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บทคัดย่อ 

 งานช้ินนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับหนังสือมือสองในแง่ของบทบาทของโลