน
เพราะจะทําใหรานโชหวยขายของไดนอยลง
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118. เห็นดวย เพราะถาขายต่ํากวาทุน ธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไดรับผลกระทบได
119. เห็นดวย เพราะเพื่อการแขงขันที่เปนธรรม
120. เห็นดวย เพราะทําใหรานคาปลีกขนาดยอยไมสามารถขายสินคาได ไมสามารถแขงขันไดจนอาจตองปด
กิจการไป
121. เห็นดวย เพราะเปนธรรมทั้งสองฝาย
122. เห็นดวย เพราะเนื่องจากการที่รานคารายยอยซื้อสินคาอาจไมไดต่ํากวาราคาทุน ทําใหอาจไมสามารถ
เกิดการแขงขันได
123. เห็นดวย เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอรานคาขนาดเล็ก
124. เห็นดวย เพราะเปนการเปดการคาเสรี ไมผูกขาด
125. เห็นดวย เพราะถาไมเขาไปควบคุมจะทําให โชหวยขายของไมได
126. เห็นดวย เพราะสินคามีคุณภาพ
127. เห็นดวย เพราะสงสารประชาชนที่ประกอบธุรกิจรายยอย
128. เห็นดวย เพราะชวยเหลือผูบริโภค
129. เห็นดวย เพราะธุรกิจขนาดยอยก็ไมมีกําลังพอที่จะสามารถลดสินคาต่ํากวาทุนไดอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินงาน
130. เห็นดวย เพราะเพื่อไมใหกระทบผูคารายยอย
131. เห็นดวย เพราะสินคาที่ราคาต่ํากวาทุนที่นํามาจําหนายอาจจะมีมาตรฐานและคุณภาพต่ํา
132. เห็นดวย เพราะการขายสินคาราคาต่ําเกินไปจะทําใหไดเปรียบคูแขงมากเกินไป
133. เห็นดวย เพราะรานคาเล็กๆ จะไดขายไดดวย
134. เห็นดวย เพราะเพื่อกําหนดขอบเขตจะเปนการปกปองธุรกิจขนาดเล็ก
135. เห็นดวย เพราะจะทําใหรานคายอยสามารถขายสินคาได
136. เห็นดวย เพราะเราจะไดซื้อสินคาที่ถูก ๆ
137. เห็นดวย เพราะจะไดไมกดราคาของผูคาปลีกขนาดเล็ก
138. เห็นดวย เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญตองซื้อสินคาจากโรงงานในราคาที่ถูกเกินไป
139. เห็นดวย เพราะจะไดไมเอาเปรียบคนไทย
140. เห็นดวย เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได
141. เห็นดวย เพราะรานคาขนาดเล็กจะไดขายได
142. เห็นดวย เพราะรานคายอยๆ จะไดไมถูกกดใหขายเทาทุน และรานคายอยก็จะขายไมได
143. เห็นดวย เพราะรานคาขนาดเล็กอาจมีโอกาสเจงได
144. เห็นดวย เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ มีกําลังซื้อที่มากซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมยุติธรรม ใน
การที่คาสินคาต่ํากวาทุน เพราะสามารถซื้อสินคาในราคาที่ถูกกวาปกติ เพราะซื้อปริมาณมาก
ทําใหการขาดทุนลดความเสียหายกวาผูคารายยอย
145. เห็นดวย เพราะรานคารายยอยจะไดมีผลกระทบลดลง
146. เห็นดวย เพราะเปนกลยุทธในการดึงลูกคาที่รายยอยไมสามารถทําได
147. เห็นดวย เพราะเปนทางเลือกอีกทางใหกับผูบริโภคในการลดรายจาย
148. เห็นดวย เพราะเพื่อใหรานคามีโอกาสในการแขงขัน
149. เห็นดวย เพราะเพื่อใหสินคาราคาถูกลงและลดการขยายสาขาของรานขายปลีกขนาดใหญ
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150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

เพราะเพื่อมาตรฐานสินคาและความเสมอภาคของผูบริโภค
เพราะรานคาทั่วไปจะไดขายได
เพราะจะไดเปนทางเลือกใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อสินคาธุรกิจขนาดเล็กได
เพราะเพื่อไมใหรานคาขายสินคาราคาสูงกวาทุน
เพราะจะไดมีความเปนธรรมตอรานโชหวย
เพราะเปนธรรมตอรานโชหวย
เพราะจะไดเปนธรรมกับรานคายอยที่เล็กกวา
เพราะประชาชนจะไมไปซื้อทีเดียว
พราะทําใหธุรกิจขนาดยอมขายสินคาไดตามปกติ
เพราะจะไดมีการแขงขันที่เปนธรรม
เพราะประชาชนในชุมชนหรือรานคาขนาดเล็กจะไดมีรายไดบางและสามารถแขงขันได
เพราะทําใหธุรกิจคาอื่นอาจขาดทุน
เพราะหากคาปลีกขนาดใหญใชวิธีนี้ คาขนาดเล็กจะแขงขันดวยไมได
เพราะรานคาในชุมชนจะไดประกอบการได
เพราะควรมีการเขามาควบคุมบาง มิปลอยใหเสรีเกินไป
เพราะมีความยุติธรรมใหกับสังคม
เพราะถาต่ํามากเกินไปธุรกิจขนาดยอมก็ตองถูกปดตัวเอ
เพราะจะไดไมเกิดการเอาเปรียบในการแขงขันระหวางรานคาปลีกขนาดใหญกับโชหวย
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กสามารถแขงขั นได
เพราะความเปนธรรม ความยุติธรรม
เพราะจะไดมีการแขงขันอยางยุติธรรมกับผูคาขายเล็ก ๆ
เพราะการแขงขันจะไดเปนไปอยางที่ควรจะเปน
เพราะเพื่อสรางความเปนธรรมใหกับธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก
เพราะควบคุมไดใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญลดราคามากจนกระทบรานโชหวย
เพราะจะทําใหมีผลกระทบตอรานโชหวย รานขายของชําเล็ก ๆ
เพราะเปนการตัดทอนรูปแยบการคาในแบบอื่นใหใชไดไมไดผล
เพราะถาลดราคา ผูคนก็จะแหไปซื้อทําใหรานเล็ก ๆขายไมได
เพราะการที่รัฐเขามาควบคุมการประกอบธุรกิจของเอกชนควรทําเพียง
เพื่อปองกันการที่ประชาชนถูกเอาเปรียบนั้นดีแลว
178. เห็นดวย เพราะเปนการแขงขันทางธุรกิจที่ไมเปนธรรมสําหรับรานโชหวยที่ตองหาเงินเลี้ยงชีพไปวันๆ
179. เห็นดวย เพราะราคาไมควรจะแตกตางกัน

ขอ 24. จากขอ (23) โปรดระบุเหตุผล
ไมเห็นดวย
1. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนตองการซื้อสินคาที่มีราคาต ากวาทุนหรือราคาประหยัดอยูแลว
2. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหประชาชนบริโภคคาในราคาสูง
3. ไมเห็นดวย เพราะผูลงทุนควรจะเปนคนกําหนดราคาเองเพราะเงินกําหนดกําไรขาดทุน
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4.
5.
6.
7.
8.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

9. ไมเห็นดวย
10. ไมเห็นดวย
11. ไมเห็นดวย
12. ไมเห็นดวย
13. ไมเห็นดวย
14. ไมเห็นดวย
15. ไมเห็นดวย
16. ไมเห็นดวย
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะผมเชื่อวา สินคาที่ต่ํากวาทุนคงไมมีมากขนาดนั้น นาจะเปนแคโปรโมชั่นอยางหนึ่ง
เพราะผิดหลักการคาเสรี
เพราะไมเปนธรรม เพราะเปนผลดีตอผูบริโภค
เพราะสินคาต่ํากวาทุนดีแลว แตควรควบคุมกําไรจัดตั้งมากกวา
เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กหลายแหงก็ไดประโยชนจากการลดราคานี้ดวยและเปนผลดีตอ
ผูบริโภค
เพราะอาจทําใหผูคารายยอยขาดรายไดไป
เพราะจะไดซื้อของที่ถูกลง
เพราะรานคาปลีกก็ยังไดอยูเพราะคนในชุมชนก็ยังซื้ อที่รานคาปลีกอยูดี
เพราะเปนไปตามสิทธิมนุษยชน
เพราะสินคาหลายๆชนิดสามารถเปนทางเลือกของคนรายไดต่ําได
เพราะถือวาเปนกลยุทธทางการตลาดอยางหนึ่ง
เพราะเปนกลยุทธในการทําธุรกิจ
เพราะบางครั้งประชาชนก็ตองการของถูก เนื่องจากไมคอยมีเงินในการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน
เพราะเปนสิทธิของกิจการ เพราะผลไดหรือเสียมันก็เกิดจากกิจการเอง
เพราะทําใหขาพเจาไมไดซื้อสินคาในราคาที่ถูก
เพราะอยากซื้อสินคาที่มีราคาถูก
เพราะเปนทางเลือกของผูบริโภคที่จะไดซื้อสินคาในราคาที่ถูกรัฐไมควรแทรกแซง
เพราะสินคาจะมีราคาแพง
เพราะกระทบตอรานคายอย
เพราะในบางครั้งควรคือกําไรสูประชาชน
เพราะผูซื้อจะซื้อในราคาที่แพงขึ้น
เพราะเปนผลประโยชนแกผูบริโภค
เพราะทําใหประชาชนซื้อสินคาที่ถูกลงและเปนการกระตุนการซื้อ
เพราะไดซื้อสินคาราคาถูก
เพราะกระทบตอผูบริโภค
เพราะผูบริโภคไดสิ่งที่ดีกวา
เพราะอยากไดของถูก
เพราะเดี๋ยวก็ไดซื้อของแพงหรอก
เพราะกระทบสิทธิในการคาขาย
เพราะรัฐไมควรแทรกแซงกลไกตลาด แตตองแกที่พอคาคนกลางมากกวา
เพราะสงสารชาวบาน
เพราะทําใหตองซื้อสินคาในราคาแพง เพราะคาครองชีพก็สูงขึ้น
เพราะจะเอาเปรียบรานเล็กๆ
เพราะไมควร
เพราะไมเปนธรรมกับรานยอย
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39. ไมเห็นดวย เพราะเปนสิทธิ์สวนบุคคล
40. ไมเห็นดวย เพราะดีอยางเสียอยาง
41. ไมเห็นดวย เพราะการทีส่ ินคาที่ราคาต่ํากวาทุนทําให สามารถซื้อของในราคาถูก และการลดราคาเปน
แคบางชวงเทานั้น
42. ไมเห็นดวย เพราะเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการทําการคาของธุรกิจนั้นๆ
43. ไมเห็นดวย เพราะมันเปนสิทธิ
44. ไมเห็นดวย เพราะผูบริโภคตองการซื้อสินคาในราคาถูก
45. ไมเห็นดวย เพราะจําไมไดซื้อของในราคาถูก
46. ไมเห็นดวย เพราะการคาสินคาที่ต่ํากวาทุนก็เปรียบเสมือนการคืนกําไรใหกับลูกคา
47. ไมเห็นดวย เพราะอยากซื้อของในราคาถูก ตองใหประชาชนเลือกเอาวาจะตองไปซื้อที่ไหน
48. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจปลีกขนาดใหญขายต่ํากวาทุนมากวารานโชหวยซื้อของราคาถูกทําใหขายถูก
49. ไมเห็นดวย เพราะรูปแบบการคาสินคาอาจไมมีคุณภาพ
50. ไมเห็นดวย เพราะราคาต่ํากวาทุนทําใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ถูกซื้อเหมาะกับเศรษฐกิจ
แบบนี้
51. ไมเห็นดวย เพราะเราก็ไดประโยชนจากการขายสินคานั้น
52. ไมเห็นดวย เพราะราคาจะแพงกวาปกติ ไมประหยัด
53. ไมเห็นดวย เพราะถาสินคาต่ํากวาทุน ผูผลิตก็ไมมีแรงจูงใจในการผลิตเพราะไมไดกําไร ผลิตไปวันๆ
สินคาก็ไมมีคุณภาพ
54. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญก็จะขายสินคาต่ํากวาทุนแตมันก็ขึ้นอยูกับผูบริโภควาจะซื้อที่
ไหน
55. ไมเห็นดวย เพราะรายไดจะไปกระจายไปสูชุมชนยอย
56. ไมเห็นดวย เพราะหากสินคาถูกลงก็จะเปนผลดีกับผูบริโภค
57. ไมเห็นดวย เพราะเปนการเพิ่มการคาใชจายของผูมีรายไดนอย
58. ไมเห็นดวย เพราะผูคนมีสิทธิ์ซื้อสินคาในราคาต่ํากวาทุน
59. ไมเห็นดวย เพราะสินคาจะมีราคาแพง
60. ไมเห็นดวย เพราะผูบริโภคซื้อของถูก
61. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหผูบริโภคไดบริโภคสินคาในราคาถูกบาง
62. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจขนาดเล็กไมสามารถแขงขันได
63. ไมเห็นดวย เพราะราคาถูกยอมดีกวา เพราะจายนอยกวา
64. ไมเห็นดวย เพราะเปนแนวทางการบริหาร
65. ไมเห็นดวย เพราะบุคคลที่ ไปตองซื้อสินคาในราคาที่สูงขึ้น ถาอยากใหประชาชนที่ซื้อสินคาที่ไปรานคา
ก็ควรที่จะปรับราคาสินคาใหเหมาะสม หรือจัดโปรโมชั่นแขงขันกับรานคาขนาดใหญ
66. ไมเห็นดวย เพราะเพื่อเปนการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรและเลือกแนวทางของตนเอง
67. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหผูบริโภคซื้อรานคาที่แพง
68. ไมเห็นดวย เพราะเกิดผลิตกับผูบริโภค
69. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนซื้อสินคาไดถูกลง
70. ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหผูบริโภคขาดทางเลือกในการบริโภคได
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวย

เพราะจะไดมีการกระจายรายไดที่มากขึ้น
เพราะเปนการแทรกแซงการประกอบธุรกิจมากเกินไป
เพราะจะทําใหรานคาปลีกยอยจําหนายสินคาไดนอยลง
เพราะผูบริโภคไมไดประโยชน
เพราะรานคาปลีกในชุมชนไมสามารถที่จะใชกลยุทธในการลดราคาต่ํากวาทุนได
เพราะประชาชนนะไดไมตองซื้อสินคาราคาแพง
เพราะประชาชนบางคนยังตองการสินคาในจํานวนมากเพื่อนําไปใชจึงจํากัดดานราคาพอควร
เพราะเราสามารถฉวยโอกาสเลือกซื้อของถูกได
เพราะเปนสิทธิของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
เพราะผูบริโภคมีทางเลือกนอยลง
เพราะบุคคลในเมืองใหญไดรับผลกระทบในการซื้อสินคาที่มีราคาแพง
เพราะบริโภคจะไมไดซื้อสินคาที่ถูก
เพราะถือเปนกลยุทธในการขายสินคาดึงดูดลูกคา
เพราะถาขายถูกกวาทุนจะทําใหผูคารายยอยขายของไมได
เพราะในรูปแบบการขายผูซื้อตองการสินคาที่มีราคาต่ําเพื่อเปนการลดตนทุนคาครองชีพ
เพราะเปนเสรีภาพการขายไมควรมีการบังคับ
เพราะการที่ขายต่ํากวาทุนในการชวยใหผูบริโภคสามารถประหยัดทรัพยในการใชจายได
เพราะจะทําใหสินคาของรานคาเล็กๆ แพงขึ้นและประชาชนจะลําบากขึ้น
เพราะทําใหผูบริโภคซื้อสินคาราคาแพงขึ้น
เพราะสําหรับบุคคลที่ตองการซื้อของทีละมาก ๆ เพื่อความประหยัด

ขอ 26. จากขอ (25) โปรดระบุเหตุผล
เห็นดวย
1. เห็นดวย เพราะตามที่สังเกตเห็น
2. เห็นดวย เพราะโชหวยไดรายไดนอยกวาการคาปลีกใหญแนนอน
3. เห็นดวย เพราะรานโชหวยอาจขาดทุนได
4. เห็นดวย เพราะเพื่อใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนบาง
5. เห็นดวย เพราะเพื่อใหผูขายในทองถิ่นมีรายไดและสรางครอบครัวได
6. เห็นดวย เพราะความเปนธรรม
7. เห็นดวย เพราะจะทําใหรานนี้สามารถด ารงตัวอยูได
8. เห็นดวย เพราะใหการคาขายไปอยางยุติธรรม และรานคาทองถิ่นไมเดือดรอน
9. เห็นดวย เพราะธุรกิจขนาดใหญจะไดเอารัดเอาเปรียบรานคาปลีกในชุมชนทองถิ่นได
10. เห็นดวย เพราะจะไดมีความมั่นคงทางรายได
11. เห็นดวย เพราะทุกคนมีสิทธิ์ทางเศรษฐกิจ
12. เห็นดวย เพราะเปนการชวยรานคาปลีกขนาดเล็ก
13. เห็นดวย เพราะจะไดมีความเสมอภาคขึ้น
14. เห็นดวย เพราะทําใหประชาชนมีรายได เนนเศรษฐกิจพอเพียง เอาสินคาที่เปนภูมิปญญาชาวบาน
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15. เห็นดวย
16. เห็นดวย
17. เห็นดวย
18. เห็นดวย
19. เห็นดวย
20. เห็นดวย
21.
22.
23.
24.
25.
26.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

35.
36.
37.
38.
39.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

40.
41.
42.
43.
44.
45.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

ออกมาสนับสนุนกันดีกวา
เพราะพอค า แมคา ที่น ามาขายตางก็อยากไดผลก าไรในการลงทุน
เพราะคนไทยดวยกัน รักกันไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย
เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดเล็กจะดําเนินธุรกิจโดยประชาชน
การปองกันไมใหธุรกิจไดรับผลกระทบจึงเปนการชวยใหประชาชนมีอาชีพมากยิ่งขึ้น
เพราะจะไดเปนการกระจายรายไดแกชุมชน ไมใหเงินออกนอกประเทศ
เพราะคนไทยสวนใหญเปนรากหญา ไมมีกําลังที่จะไปตอสูกลับกลุมทุนขนาดใหญๆได
เพราะเนื่องจากความสามารถพัฒนาการขอรานโชหวยควรมีการปองกันกอนตอไป
ซึ่งควรมีการใหความรูในการปรับปรุงรานและการบริการ
เพราะจะไดรับความเทาเทียม “ลืมตาอาปาก” ไมมีการผูกขาด
เพราะเปนการปองกันและไมถูกธุรกิจขนาดใหญคาแขงจนไมสามารถอยูได
เพราะเปนธรรมตอรานคาปลีกชุมชน
เพราะเขาจะไดยิ้มออก
เพราะรานคาชุมชนจะไดมีเสถียรภาพมาก
เพราะประชาชนสวนที่ทําธุรกิจคาปลีกเพื่อดํารงชีพ เปนการชวยคนในทองถิ่น และอนุรักษ
ความเปนไทยดวย
เพราะอยากให โชหวยทนอยูตอไปได โดยไมเดือดรอน
เพราะจะเปนการกระจายรายไดใหได รับความเปนธรรมทุกคน
เพราะเกิดการหมุนเวียนทางการเงินในชุมชน
เพราะแตไมตองมีมาตรการปองกันก็ได เขาจะไปกันเอง
เพราะจะทําใหชุมชนไมตองมองกับการยุงยากทางกฎหมาย
เพราะอํานาจการตอสูของธุรกิจขนาดยอยสูใหญไมไดรัฐตองคุมครอง
เพราะเมื่อตราธุรกิจของชุมชนดั่งเดิมไว
เพราะจําเปนตองมีมาตรการเพื่อไมใหเศรษฐกิจชุมชนลมใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนใน ทําให
เงินไมไหลออกนอกประเทศ
เพราะเปนหลักการคาเสรี
เพราะเหมือนกับรอ
เพราะเพื่อความเปนธรรมทางการคา
เพราะเปนการสงเสริมรายไดชุมชนในตัว
เพราะเหมือนเปนการขยายรายไดไปใหธุรกิจขนาดเล็ก และก็กอยากใหธุรกิจขนาดเล็กมี
มาตรฐาน
เพราะการจัดระเบียบระบบการคา คุณภาพของสินคา รวมไปถึงการบริการอีกดวย
เพราะแตรานคาโชหวยตองปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการดวย
เพราะทําใหประชาชนมีรายได ไมขาดทุนหากตองแขงขันกับหางขนาดใหญ
เพราะอยากใหมีการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่นมากกวานี้
เพราะบางทีควรทําใหฐานเล็กๆดําเนินธุรกิจไปได
เพราะอยากใหมี โชหวย
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เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กสูไมไหว
เพราะจะทําใหผูทําธุรกิจคาปลีกชุมชนมีโอกาสแขงขันกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
เพราะรานคาปลีกเปนธุรกิจขนาดเล็กทุนนอยไมใหธุรกิจขนาดใหญมาเองเรื่องทุนที่แตกตางมา
แขงขัน
เพราะรานคารายยอยมีมากถาลมลงคงมีคนวางงานเยอะ
เพราะเพื่อที่ธุรกิจรายยอยสามารถแขงขันกับรายใหญไดอยางเสมอภาค
เพราะจะทําใหธุรกิจขนาดเล็กอยูได ไมงั้นธุรกิจขนาดใหญ ก็ครองตลาดเงินไมไดหมุนเวียนใน
ชุมชน
เพราะเพื่อใหรานโชหวยไดขายสินคาได
เพราะถามีรานคาปลีกที่ใหญกวา สะดวกกวา รานมีรูปแบบดีกวาก็จะทําใหคนเลือกใชบริการ
มากกวา
เพราะเพื่อชวยใหบุคคลที่ทําธุรกิจโชหวยสามารถประกอบธุรกิจตอไปได ไมตกงาน
เพราะจะทําให ธุรกิจเทาเทียมกัน
เพราะเปนการชวยเหลือผูที่เดือดรอนจากธุรกิจใหญที่จะมาแทน
เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกตามชุมชนทองถิ่น
เพราะควรมีมาตรการนี้เพื่อใหผูทําโชหวยอยูได
เพราะนอยตอการขาดทุน
เพราะจะไดมีความแขงขันกันต า
เพราะถือเปนการชวยรานโชหวยใหสามารถสูกับตลาดใหญได
เพราะจะไดเกิดความเปนธรรม ตอผูคาไมเปน ผูคาปลีกขนาดใหญขนาดยอม
เพราะจะชวยใหรนโชหวยอยูไดไมตองเดือดรอน
เพราะมีมาตรการเพื่อป องกันราคาสินคาไมใหตางกันมากเกิดไป ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมี
ทางเลือกไดหลากหลาย
เพราะประชาชนตามทองถิ่นจะไดมีรายได
เพราะถาใชมาตรการปองกันจะทําใหรานคาปลีกอยูได
เพราะรานโชหวยจะสามารถแขงขันในชุมชนไดตอไป และยังเปนการอนุรักษรานโชหวยไดอีก
ดวย
เพราะชุมชนก็ยังมีรานคาโชหวยก็ยังขายไดอยู
เพราะเปนการที่จะทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม และมีเงินหมุนเวียนในชุมชน
เพราะจะไดชวยรานคาที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
เพราะประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขายหรือโชหวยจะไดมีรายไดมากขึ้น
เพราะจะชวยใหธุรกิจคาปลีกอยูรอด
เพราะดี
เพราะจะทําใหรานคามีรายไดมีงานทํา
เพราะสงสารธุรกิจคาปลีกในชุมชน
เพราะเพื่อความเปนธรรม
เพราะเพื่อความเปนธรรม
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เพราะเพื่อความเปนธรรม
เพราะจะไดมีความยุติธรรมในการคาแบบเร็วมากขึ้น
เพราะผูประกอบการรานคาจะไดอยูได
เพราะตางคนก็ตางทํามากหากิน ควรเห็นใจซึ่งกันและกัน
เพราะโชหวยจะไดขายได
เพราะเปนการชวยเหลือ
เพราะเพื่อรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ
เพราะจะไดขายของดีๆ
เพราะชุมชนจะไดเกิดการกระจายรายได
เพราะเปนการใหความเปนธรรมกับรานโชหวย
เพราะรานคาเล็กๆจะไดขายได
เพราะจะไดอยูไดและเปนรายไดใหกับประชาชนในระดับหนึ่ง
เพราะชวยเหลืออาชีพของคนในชุมชน
เพราะธุรกิจคาปลีกขนาดใหญมีกลยุทธในการดึงดูดลูกคามากกวารานคาปลีกขนาดเล็ก
เพราะชุมชนจะไดมีรายได
เพราะจะไดมีรายไดสูชุมชน
เพราะจะทําใหรานโชหวยขายไมได
เพราะธุรกิจปลีกชุมชนทองถิ่นจะไดขายสินคาได
เพราะคนไทยชวยเหลือกัน
เพราะเปนการชวยธุรกิจชุมชนไดอยูได
เพราะเพื่อใหประชาชนมีรายได
เพราะประชาชนจะไดมีรายได
เพราะเปนการรักษาอาชีพของคนๆนั้น
เพราะวาเปนการดูแลรานคาของคนในชุมชน
เพราะทําใหเกิดการกระจายรายได
เพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงบางอยางอาจจะสงผลกระทบกับหลายคน
เพราะรักษาผูคารายยอยใหเงินหมุนเวียน
เพราะธุรกิจคาปลีกจะสามารถอยูได
เพราะเปนการสรางอาชีพใหแกประชาชน
เพราะชวยเหลือเศรษฐกิจประเทศ
เพราะใหความเปนธรรม
เพราะกระจายรายไดใหทั่วถึง
เพราะรานคารายยอยควรไดรับการคุมครองและจะเปนกิจการอยางเปนธรรม
เพราะนาจะปรับเปลี่ยนใหดีกวานี้
เพราะเปนการคุมครองผูประกอบการคาปลีกชุมชนทองถิ่น
เพราะเพื่อเพิ่มชองทางธุรกิจคาปลีกชุมชน ไมผูกขาดกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
เพราะปองกันสิทธิ์
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เพราะใหประชาชนท ากิน
เพราะรานโชหวยจะไดขายได
เพราะเพื่อความยุติธรรม
เพราะสงสารประชาชนที่เปนผูคารายยอย
เพราะคือเปนการชวยเหลือชุมชนในละแวกนั้นๆ
เพราะคือธุรกิจรายไดหลักของรานคานั้นๆ
เพราะมีธุรกิจของครอบครัวที่สืบทอดกันมานานเงินทุนทําเล
หรือสิ่งดึงดูดตางๆอาจสูรานธุรกิจใหมๆไมไดอาจจะทําใหรานนั้นที่เปนที่รูจักในชุมชนอาจขาย
ไมได
เพราะเพื่อความเปนธรรมตอทุกฝาย
เพราะชวยใหคนที่ประกอบธุรกิจในชุมชนเดิมสามารถใชชีวิตอยูได
เพราะเพื่อสนับสนุนคนไทยด วยกันเพื่อผลประโยชน
เพราะเพื่อเปนการสงเสริมการคารายยอย
เพราะจะไดมีความยุติธรรม ทั้งรานคาชุมชนกับรานคาปลีกขนาดใหญ
เพราะหางใหญมีตนทุนต า
เพราะถามีผลกระทบรานคาก็จะถูกปดลง
เพราะเปนการชวยเหลือคนในทองถิ่นที่ไมสามารถแขงขันกับหางใหญได
เพราะรานโชหวยอาจขายสินคาไมได
เพราะชวยกระจายรายไดใหชุมชน
เพราะจะไดขายของได
เพราะจะไดไมเกิดการวางงาน
เพราะไมทําใหเกิดความเสียหาย คงไวซึ่งอาชีพของคนในชุมชน
เพราะควรที่จะมีมาตรการเขามาควบคุม
เพราะยังไงประเทศไทยก็เคยมี เคยทํา โชหวยเปนเสมือนตัวแทนของคนในชุมชน
เพราะรานคาปลีกขาดทุน
เพราะเพื่อใหประชาชนมีงานท า
เพราะชุมชนจะไดรับวัฒนธรรมเดิมๆได จะไดพัฒนาไปชาๆ
เพราะถารานโชหวยมีผลกระทบเชนรานขายไดและตองปดทําใหเกิดคนขาดรายไดไปอีก1 คน
เพราะถามีธุรกิจโชหวยในชุมชน คนในชุมชนอาจจะมีรายไดจะกระจายสินคาได
เพราะเพื่อความเสมอภาคทัดเทียมกัน
เพราะเพื่อใหประชาชนมีรายไดอยางทั่วถึง จากเศรษฐกิจทุนนิยม
เพราะจะไดชวยใหธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่นอยูได
เพราะจะทัดเทียมทางการคา ทําใหไมเสียดุลการคาได
เพราะเปนการชวยเหลือรานคายอย
เพราะชาวบานจะไดมีรายได
เพราะชวยใหคนมีงานทํา
เพราะทําให โชหวยไมถูกนายทุนรายใหญแยงผลประโยชนจากชุมชน
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เพราะธุรกิจชุมชนไดรับผลกระทบเงินไมไหลเวียนในชุมชนแตจะอยูกับคนที่ไมมีกลุม
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกดําเนินตอไปได
เพราะเปนการชวยเหลือรานโชหวยใหด ารงอยูได
เพราะรานโชหวยก็คือเปนอาชีพหนึ่งในการทํามาหากินของประชาชนในชุมชน
เพราะมีการแขงขันอยางเปนธรรม
เพราะธุรกิจคาปลีกแมอาจจะเปนธุรกิจเล็กๆแตก็สามารถเลี้ยงปากทองเองได
จึงควรมีมาตรการปองกัน ไมใหธุรกิจคาปลีกขนาดใหญเขามามีอํานาจมากเกินไป
เพราะในชุมชนจะไดมีรายได
เพราะทําใหรานโชหวยอยูได
เพราะจะไดเกิดความเปนธรรม และทัดเทียมกันในการคา
เพราะรานคาปลีกจะไดไมตองปดกิจการ
เพราะตองควบคุมธุรกิจขนาดใหญและเซเวน
เพราะทําใหธุรกิจขนาดเล็กอยูได
เพราะมีความยุติธรรมดี
เพราะรานโชหวยไมสามารถสูกับธุรกิจคาปลีกขนาดใหญได
เพราะเริ่มมีการเรียกรองจากรานโชหวย
เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่นจะขาดรายได
เพราะเปนการคุมครองรานโชหวยของคนไทยมิใหตางชาติเขามาแขงขันมาก
เพราะรานคาปลีกขนาดยอยจะไดรับการคุมครองไมใหถูกนายทุนตางชาติเอาเปรียบ
เพราะจะไดเปนการกระจายรายได
เพราะเพื่อไมใหเกิดการไมเปนธรรม
เพราะทองถิ่นควรพึ่งพากันเอง ระบบเงินหมุนเวียนจะไดไมตกเปนของคนนอก
เพราะทําใหรานคาขนาดเล็กอยูรอด
เพราะเปนการชวยธุรกิจคาปลีกชุมชนไมใหไดรับผลกระทบ
เพราะทําใหธุรกิจคาปลีกอยูในตลาดการคาทั่วไป
เพราะจะไดเทาเทียมกัน
เพราะเพื่อใหประชาชนทองถิ่นที่ทํากินโชหวยมีรายได
เพราะทําใหรานโชหวยยังสามารถขายสินคาได โดยไมไดรับผลกระทบ
เพราะจะไดไมสงผลกระทบตอผูทําธุรกิจปลีกชุมชนในทองถิ่น
เพราะชวยโชหวยไดอยูตอ
เพราะเพื่อการกระจายไดอยางเปนธรรม
เพราะเปนการกระจายรายไดเขาสูชุมชนอยางทั่วถึง
เพราะหากมีธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ในชุมชนทองถิ่นจะกระทบถึงธุรกิจคาปลีกในชุมชน
ทองถิ่น
เพราะจ าทําใหธุรกิจชุมชนเกิดความเสียเปรียบในการประกอบธุรกิจ
เพราะเพื่อใหผูประกอบธุรกิจ โชหวยสามารถดําเนินกิจการเพื่อดํารงชีวิตได
เพราะจะไดมีการขายอยางเทาเทียมและยุติธรรม
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เพราะเจาของรานคาจะไดขายไดมากขึ้น
เพราะประโยชนของประชาชนและคนไทยเอง
เพราะเปนการกระจายรายไดแกรานโชหวย
เพราะเปนการชวยเหลือรานสะดวกซื้อ
เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนราคาสินคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมได
เพราะท าใหการกระจายรายไดไปสูประชาชนโดยตรง ไมตองผานเอากิจการหาง
เพราะเพื่อรานโชหวยจะดําเนินตอไปได
เพราะเปนการสรางเสริมอาชีพสําหรับชุมชนเล็กๆ
เพราะเพื่อความเปนธรรม
เพราะเพื่อชวยเหลือธุรกิจรายยอย
เพราะเพื่อความเปนธรรมแกธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่น
เพราะจะทําใหสินคามาเปนทางที่สามารถแขงขันได
เพราะเพื่อใหเกิดความแขงขันทางการคาที่เปนธรรม
เพราะปองกันการประกอบอาชีพของรานโชหวยเนื่องจากผูลงทุนตางเขามากุมตลาดมาก
เกินไป
เห็นดวย เพราะทําใหประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได
เห็นดวย เพราะสามารถดําเนินธุรกิจได
เห็ นดวย เพราะก็ตองเขาไปควบคุมดวยเพราะถาไมชวยรานตางๆก็อาจจะอยูไมได
เห็นดวย เพราะเพื่อรักษาความเปนธรรมในสังคม
เห็นดวย เพราะรานโชหวยจะไดรับความเปนธรรม
เห็นดวย เพราะรานโชหวยจะไมเดือดรอนสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
เห็นดวย เพราะควรชวยเหลือธุรกิจในชุมชนดวย
เห็นดวย เพราะเปนการสนับสนุนใหคนไทยมีอาชีพ รานคาขนาดใหญเปนการลงทุนของตางชาติทําให
เงินออกนอกประเทศ
เห็นดวย เพราะเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจะไดอยูรอด
เห็นดวย เพราะธุรกิจจะไดรับความเปนธรรมในการทําธุรกิจมาก ถึงแมธุรกิจคาปลีกจะไมใหญ
เห็นดวย เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
เห็นดวย เพราะเปนธรรมดี
เห็นดวย เพราะเพื่อใหรับความเทาเทียมกันทางธุรกิจ
เห็นดวย เพราะทําใหสามารถจําหนายสินคาได
เห็นดวย เพราะจะแยงสวนแบงการตลาด
เห็นดวย เพราะสงสารรานโชหวย
เห็นดวย เพราะคนขายจะไดมีความเปนธรรม ไมมีปญหากัน
เห็นดวย เพราะจะไดมีรายไดเรื่อยๆ
เห็นดวย เพราะรานคาปลีกชุมชนจะไดไมเกิดผลกระทบ และจะไดตัวตอไปนานๆ
เห็นดวย เพราะควรจะให โชหวยไดมีรายไดบาง
เห็นดวย เพราะธุรกิจโชหวยจะไดเติบโตได
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เพราะเพื่อชวยเหลือรานคาขนาดเล็ก
เพราะชวยใหธุรกิจคาปลีกลดความเสี่ยงลง
เพราะจะไดเกิดความเสรีภาพ
เพราะรานโชหวยจะไดมีรายไดและมีชองทางท ามาหากิน
เพราะควรมีการควบคุมดูแลใหรัดกุมเพื่อผลประโยชนแกทุกฝาย
เพราะรานคาปลีกเปนอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบานถาหากไดรับผลกระทบอาจทําใหรานคาปลีก
ในชุมชนหายไป
เพราะควรใหคําแนะนําวิธีดําเนินงาน
เพราะรานคาปลีกแขงขันเรื่องดานทุนที่สูงกวาของหาง
เพราะจะทําให โชหวยขายของได ไมขาดทุน
เพราะเปนการชวายผูประกอบการไทย
เพราะเปนการปองกันการผูกขาดสินคา
เพราะเกิดความเสมอภาค
เพราะเห็นใจประชาชน
เพราะสินคาโชหวยจะไดขายของได
เพราะจะทําใหไดรับผลประโยชนทั้งสองฝาย
เพราะชวยรานคาขายปลีกขายของได
เพราะเพื่อเปนการชวยเหลือรายยอยสามารถคาขายได
เพราะจะชวยใหธุรกิจคาปลีกใจชุมชนทองถิ่นสามารถด าเนินธุรกิจตอไปได
เพราะจะไดมีความยุติธรรมกับทั้งสองฝายไมใหไดเปรียบเสียเปรียบกัน
เพราะยุติธรรมดี
เพราะรานคาหรือธุรกิจนะไดมีรายได
เพราะรานโชหวยจะขายในราคาที่มากกวาทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูบริโภค
เพราะเพื่อชวยเหลือใหรานคาขนาดเล็กสามารถประกอบการคาตอไปได
เพราะจะทําใหรานโชหวยไดอยูตอไปได
เพราะเดี๋ยวประชาชนไมมีอาชีพ
เพราะเพื่อใหรายไดอยูที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ เพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง
เพราะจะไดสงเสริมอาชีพธุรกิจคาปลีกของชุมชน
เพราะยังทําใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพอยู
เพราะเปนการปกปองผูคารายยอยไดมิใหประสบปญหากับธุรกิจ
เพราะสรางความเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจ
เพราะดีมาก
เพราะธุรกิจขนาดใหญทุนสูงทําใหสามารถลดราคาสินคาได มากกวาธุรกิจขนาดยอมมีทุนนอย
เพราะ จะลดราคาสินคาแขงกับธุรกิจขนาดใหญยอมทําใหขาดทุน
เพราะแตธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่นก็ควรมีการปรับตวบาง
เพราะรานเล็ก ๆ สามารถดําเนินการตอไปได
เพราะคาขายเหมือนกันทําธุรกิจตองเห็นใจกันดวย
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เพราะธุรกิจขนาดยอมจะไดสามารถดํารงอยูตอไปได
เพราะเปนการชวยเหลือธุรกิจคาปลีกโชหวยใหสามารถคาขายได
เพราะรานคาปลีกยอยสวนทองถิ่นควรไดรับความเปนธรรม
เพราะเปนการชวยประชาชน
เพราะจะไดไมเจง
เพราะจะทําใหธุรกิจคาปลีกชุมชนทองถิ่นมีผลกําไรมากขึ้น
เพราะเปนการชวยคนในชุมชน
เพราะจะไดชวยเหลือไมใหผูคารายยอยขาดทุนหรือตองปดกิจการ
เพราะเปนการใหความชวยเหลือแกธุรกิจคาปลีกชุมชน ใหสามารถอยูไดโดยสามารถเลี้ยง
ตนเองได
เพราะสงเสริมใหคนในชุมชนมีรายได
เพราะเปนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนั้น
เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนจะไดรับผลกระทบนอยลง
เพราะที่บานเปนรานโชหวยขายสู 7-11 ไมได
เพราะชาวบานจะไดมีรายไดและไมมีนายทุนมาเอาเปรียบ
เพราะชวยเหลือรานโชหวยใหมีรายได
เพราะทําใหสามารถขายได ไมถูกแยงลูกคา
เพราะหากไมมีการปองกัน จะทําใหธุรกิจโชหวยไดรับผลกระทบอยางมาก
เพราะจะดีกวาไหม ถามาตรการปองกันนั้น จะเปนการพัฒนาใหโชหวยไมเอาเปรียบผูบริโภคและ
แขงขันกับธุรกิจคาปลีกสงแบบอื่นแทน
เพราะจะทําใหรานคาชุมชนสามารถดํารงกิจการตอไปได
เพราะเพื่อการกระจายรายไดใหเปนธรรม
เพราะโชหวยอยูในประเทศไทยมานับรอย ๆ ปแลว
เพราะเพื่อทําใหอาชีพคาขายอยูคูกับสังคมไทยและประชาชนไทยตอไป
เพราะไมเชนนั้นจะมี คนวางงานมากขึ้น อาจกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา
เพราะจะไดปกปองไมใหมีผลกระทบ
เพราะเปนการกระจายรายไดสูชุมชน
เพราะคนไทยถาไมชวยคนไทยดวยกัน แลวจะใหไปชวยคนชาติไหน
เพราะเพื่อความเปนธรรมในการคาขายธุรกิจ
เพราะปกปองธุรกิจขนาดเล็ก
เพราะเพื่อไมใหเกิดปลาใหญกินปลาเล็ก
เพราะจะไดมีการเอาเปรียบธุรกิจคาปลีก-สงขนาดเล็ก
เพราะรานโชหวยเปนบุคคลที่ประกอบอาชีพคาขายซึ้งถารัฐไมเขาชวยบุคคลเหลานั้นก็ขาด
เพราะงานขาดรายได
เพราะเปนประโยชนตอผูทําการคา
เพราะจะทําใหคนในชุมชนมีอาชีพคงอยู และเปนการกระจายรายไดดวย
เพราะจะไดชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
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292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

303. เห็นดวย
304. เห็นดวย
305. เห็นดวย
306. เห็นดวย
307. เห็นดวย
308. เห็นดวย
309. เห็นดวย
310. เห็นดวย
311. เห็นดวย
312. เห็นดวย
313. เห็นดวย
314. เห็นดวย
315. เห็นดวย
316. เห็นดวย
317. เห็นดวย
318. เห็นดวย
319. เห็นดวย
320. เห็นดวย
321. เห็นดวย
322. เห็นดวย
323. เห็นดวย
324. เห็นดวย
325. เห็นดวย
326. เห็นดวย

เพราะเงินทองไมรั่วไหลออกนอกประเทศ สงเสริมการคาที่เปนธรรม
เพราะบางทีรานโชหวยก็ชวยใหบริโภคไดรับสินคาในเวลาที่จําเปน
เพราะไทยชวยไทย ขางบานเรือนเคียงกลายเปนหางหมดแลว
เพราะเพื่อกระจายรายไดสูชุมชน
เพราะเพื่อใหธุรกิจคาปลีกดํารงอยูได
เพราะเปนการสรางรายไดใหกับธุรกิจของชุมชน
เพราะเพื่อใหรานโชหวยสามารถลืมตาอาปากไดบาง
เพราะธุรกิจขนาดเล็กไดรับผลกระทบจากรานคาใหญ ๆ
เพราะเพื่อใหผูคาปลีกขนาดเล็กสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
เพราะรานคาโชหวยจะไดมีหลักประกันของตน
เพราะเปนการเปดโอกาสให ชุมชนสรางรายไดดวยตนเอง และไมไดรับผลกระทบจากธุรกิจ
ขนาดใหญมากนัก
เพราะเพื่อใหความเขาใจและการยอมรับของผูประกอบอาชีพคาขายในทองถิ่น
เพราะมันคืออาชีพที่พวกเขาทํากันอยูกอน
เพราะตองใหความยุติธรรมกับผูประกอบอาชีพสุจริต
เพราะจะคงไวซึ่งความพออยูพอกินของชุมชนนั้นๆ
เพราะโชหวยในบางแหงเปนสถานที่ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทยอยากใหดํารงไว
เพราะจะทําใหรานโชหวยไมเดือดรอนและสรางรายไดใหกับชุมชน
เพราะรานโชหวยจะไดมีรายไดอยางทั่วถึง
เพราะยังไงก็สูไมได
เพราะจะไดสงเสริมกันภายในชุมชน
เพราะคุมครองประชาชน กระจายรายได
เพราะจะทําให โชหวยดําเนินตอไปได
เพราะทําใหผูประกอบธุรกิจโชหวยไดทําธุรกิจของตนตอไปได
เพราะทําใหรานโชหวยสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได
เพราะทําใหรานโชหวยมีรายได และอาจมีผลกําไรเพิ่มขึ้น และความเปนอยูของคนในชุมชนก็
จะปกติสุขไมไดรับผลกระทบ
เพราะรานคาปลีกขนาดเล็กจะไดไมตองรับผลกระทบ และขาดอาชีพ
เพราะจะทําใหระบบการดําเนินชี วิตของชาวบานเปลี่ยนแปลง
เพราะจะไดชวยรานคาปลีกชุมชนไมตองขาดทุน
เพราะท าใหไดรับความเปนธรรมดานราคา ทําใหรานโชหวยยังคงมีรายได
เพราะเพื่อชวยประชาชนทั่วไปที่ไมมีความสามารถในการทําธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ
เพราะเมื่อมี มาตรการปองกันนี้จะทําใหธุรกิจในชุมชนยังพอแขงขันได
เพราะจะทําใหรานคาทั่วไปพัฒนาคุณภาพในการขาย
เพราะเพื่อรักษาความเปนสิทธิในดานของธุรกิจการคาของชุมชนทองถิ่นมิใหเกิดผลกระทบ
เพราะรานโชหวยจะไดสามารถขายสินคาได
เพราะควรไดรับการปองกัน
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327. เห็นดวย เพราะควรใหความยุติธรรมและคุมครองทุกฝาย
328. เห็นดวย เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน
ขอ 26. จากขอ (25) โปรดระบุเหตุผล
ไมเห็นดวย
1. ไมเห็นดวย เพราะทําใหคนในชุมชนไมมีรายได
2. ไมเห็นดวย เพราะขึ้นอยูกับผูบริโภคจะเลือกใช บริการ
3. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจมีสิทธิเทาเทียมกัน ตองแขงขันกัน
4. ไมเห็นดวย เพราะรานคาปลีกก็ซื้อมาจากรานใหญนั้นแหละ
5. ไมเห็นดวย เพราะรานโชหวยไปซื้อแลวมาขายในราคาสูงกวาเล็กนอย
6. ไมเห็นดวย เพราะอยากใหรานคาเล็กๆมีกําลังแขงขัน
7. ไมเห็นดวย เพราะเปนสิทธิของแตละสวน
8. ไมเห็นดวย เพราะเปนสิทธิและสรางรายไดในครัวเรือนตอไป
9. ไมเห็นเดิม เพราะรานโชหวยจะขายไมได
10. ไมเห็นดวย เพราะถาไมใหรานคาปลีกและจําใหรานคาสงเขาไปเปนโลตัส ไปทําลายรานคาปลีก
11. ไมเห็นดวย เพราะธุรกิจคาปลีกชุมชนอาจจะลมละลายได หากไมปองกัน
12. ไมเห็นดวย เพราะประชาชนจะไมหยุดทํามาหากิน

ภาคผนวก ข รางพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....(รางที่ 1)
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เรื่องเสร็จที่ ๖๘๗/๒๕๕๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พ.ศ. ..................
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เหตุผล
โดยที่ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาท
สําคัญในการกระจายรายไดปจจุบันไดมีการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวนมาก อัน
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก สมควรมีการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงบางประเภท เพื่อใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตามสภาพเศรษฐกิจ
การคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น รวมทั้งควรมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงราย
ยอยดั้งเดิมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พ.ศ. …..(รางที่ 1)....................
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...............................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ตินี้ เ รี ย กวา “พระราชบัญ ญัติการประกอบธุร กิจ คาปลีกหรือคาสง พ.ศ.
............”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจาเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค
“ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสินคาอุปโภคและบริโภค
หลายประเภทที่ใช ในชีวิตประจําวัน
“คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซื้อเพื่อนําไปขาย
ใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือ
คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือกรรมการ
สวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอนุญาต” หมายความวา อธิบดี สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่น
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่นการยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแก
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดังตอไปนี้
(๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา
(๒) การคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
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(๓) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ
(๔) การขายของที่ระลึกตามแหลงทองเที่ยว
(๕) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ
(๖) การขายอาหารที่ปรุงสําเร็จใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
(๗) การขายสินคาซึ่งเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑของชุมชนเปนหลัก
(๘) ตลาดสด ตามความหมายคําวาตลาดของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(๙) รานคาสหกรณ
(๑๐) การขายสินคาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจ าหน าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนีย มไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้กับกําหนด
กิจการอื่น และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการกลางวาดวยประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเรียกโดยยอวา “กกค.”
ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงพาณิชยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิ การคณะกรรมการคุมครองผูบริ โภค เลขาธิการสํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๓) กรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ า นวนสองคน ซึ่ง คณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้ง จากบุค คลซึ่งมี ความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ ดานกฎหมาย หรือดานการคาปลีกหรือคาสง หรือดานเศรษฐศาสตร
(๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย จํานวนหนึ่งคน ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค จํานวนสอง
คน ผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนสองคน และ
ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบการตลาดสด จํานวนหนึ่งคนใหอธิบดีกรมการคา
ภายใน เปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้งขาราชการของกรมการคาภายใน
เป น ผู ช ว ยเลขานุ การในการแต งตั้ งกรรมการตาม(๔) ใหส ภาหอการคาแหงประเทศไทยบรรดาสมาคมที่มี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือบรรดาสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง สมาคมที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบการตลาดสด แลวแตกรณี เสนอชื่อบุคคลที่เปน
สมาชิกของสถาบันหรือองคกรของตนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง สําหรับหลักเกณฑและวิธีการเสนอ
ชื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให กกค. ทําหนาที่คณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง สําหรับกรุงเทพมหานครดวย
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มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามมาตรา ๗(๓) และ
(๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูด ํารงตําแหนงในทางการเมืองกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบใน
การบริหารพรรคการเมือง
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ(๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหมใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป จนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) พน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมวา จะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๘) พ น จากการเป น ผู แทนสภาหอการคา แห งประเทศไทย ผูแ ทนสมาคมที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ในการ
คุมครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น
มาตรา ๑๑ เมื่ อกรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) พนจากตํ าแหนงกอนวาระ ใหคณะรั ฐมนตรี
แตงตั้ งผูทรงคุ ณวุฒิอื่น หรือผูแทนอื่ นของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน เวน แตว าระดํารง
ตําแหน งของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบ วัน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทนในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหกรรมการเท า ที่ เ หลื ออยู ป ฏิ บั ติห น าที่ ต อไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบด ว ยกรรมการเท า ที่
เหลืออยู
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การปองกัน
และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือวิถีชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการทางภาษีใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงตองฏิบัติ
เพื่อประโยชนในการพัฒนาของแตละทองถิ่น รวมทั้งกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาด หรือให
มีการจัดการระบบโลจิสติกส หรือมาตรการทางภาษี หรือมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวของ เพื่อลดตนทุนสินคา คา
ขนสง ใหเ กิดประสิทธิ ภาพและมี ความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒ นาผลิตภัณฑสิน ค า เพื่อประโยชน ในการ
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ประกอบธุ ร กิ จ และเพื่ อ ให ก รมพั ฒ นาธุ ร กิจ การค า หรื อหน ว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การตามนโยบาย
สนับสนุนสงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว
(๔) รั บ เรื่ อ งที่ มี ก ารร อ งเรี ย นว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายเนื่ อ งจากการกระทํ า อั น มี ผ ล
กระทบกระเทือนตอการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสง
(๖) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๗) มีคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ ใหจั งหวั ด หนึ่ งนอกจากกรุง เทพมหานครให มีค ณะกรรมการส ว นจั ง หวั ด ว าด ว ยการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เรียกโดยยอวา “กจค.” ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากสวนราชการจํานวนสี่คน ไดแก อัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พาณิชย
จังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จากบุคคลผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณดานกฎหมาย หรือดานการคาปลีกหรือคาสงหรือดานเศรษฐศาสตร
(๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหเาคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูแทน
หอการคาจังหวัด จํานวนหนึ่งคน ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค จํานวนสองคน และ
ผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนสองคน ให
หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๔ ใหกจค. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะ ใหความเห็น ใหขอ เท็จจริงตอ กกค. ในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดประเภทหนึ่ง
(๒) พิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การตั้งสาขา การโอนกิจการการออกใบแทนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓ ทั้งนี้ กจค. จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ และหลักฐานครบถวนในกรณีมีความจําเปนที่ไมอาจจะพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว กจค. จะขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน แตผูอนุญาตตอง
มีหนังสือแจงเหตุผลความจําเปนใหผูขออนุญาตทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว
(๓) รั บ เรื่ อ งที่ มี ก ารร อ งเรี ย นว า ได รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ เสี ย หายเนื่ อ งจากการกระทํ า อั น มี ผ ล
กระทบกระเทือนตอการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
(๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใด มาใหขอ เท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๕) มีคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
(๖) ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําสั่งของ กกค. และปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
กกค. มอบหมาย
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กจค. การใชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
ของ กจค. จะขัดหรือแยงกับกรณีที่ กกค. กําหนดไมได

189

มาตรา ๑๕ ใหนําความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชกับกรรมการตาม
มาตรา ๑๓(๓) และ(๔) โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๗ ให นํากฎหมายวาด วยวิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครองมาใชบังคับ กับ การพิจ ารณาทาง
ปกครอง การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ดวยโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๑๘ ใหจั ดตั้งสํ านั กงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุร กิจคาปลีกหรือคาสง ใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ
(๓) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ค าปลี ก หรือ ค า ส ง ทิ ศ ทางและแนวโน ม ของพฤติ ก รรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมทั้งเสนอ
ความเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสงการสงเสริมหรือการพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงใหมีความเขมแข็ง และใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทอยูรวมกันไดอยางเปนธรรมรวมทั้งใหมีบทบาทใน
การยกระดับวิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และสิ่งแวดลอม
(๔) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงาน
การคาภายในจังหวัดกระทรวงพาณิชย ทําหนาที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง
หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ รวมทั้งใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสงบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือ
เรียกบัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตหรือ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาที่กําหนด
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สมควร

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชนในการจัดระบบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและเพื่อใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
รายย อ ยดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนดํ า รงอยู ไ ด ใ ห ฐ มนตรี โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการมี อํานาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดใหการประกอบธุร กิจค าปลีกหรือค าส งอยางหนึ่ งอยางใด
ดังตอไปนี้ เปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ
(๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีขนาดพื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคาแหงใดแหงหนึ่ง ตั้งแตหนึ่ง
พันตารางเมตรขึ้นไป พื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึงพื้นที่รวมของทุกชั้นภายในอาคาร
และพื้นที่ภายนอกอาคารที่ใชประกอบกิจการขายสินคา แตทั้งนี้ไมรวมถึงพื้นที่ใชสอยอยางอื่นที่ไมไดใชในการ
ขายสินคา เชน พื้นที่ใหบุคคลอื่นเชา คลังสินคา ที่จอดรถ หองน้ํา
(๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มียอดรายไดหรือประมาณการรายไดของทุกสาขาในปภาษีที่ผานมาหรือ
ประมาณการรายไดของแผนธุรกิจในปแรกรวมกันตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป หรือตามจํานวนที่กําหนดเพิ่มขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา หรือ
(๓) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรื อค าส งตาม (๑) หรื อ (๒) ใหใช สิ ทธิ ในทรั พยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอื่ น เพื่ อประกอบธุรกิ จภายใน
ระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนิน
ธุ รกิ จของบุ คคลที่ อนุ ญาตนั้ น โดยผู ประกอบธุ รกิจค าปลีกหรือคาสงมี หน าที่ ต องจ ายค าตอบแทนการใชสิ ทธิ
ดังกลาว
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ ใหแบงประเภทการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงออกเปน ๔
ประเภท ไดแก
(๑) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดใหญมาก หมายความวา ธุรกิจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตสามพันตารางเมตรขึ้นไป
(๒) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดใหญ หมายความวา ธุรกิจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันถึงสองพันเการอย
เกาสิบเกาตารางเมตร
(๓) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดกลาง หมายความวา ธุรกิจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตสามรอยถึงเการอยเกาสิบ
เกาตารางเมตร
(๔) ธุรกิจคาปลีกคาสงขนาดเล็ก หมายความวา ธุรกิจที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแตหนึ่งรอยยี่สิบถึงสองรอยเกา
สิบเกาตารางเมตรใหรฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของ กกค. มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในแตละประเภทแยกตางหากจากกันการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามวรรคสอง ใหกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับบริเวณ

191

ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ วันและเวลาของสถานประกอบธุรกิจ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปนแก
ผู บ ริ โ ภค และหลั ก เกณฑื วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขอื่ น เท า ที่ จํ า เป น แก วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงลักษณะของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแตละประเภท วัฒนธรรม ประเพณี สภาพ
สังคม วิถีชุมชน สิ่งแวดลอม อัตราความหนาแนนของประชากรในแตละทองถิ่นและอาจกําหนดใหทําประชา
พิจารณในแตละทองถิ่น
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๒๔ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น
มาตรา ๒๖ ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต และการตอใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทที่ไดรับอนุญาต
เทานั้นผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดซึ่งประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ที่ใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสาขาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแลว หากตอมา ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๓ ใหการประกอบธุรกิจดังกลาวยังคงอยูภายใตบังคับมาตรา
๒๓ เวนแตการประกอบธุรกิจที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๙ ผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในสถานประกอบธุรกิจของผูได รั บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๖ แลว ไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ แลวแตกรณี
มาตรา ๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดกการยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๖ ตาย หรือสิ้น
สภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอ
ตอผูอนุญาต เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตก
เปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคํา
ขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้ นอายุ หากจะประกอบธุ รกิจ ตามใบอนุญาตนั้น ตอไปให
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหมในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจา
พนั กงานพิ ทักษ ทรั พยซึ่งเข า ประกอบธุ ร กิจ ตามใบอนุญ าตนั้น เปน ผู รับ ใบอนุญ าตเมื่อผูชําระบัญ ชีห รือเจ า
พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ไ ด ดํ า เนิ น การชํ า ระบั ญ ชี ห รื อ จั ด การทรั พ ย สิ น ของผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจนแล ว เสร็ จ ให
ใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายุในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในวรรค
หนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงา ยณ สถานที่ประกอบธุรกิจทุกแหง
มาตรา ๓๓ ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สู ญหายหรื อถู กทํ า ลายดั งกล า วการขอรั บ ใบแทนใบอนุญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าตใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๓๔ คําสั่งไมออกใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ไม อนุญาตให ตั้งสาขาหรือไมอนุญาตใหโอน
กิจการ กรณี ผูขออนุ ญาตในกรุงเทพมหานครใหอุทธรณตอรัฐ มนตรีวาการกระทรวงพาณิช ย และกรณีใน
จังหวัดอื่นใหผูขออนุญาตอุทธรณตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๓๕ ผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตองแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น
มาตรา ๓๖ ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๓ อยูในวันกอนวันที่
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๓ มีผลใชบังคับยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ ภายในกําหนดหก
สิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้น มีผลใชบังคับ และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา ในระหวางนั้น
ใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงนั้นตอไปได โดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต และตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๔
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๓๗ เพื่อใหธุรกิจคาปลีกคาสงทั้งระบบสามารถดํารงอยูรวมกันได และใหผูประกอบธุรกิจคา
ปลีกคาสงรายยอยไดรบั การสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมทั้งดานเงินทุนความรูและเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ
จึงจํ าเป น ต องจั ดตั้งกองทุ น ขึ้ นกองทุน หนึ่ง ในกระทรวงพาณิช ย เรีย กวา “กองทุนสงเสริมและพัฒ นาการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” สําหรับเปนทุนหมุนเวียนใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง ประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่น ดังตอไปนี้
(๑) เงินบํารุงกองทุนโดยตัดจายจากภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ไดรับ
อนุ ญ าตในอั ต ราไม เ กิ น ร อ ยละ ๑ ของภาษี ที่ เ ก็ บ ได จ ากผู ป ระกอบธุ รกิ จดั งกล า ว ทั้ ง นี้ ต ามอั ต ราที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
(๒) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๓) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๔) เงินที่ไดรับจากสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
และสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากแหลงตาง ๆ ภายในประเทศ ตางประเทศหรือบุคคลอื่น
(๖) ดอกผลของเงินกองทุนเงินและดอกผลที่กองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลัง เปนรายได
แผนดินใหปลัดกระทรวงพาณิชยมีอํานาจนําเงินกองทุน ไปหาดอกผลไดโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํา
กับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล
มาตรา ๓๘ ให มี คณะกรรมการบริ หารกองทุ นส งเสริ มและพั ฒนาธุ รกิ จค าปลี กหรื อค าสงคณะหนึ่ ง
ประกอบด วย ปลั ดกระทรวงพาณิ ชย เป นประธาน ผู แทนกรมการค าภายใน ผู แทนกระทรวงการคลัง ผู แทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ผูทรงคุณวุฒิดานคาปลีกคาสงภาครัฐและภาคเอกชน อยางละหนึ่งคน ผูแทนสมาคมการคาที่มีตถุประสงคใน
การสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอย จํานวนหาคน เปนกรรมการ ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เป น กรรมการและเลขานุ ก ารในการแต ง ตั้ งกรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ และกรรมการผู แ ทนสมาคมการค าที่ มี
วัตถุประสงคในการส งเสริ มการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงรายยอยใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือสมาคมที่ มี
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วัตถุประสงคดังกลาวแลวแตกรณี เสนอชื่อตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพื่อ
พิ จ ารณาแต งตั้ งให นํ าความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช บั งคั บ กั บ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงราย
ยอยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ กองทุนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายในการสงเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงในดานเงินทุน ความรู และเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงดานอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๔๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายแผนการเงินและงบประมาณประจําปของกองทุน
(๒) พิจารณาอนุมัติแผนงาน งาน โครงการ หรือกิจกรรมและงบประมาณรายจายของกองทุนเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๓) พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินตามวัตถุประสงคของกองทุน
(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑการบริหารเงินกองทุน การใชจายเงินกองทุนโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน
(๖) ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการหรือกิจกรรมและงบประมาณ
รายจายของกองทุน รวมทั้งประเมินผลการบริหารกองทุน
(๗) รายงานงบการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการกลางวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงทุกสิ้นปงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาปลีกคาสงตามที่คณะกรรมการกลางวา
ดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมอบหมาย
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๙(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙(๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาทีต่ าม มาตรา ๑๙(๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๔๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือตั้งสาขา
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงสามลาน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู

194

มาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๔ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ
ผูจัดการ หุนสว นผูจั ดการ หรื อผูซึ่งรับผิ ดชอบในการดําเนิน งานของนิ ติบุคคลในเรื่องนั้นตองรับ โทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๔๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๔๕ใหคณะกรรมการมี
อํานาจเปรียบเทียบได ในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี ผูวา
ราชการจังหวัด พาณิชยจังหวัด หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทํา
แทนไดการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑื และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหถือวา คดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนมาตรา ๑๒(๑) กฎกระทรวงและ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
...................................................
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
..................................
(๑) คาธรรมเนียมคําขออนุญาตและคําขออื่น ๆ ใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้
(ก) คําขออนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
(ข) คําขอตออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
(ค) คําขอใบอนุญาตตั้งสาขาธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
(ง) คําขอใหออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ฉบับละ
คาปลีกหรือคาสง หรือใบอนุญาตตั้งสาขา
(จ) คําขอโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาต
ฉบับละ
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้
(ก) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง
ฉบับละ
ขนาดใหญมาก
(ข) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง
ฉบับละ
ขนาดใหญ
(ค) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง
ฉบับละ
ขนาดกลาง
(ง) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจคาปลีกคาสง
ฉบับละ
ขนาดเล็ก
(จ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
ขนาดใหญมาก
(ฉ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
ขนาดใหญ
(ช) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
ขนาดกลาง
(ซ) ใบอนุญาตตั้งสาขาประเภทธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ฉบับละ
ขนาดเล็ก
(ฌ) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
(ญ) ใบอนุญาตใหโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาต

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๑๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑,๕๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

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

หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เหตุผล
โดยที่ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมี
บทบาทสําคัญในการกระจายรายได ปจจุบันไดมีการขยายตัวธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวน
มาก อันสงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดั้งเดิมที่มีขนาดเล็ก สมควรมีการจัดระเบียบการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงบางประเภท เพื่อใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภทดํารงอยูไดตาม
สภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น รวมทั้งควรมีมาตรการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

198
ราง
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พ.ศ..........
…………………………….
…………………………….
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
........................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหกสิบวันนั บตั้งแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคใช
ในครัวเรือนในชีวิตประจําวัน เปนสวนใหญ
“คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค
“คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซื้อเพื่อนําไป
ขายใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอนุญาต” หมายความวา คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบั ญ ญั ตินี้ มิใหใชบัง คับ แกการประกอบธุร กิจ คา ปลีกหรือ คาสงของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงของหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดังตอไปนี้
(๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา
(๒) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ
(๓) การขายของที่ระลึกตามแหลงทองเที่ยว
(๔) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ
(๕) การขายสินคาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวากระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ
(๒) คณะกรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการคุ มครองผูบริโภค เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
(๓) คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสี่คน ซึ่งคณะรับมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ ดานกฎหมาย ดานการคา ดานเศรษฐศาสตร และดานสังคม ดานละหนึ่งคน
(๔) คณะกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แหงละหนึ่งคน และผูแทน
สมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค ผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง จํานวนแหงละสองคน
ใหอธิบดีกรมการคาภายในเปนกรรมการและเลขานุการ และใหอธิบดีกรมการคาภายในแตงตั้ง
ขาราชการของกรมการคาภายใน เปนผูชวยเลขานุการ
ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) ใหสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประทศ
ไทย บรรดาสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือบรรดาสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคใน
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง แลวแตกรณี เสนอชื่อเปนบุคคลที่เปนสมาชิกของสถาบันหรือองคกร
ของตนตอคณะรัฐมาตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามาตรา ๗ (๓)
และ (๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนง
หนาที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
สองวาระไมได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนา
ที่
มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
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(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมวาจะมีการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๘) พนจากการเปนผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น
มาตรา ๑๑ เมื่อกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งผูทรงคุ ณวุฒิ อื่น หรื อผู แทนของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน เวนแตวาระดํารง
ตําแหนงของคณะกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งทดแทน
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การ
ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือ
ความเปนอยูของประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอม
(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงรายยอยดั้งเดิมใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อลด
ตนทุนสินคา คาขนสง ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพื่อ
ประโยชน ในการประกอบธุ ร กิ จ และเพื่ อใหกรมพัฒ นาธุร กิจ การคาดําเนิน การตามนโยบายสนับ สนุ น
สงเสริม และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว
(๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๕) มีคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริงหรือคําชี้แจงเปนหนังสือ
(๖) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนอนุญาต และการควบคุมธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
(๗) กํ า หนดหลั ก เกณฑ สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของพนั ก งานเจ า หน า ที่ เพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตองพิจารณาทบทวนการบังคับใชตามพระราชบัญญัตินี้ อยางนอยครั้งหนึ่งใน
ทุ ก รอบระยะเวลาหนึ่ ง ป แ ต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช แล ว ทํ า ความเห็ น เสนอต อ รั ฐ มนตรี
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการพิจารณาและเสนอความเห็นหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดที่มอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใชบังคับกับการพิจารณา
ทางปกครอง การประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
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หมวด ๒
สํานักงานเลขาการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๑๕ ใหจัดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัตงิ านธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ
(๓) ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ทิศทางและแนวโนมของพฤติกรรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมทั้ง
เสนอความคิดเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การสงเสริมหรือการธุรกิจคาปลีก
หรื อค า ส งให มีความเข มแข็ ง และให ป ระกอบธุร กิจ ทุกประเทอยูรว มกัน ไดอยางเปน ธรรม รวมทั้งใหมี
บทบาทในการยกระดับความเปนอยูของประชาชน วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
(๔) กําหนดระเบียบ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
(๕) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มี หนั งสื อเรีย กผู ป ระกอบธุ ร กิจ คาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซึ่งเกี่ย วของมาใหถอยคํา แจง
ขอเท็จ จริ งหรื อทํา คํ า ชี้แจงเป น หนังสื อ รวมทั้งใหผูป ระกอบธุร กิจ คาปลีกหรือคาสง สงบัญชี ทะเบีย น
เอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
ทําการ เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเจจริงหรือเรียกบัญชี
ทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
หรือตามกําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา
หมวดที่ ๓
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการจัดระบบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและเพื่อใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย
ดั้งเดิมซึ่งเปนปจจัยสําคัญของระบบเศรษฐกิจในชุมชนดํารงอยูได ใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ดังตอไปนี้ เปนธุรกิจที่ตองอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
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(๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ซึ่งมีขนาดพื้นที่ของสถานที่ประกอบธุรกิจแหงใด หรือสาขาใด สาขา
หนึ่ง และ/หรือ มีรายไดของสถานประกอบธุรกิจแหงใดแหงหนึ่ง หรือสาขาใด สาขาหนึ่งตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจธุรกิจคาปลีกหรือคาสง (๑) หรือ
จากผูหนึ่งผูใดใหไดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอื่น เพื่อประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือ
เขตพื้นที่ที่กําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนินธุรกิจของ
บุคคลที่อนุญาตนั้น โดยผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีหนาที่ตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิดังกลาว
พื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึงพื้นที่รวมของทุกชั้นภายในอาคารและพื้นที่
ภายนอกที่ใชประกอบกิจการการขายสินคา พื้นที่ที่ใหบุคคลอื่นเชาและคลังสินคาที่อยูในบริเวณเดียวกัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการการขายสินคา
มาตรา ๒๑ เพื่ อประโยชน ในการกํากับ ดูแลการประกอบธุร กิจ ปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐
คณะกรรมการตองคํานึงถึงการอยูรวมกันของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหญและธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
รายยอย ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสมัยใหม และธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแบบดั้งเดิม ความเปนธรรมตอผูผลิต
สินคาขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลประโยชนและความประสงคของผูบริโภคในพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี
และสภาพสังคมในแตละพื้นที่ รวมทั้งบทบาทของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในการสนับสนุนการ
สงออกสินคาไทยและการกระจายสินคา สินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ดวย เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินดังกลาว ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การขออนุญาต และในการพิจารณาออกใบอนุญาตแตละประเภท หรือในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสงเปนไปตามมาตรา ๒๑ คณะกรรมการตองคํานึงถึงหลักการพื้นฐานในการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) โดยปกติ แลว ธุร กิจ ค าปลี กหรือคาสงรายใหญสมัย ใหม ควรมีที่ตั้งสถานประกอบธุร กิจ ใน
บริเวณรอบนอกเขตชุมชน ในการพิจารณาอนุญาตผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหมในเขตพื้นที่
ชุมชนคณะกรรมการจะตองคํานึงถึงขนาดพื้นที่ของสถานประกอบการธุรกิจที่ขออนุญาต ขนาดพื้นที่ และ
การกระจายตัวของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีอยูเดิมในพื้นที่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการ
แขงขันในเขตพื้นที่นั้นๆ และความหนาแนนของประชากรในพื้นที่
(๒) ในกรณีที่พื้นที่พิจารณามีผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงอยูหนาแนน ทั้งขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก ทั้งธุรกิจคาปลีกหรือคาสงสมัยใหมและแบบดั้งเดิม และไดเกิดผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดเวลาเปด เวลาปด หรือ
เวลาทําการของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในพื้นที่ได ทั้งนี้ใหใชมาตรการนี้เมื่อมีความจําเปนและไมมีหนทางอื่น
ใดในการเยียวยาผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิมในพื้นที่ แตตองมีการ
หารือกับผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เพื่อกําหนดเวลามาตรการที่จําเปนรวมกัน
(๓) ในกรณีที่มีการรองเรียนวาสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงโดยเฉพาะผูประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายใหญ มีเงื่อนไขไมเปนธรรมตอผูผลิต หรือผูจําหนายสินคาใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ในการเรียกขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาไกลเกลี่ย หาขอยุติที่เปนธรรม หรือควบคุม
สัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง และผูผลิตหรือผูจําหนายสินคาได
(๔) กํากับดูแลสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ใหใชสิทธิทรัพยสินทางปญญาและ
ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
(๕) ในกรณีที่เกิดความขัดแยงรุนแรงในพื้นที่ที่พิจารณา ใหคณะกรรมการเริ่มดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกลาวซึ่งรวมถึงขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศเชิญ
ชวนโดยทั่วไปใหประชาชนในชุมชนสงตัวแทนเขารวมประชุม การลงทะเบียนเขาประชุม และระยะเวลา
ลวงหนาที่เหมาะสมใหแกประชาชนในชุมชนทราบ ในกรณีที่จําเปนใหสํารวจความเห็นของประชาชน หากมี
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ผูไม ประสงค ใหกรรมการพิจ ารณาดํ าเนิน การในทางใดทางหนึ่งมากกวารอยละสี่สิ บ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการทําประชามติในพื้นที่ดังกลาวโดยเร็ว และใหผลของประชามติเปนที่สุด
(๖) หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดเอกสารที่จําเปนประจําสถานประกอบการธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบปฏิ บัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ เกี่ยวกับขอมูล ที่จําเป น
เกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี กหรื อคาสงที่ผูได รับ อนุญ าตตองแจงใหทราบเปน ครั้งคราวหรือตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวใหกําหนดเปนกฎกระทรวง
(๗) ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย
ดั้งเดิมโดยใหมีการประกาศผานสื่อหรือชองทางอื่นเพื่อใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม
ทราบโดยเร็วและทั่วถึง
(๘) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าต และหลั ก เกณฑ อื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรใหกําหนดเปนกฎกระทรวง
หมวด ๓ ทวิ
การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาต
มาตรา ๒๑ ทวิ ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ ตองไดรับใบอนุญาตจากผู
อนุญาต และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๑ และกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๑
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
คําขออนุญาตตองระบุถึง
(๑) เหตุผลและความจําเปนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
(๒) ขนาดพื้นที่ของธุรกิจคาปลีกหรือคาสง และวิธีการประกอบธุรกิจ
(๓) ผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม ผูบริโภค และสังคม
มาตรา ๒๑ ตรี ในการอนุ ญาตใหป ระกอบธุร กิจ คาปลีกหรือคาสง คณะกรรมการอาจกําหนด
ระยะเวลาหรือเงื่ อนไขใดๆ ใหผูประกอบธุรกิจ ที่ไดรับ อนุญาตปฏิบั ติได และเมื่ อเห็น วาภาวะเศรษฐกิ จ
ขอเท็ จจริงหรื อพฤติ กรรมที่คณะกรรมการอาศัยเปน หลักในการพิจ ารณาอนุญาตเปลี่ยนแปลงไป ตาม
คณะกรรมการอาจแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกลาวได
ผูขออนุญาตซึ่งไดรับคําสั่งของคณะกรรมการและไมเห็นดวยกับคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณได
ตามมาตรา ๓๐
คณะกรรมการต องพิ จารณาคํ าขออนุ ญาตประกอบธุ รกิ จค าส งหรื อค าปลี กให แล วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่ กํ าหนดเวลาหกสิ บวั นหลั งจากที่ ได รั บ คํ าขอนุ ญาตพร อมเอกสารประกอบตามที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวงครบถ วน เว นแต เป นกรณี ท่ี คณะกรรมการเห็ นว าจํ าเป นต องมี การศึ กษาเพิ่ มเติม ให ขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาออกไปตามความจําเปน แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบวันนับแตครบกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๒๑ จัตวา ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตองดําเนินธุรกิจภายใต
ขอบเขตระยะเวลา และเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งอนุญาตให
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทั้งหมดหรือบางสวนได โดยกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไวดวยก็ได
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๒๑ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น
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เทานั้น

มาตรา ๒๓ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทที่ไดรับอนุญาต

ผูไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดซึ่งประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ที่ใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหจัดตั้งสาขาตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผูใดไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแลว หากตอมาลักษณะการ
ประกอบธุ รกิ จไมเ ปน ไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๐ ใหการประกอบธุ รกิ จดังกลาวยั งคงอยู
ภายใตบังคับมาตรา ๒๐ เวนแตการประกอบธุรกิจที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๕ ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก หรื อ ค า ส ง ในสถานประกอบธุร กิ จ ของผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๑ ทวิ แลว ไมตองขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือ
มาตรา ๒๓ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนตามภารกิจตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดก
การยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๑ ทวิ หรือ
มาตรา ๒๓ แลวแตกรณีตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระ
บัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอตอผูอนุญาต เพื่อรับโอนใบอนุญาตในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรัย
ใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาที่ผู
อนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุ
หากจะประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นตอไปใหดําเนินการขอรับใบอนุญาตนั้นใหม
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษ
ทรัพยซึ่งเขาประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต
เมื่อผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการชําระบัญชีหรือจัดการทรัพยสินของผู
ไดรับใบอนุญาตจนแลวเสร็จ ใหใบอนุญาตนั้นเปนอันสิ้นอายุ
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
ธุรกิจทุกแหง
มาตรา ๒๙ ถ า ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ใบอนุ ญ าตตั้ ง สาขาสู ญ หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายใน
สาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ คําสั่งไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามาตรา ๒๑ ทวิ ไมอนุญาตใหตั้งสาขาตามมาตรา
๒๓ หรือไมอนุญาตใหโอนกิจการตามมาตรา ๒๖ หรือคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ ตรี ผูขอ
อนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรรมการพิจารณาอุทธรณไดตามหมวด ๓ ตรี แหงพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๓๑ ผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตอง
แจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น
มาตรา ๓๒ ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอน
วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๐ มี ผลใชบั งคับ ยื่นขอรั บใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ ทวิ
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นมีผลบังคับใช และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไม
ชั ก ช า ในระหว า งนั้ น ให ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก หรื อ ค าส ง นั้ น ต อไปได โดยมี ฐ านะเสมื อ นเป น ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตและตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๓ ตรี
การอุทธรณ
มาตรา ๓๒ ทวิ ให มีคณะกรรมการพิ จ ารณาอุทธรณ คณะหนึ่ง ประกอบดว ยผูทรงคุ ณวุฒิ ซึ่งมี
ความรูและประสบการณดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การคาปลีกและคาสง ดานสังคม มี
จํานวนไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณเลือกการพิจารณาอุทธรณคนหนึ่งเปนประธานกรรมการพิจารณา
อุทธรณ
ให อ ธิ บ ดี ก รมการค า ภายในแต ง ตั้ ง ข า ราชการของกรมการค า ภายในเป น เลขานุ ก ารและ
ผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๓๒ ตรี ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๘ และจะเปนกรรมการในคณะกรรมการไมได
มาตรา ๓๒ จัตวา ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการ
(๓) มี ห นั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข อ งมาให ถ อ ยคํ า หรื อ ส ง เอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
มาตรา ๓๒ เบญจ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป
ใหนําความในมาตรา ๙ วรรค ๒ และวรรค ๓ และมาตรา ๑๐ อนุมาตรา (๑)-(๗) มาใชบังคับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ฉ การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการ ที่ไมอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามมาตรา ๒๑
ทวิ ไม อ นุ ญ าตให จั ด ตั้ ง สาขาตามาตรา ๒๓ ไม อ นุ ญ าตให โ อนกิ จ การตามมาตรา ๒๖ หรื อ คํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๑ ตรี ใหผูซึ่งไดรับคําสั่งอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ สัตต หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับคําอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยเปนประการใด ใหคณะกรรมการ ผูขอ
อนุญาต หรือผูไดรับอนุญาตแลวแตกรณี ปฏิบัติตามนั้น
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หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมยอมใหขอเท็จจริงหรือไม
สงเอกสารหรือหลักซานตามมาตรา ๑๖ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานที่ตามมาตรา ๑๖ (๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖ (๓) ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเหินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือตั้ง
สาขาโดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกไมเกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๓๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ผูกระทําความผิดซึ่ งตองไดรั บโทษตามพระราชบั ญญัตินี้ เปน นิติบุคคลให
กรรมการ ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองไดรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกรทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๔๑ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี เว น แต ค วามผิ ด ตามมาตรา ๓๗ ให
คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
นายกรัฐมนตรี

ภาคผนวก ง รางพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....(รางที่ 3)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พ.ศ...........
------------------------------------หลักการ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๘๔(๕)
กําหนดใหความคุมครองการประกอบอาชีพของประชาชนตองแขงขันไดอยางเสรีและเปนธรรม และปองกันการ
ผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม จากการที่ผูมีอํานาจทางการคาและมีทุนขนาดใหญเขามาผูกขาดสินคา
อุปโภคและบริโภค จะทําใหกระทบตอความเปนอยู การประกอบอาชีพ ไมสามารถพึงพาตนเองไดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งรัฐตองปกปองและสงเสริมการทํากินของคนไทยและความมั่งคงแหงรัฐจึงตองใหมีกฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
เหตุผล
โดยที่ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาท
สําคัญในการกระจายรายได ปจจุบันไดมีการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญเปนจํานวนมาก อัน
สงผลกระทบตอธุรกิจคาปลีกหรือคาสงดั้งเดิมที่มีขนาดเล็กไมสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรมตองเลิกกิจการไป
จํานวนมากและปองกันมิใหธุรกิ จคาปลีกหรือคาสงขนาดใหญผู กขาดตลาดของประเทศ ทั้งยังเปนการเป ด
โอกาสให ผู ป ระกอบการรายย อยสามารถพัฒ นาตนเพื่อแขงขัน ไดอยางเสรีและเปน ธรรม สมควรมี การจัด
ระเบียบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง เพื่อใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงทุกประเภททุกขนาด
ดํารงอยูรวมกันไดตามสภาพเศรษฐกิจการคาและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่น รวมทั้งควรมีมาตรการสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอยดั้งเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง
พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พ.ศ. ....................
------------------------------..........................................
..........................................
.................................................................................................................................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
.................................................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา“พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง พ.ศ. .....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธุรกิจคาปลีกหรือคาสง” หมายความวา กิจการคาปลีกหรือกิจการคาสงซึ่งสินคาอุปโภคบริโภคที่ใช
สวนบุคคลหรือใชในครัวเรือน ในชีวิตประจําวัน เปนสวนใหญ
“คาปลีก” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนนอยใหแกผูบริโภค
“คาสง” หมายความวา การประกอบธุรกิจโดยการขายสินคาในจํานวนมากใหแกผูซื้อเพื่อนําไปขาย
ใหแกผูบริโภคหรือนําไปใหบริการตอ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอนุญาต” หมายความวา รัฐมนตรีหรือผูซึ่งรัฐมนตรี มอบหมาย
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการคาภายใน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงของราชการสวนกลาง
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ นอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ดังตอไปนี้
(๑) การขายยาตามกฎหมายวาดวยยา
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(๒) การคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) การขายหนังสือ หรือหนังสือพิมพ
(๔) การขายของที่ระลึกตามแหลงทองเที่ยว
(๕) การขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ
(๖) การขายอาหารที่ปรุงสําเร็จใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที
(๗) การขายสินคาซึ่งเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑของชุมชนปนหลัก
(๘) การขายสินคาของสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(๙) การขายสินคาอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
------------------มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากสวนราชการ จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงพาณิชย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค และ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู ความเชี่ยว
ชาญและประสบการณ ดานการคาปลีกหรือคาสง และดานการบริหารธุรกิจ ดานละหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชน จํานวนเกาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมเกษตรกร ผูแทนสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ ผูแทนสภาทนายความ ผูส มาคมสื่อสารมวลชน ผูแทนสมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง แหงละหนึ่งคน และผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคหรือตานการคาที่ไมเปนธรรม จํานวนสองคน
ให อธิ บ ดี กรมการค า ภายใน เป น กรรมการและเลขานุการ และใหอธิบ ดีกรมการคาภายในแตงตั้ง
ขาราชการของกรมการคาภายใน เปนผูชวยเลขานุการ
ในการแตงตั้งกรรมการตาม (๔) ใหสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมเกษตรกร ผูแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมการคาที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ
คาปลีกหรือคาสง บรรดาสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคหรือตานการคาที่ไมเปนธรรม แลวแต
กรณีเสนอชื่อบุคคลที่เปนสมาชิกของสถาบันหรือองคกรของตนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแตงตั้งสําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการเสนอชื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนสถาบันหรือองคกรเอกชนตามมาตรา ๗ (๓) และ
(๔) ตองไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง
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มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสอง
วาระไมได
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูใ นตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๐ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ (๔) พน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมวาจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๘) พนจากการเปนผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการคุม ครองผูบริโภค หรือผูแทนสมาคม การคาที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริม
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งในฐานะนั้น
มาตรา ๑๑ เมื่อกรรมการตามมาตรา ๗(๓) และ(๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ทรงคุณวุฒิอื่น หรือผูแทนอื่นของสถาบันหรือองคกรเอกชนเปนกรรมการแทน เวนแตวาระดํารงตําแหนงของ
กรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการจัดระบบการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การปองกัน
และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรายยอย ผูผลิตสินคา เกษตรกร หรือความ
เปนอยูข องประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือคา
สงรายยอยใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจหรือรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อลดตนทุนสินคา
คาขนสง ใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเขมแข็ง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา เพื่อประโยชนในการ
ประกอบธุรกิจ และเพื่อใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดําเนินการตามนโยบายสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาธุรกิจคา
ปลีก หรือคาสงรายยอยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว
(๔) เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหคําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็น
(๕) มีคําสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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มาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น หรื อ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับกับลักษณะตองหามของอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับการพิจารณาทางปก
ครอง การประชุม และการวินจิ ฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม
หมวด ๒
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
-----------------มาตรา ๑๕ ใหจั ดตั้ งสํ า นั กงานเลขานุ การคณะกรรมการการประกอบธุร กิจ ค าปลีกหรือ คาส ง ใน
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
(๒) ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณและสภาพปญหาของการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและการสงเสริมและการพัฒนาธุรกิจคา
ปลีกหรือคาสงตอคณะกรรมการ
(๓) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ค า ปลี ก หรื อ ค า สง ทิ ศ ทางและแนวโน ม ของพฤติ ก รรมการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงและปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง รวมทั้งเสนอ
ความเห็นหรือมาตรการในการกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกหรือคาสง การสงเสริมหรือการพัฒนาธุรกิจคาปลีกหรือ
คาสงใหมีความเขมแข็ง และใหการประกอบธุรกิจทุกประเภทอยูรวมกันไดอยางเปนธรรม รวมทั้งใหมีบทบาทใน
การยกระดับความเปนอยูข องประชาชน วัฒนธรรม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
(๔) ประสานกับสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัด กระทรวงพาณิชย ทําหนาที่และ
รับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง
หรื อทํ าคํ า ชี้ แจงเป น หนั งสื อ รวมทั้ งใหผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ค าปลีก หรือคาส ง ส งบัญ ชี ทะเบีย น เอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่ประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในระหวาง
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือ
เรียกบัญชี ทะเบียนเอกสารหรือหลักฐานอื่นจากผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(๓) ออกคําสั่งเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตแกไขหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตหรือ
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติ หนาที่ของพนักงานเจ าหนาที่ใหบุคคลซึ่ งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
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บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการ อนุกรรมการและพนักงานเจาหนาที่
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง
--------------------มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีพื้นที่ทุกสาขารวมกันแลวเกินกวาหนึ่งแสน
ตารางเมตรโดยนับรวมกับธุรกิจที่ผูประกอบการฝายใดฝายหนึ่งเขาถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันเกินกวาหนึ่งใน
หาสวนหรืออนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอืน่ ในการประกอบธุรกิจดวย
ใหการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ เปนธุรกิจที่ตองขออนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ
(๑) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มีขนาดพื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคารวมกันทุกสาขาตั้งแตหนึ่ง
หมื่นตารางเมตรขึ้นไป
พื้นที่ของสถานประกอบธุรกิจขายสินคา หมายความถึง พื้นที่รวมของทุกชั้นภายในอาคารและพื้นที่
ภายนอกอาคารที่ใชประกอบกิจการขายสินคา พื้นที่ที่ใหบุคคลอื่นเชาและคลังสินคาที่อยูในบริเวณเดียวกันหรือ
ตอเนื่องกับพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการขายสินคา
(๒) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่มียอดรายไดหรือประมาณการรายไดรวมของทุกสาขาในปภาษีที่ผานมา
หรือประมาณการรายไดของแผนธุรกิจในปแรกรวมกันทุกสาขาตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป
(๓) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงตาม (๑) หรือ (๒) เขาเปนผูถ ือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันในกิจการนั้นเกินกวาหนึ่งในหาสวนของกิจการ
(๔) ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงซึ่งผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงไดรับอนุญาตจากผูประกอบธุรกิจคาปลีก
หรื อค าส งตาม (๑) หรื อ (๒) ใหใช สิ ทธิ ในทรั พยสินทางปญญา หรือสิทธิอยางอื่น เพื่อประกอบธุ รกิจภายใน
ระยะเวลาหรือเขตพื้นที่ที่กําหนด และการประกอบธุรกิจนั้นอยูภายใตการสงเสริมและควบคุมตามแผนดําเนิน
ธุ รกิ จของบุ คคลที่ อนุ ญาตนั้ น โดยผู ประกอบธุ รกิจค าปลีกหรือคาสงมี หน าที่ ต องจ ายค าตอบแทนการใชสิ ทธิ
ดังกลาว
มาตรา ๒๑ ใหฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดแยกประเภท
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงในแตละประเภทแยกตางหากจากกัน
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามวรรคแรก ใหกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับวันและเวลาของสถานประกอบธุรกิจ แตละประเภท ตามความเหมาะสม แตตองไมเกิน สิบหก
ชั่วโมงตอวัน และบริเวณที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปนแกผูบริโภค หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขอื่นเทาที่จําเปนแกวัตถุประสงคในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหคํานึงถึงลักษณะ
ของธุรกิจคาปลีกหรือคาสงแตละประเภท วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพสังคมในแตละทองถิ่น
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขใดไวเปนการเฉพาะแลว การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามมาตรา ๒๑ ตองไมขัดกับกฎหมายนั้น

214

มาตรา ๒๓ ผูใดจะประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต ตามมาตรา ๒๐
วรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหใชไดกับธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามประเภทที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น
ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงประเภทใดซึ่งประสงคจะตั้งสาขาของธุรกิจคาปลีก
หรือคาสงประเภทเดียวกัน ณ ที่ใด ตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
มาตรา ๒๕ ผู ใดได รั บ ใบอนุ ญ าตใหป ระกอบธุ ร กิจ ค าปลีก หรือคาสง แลว หากตอมา ลั กษณะการ
ประกอบธุรกิจไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๐ใหการประกอบธุรกิจดังกลาวยังคงอยูภายใต
บังคับมาตรา ๒๐ เวนแตการประกอบธุรกิจที่ไมเขาหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับการใหเปนไป
ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๖ ผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงในสถานประกอบธุรกิจ ของผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ แลว ไมตองรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แลวแตกรณี
มาตรา ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตจะโอนกิจการตามที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตหรือเปนการตกทอดทางมรดก
การยื่นคําขอโอนกิจการและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ในกรณีผูรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๓ ตาย หรือสิ้น
สภาพนิติบุคคล หรือตกเปนบุคคลลมละลาย ใหทายาทหรือผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคําขอ
ตอผูอนุญาต เพื่อรับโอนใบอนุญาตภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือตก
เปนบุคคลลมละลาย แลวแตกรณี หรือภายในระยะเวลาที่ผูอนุญาตขยายเวลาใหตามความจําเปน ถามิไดยื่นคํา
ขอภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาใบอนุญาตสิ้ นอายุ หากจะประกอบธุ รกิจ ตามใบอนุญาตนั้น ตอไปให
ดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหม
ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาทายาท ผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
ซึ่งเขาประกอบธุรกิจตามใบอนุญาตนั้นเปนผูรับใบอนุญาต
เมื่อผูชําระบัญชีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดดําเนินการชําระบัญชีหรือจัดการทรัพยสินของผูไดรับ
อนุ ญ าตจนแล ว เสร็ จ ให ใ บอนุ ญ าตนั้ น เป น อั น สิ้ น อายุ ในกรณี ที่ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตถู ก ศาลสั่ ง ให เ ป น คนไร
ความสามารถ ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกผูอนุบาลโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให
ผูรับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ
หายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าต ใหเ ปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ถาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบอนุญาตตั้งสาขาสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหผรู ับใบอนุญาตแจงตอผูอนุญาตและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
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การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตและการออกใบแทนใบอนุญ าต ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ คํ าสั่ งไม ออกใบอนุญาตใหป ระกอบธุ รกิ จ ไมอนุญาตใหตั้งสาขาหรือไมอนุญ าตใหโ อน
กิจการ ผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
มาตรา ๓๒ ผูรับใบอนุญาตที่เลิกประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง หรือเลิกสาขาใดสาขาหนึ่ง ตองแจง
เปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันเลิกสาขานั้น
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
-----------------------มาตรา ๓๓ ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานเจาหนาที่ หรือไมยอมใหขอเท็จจริง หรือไมสง
เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๖(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๔ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖(๒) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๖(๓) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๓๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงตามมาตรา ๒๐ โดยไมไดรับใบอนุญาตหรือตั้งสาขา
โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และปรับอีกไมกินวันละสองแสนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๓๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๓๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการ
ผูจัดการ หุนสว นผูจั ดการ หรื อผูซึ่งรับผิ ดชอบในการดําเนิน งานของนิติบุคคลในเรื่องนั้นตองรับ โทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม
หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๔๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
เปรียบเทียบไดในการใชอํานาจดังกลาวคณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด
พาณิชยจังหวัด หัวหนาสํานักงานการคาภายในจังหวัด หรือพนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทําแทนได
การมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
เมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลวใหถือวาคดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๒ ใหผูประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงมีคุณสมบัติตองหาม ตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชงคับไดรับการยกเวนใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหตามมาตรา๒๐ วรรคสองตอไป
ได หนึ่งป และจะตอใบอนุญาตไดอีกสองครั้ง รวมไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหผู
ประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่ตองขออนุญาตตามมาตรา ๒๐ อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับยื่นขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
และใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหโดยไมชักชา ในระหวางนั้นใหประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงนั้นตอไปได
โดยมีฐานะเสมือนเปนผูไดรับใบอนุญาต และตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : รางเดิมที่กฤษฎีกาพิจารณาแลว และผานวาระสองในสภานิติบัญญัติแหงชาติแลวไมทันไดผานการ
พิจารณาในวาระสามนั้น มีขอบกพรองในสวนที่ใหอํานาจคณะกรรมการการคาเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการ
ออกใบอนุญาตทั้งหมดซึ่งเปนการเสี่ยงตอการที่คณะกรรมการอาจถูกครอบงําโดยทุนขนาดใหญไดภายหลังซึ่ง
อาจออกหลักเกณฑที่เปนไปในทางเปนประโยชนกับผูประกอบการรายใหญฝายเดียวได จึงตองกําหนดใหจํากัด
จํานวนสาขา โดยมาตรา ๒๐ หามมิใหธุรกิจคาปลีกหรือคาสงที่พื้นที่การประกอบธุรกิจรวมกันทุกสาขาแลวเกิน
กวาหนึ่งแสนตารางเมตร เพื่อจะเปนการปองกันการผูกขาดตัดตอนดวยทุนขนาดใหญหรือทุนขามชาติ เปด
โอกาสใหคนไทยรายเล็กรายนอยที่ทําธุรกิจคาปลีกหรือคาสงรวมทุกสาขาแลว มีพื้นที่ไมถึงหนึ่งหมื่นตารางเมตร
สามารถเปดกิจการไดโดยไมตองขออนุญาต ซึ่งจะเปนหลักการที่จะใหผูประกอบการรายยอยจะอยูรวมกันกับ
ผูประกอบการรายใหญได ทั้งเปนการกระจายรายได ไมผูกขาด ชาติมั่นคง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๓)

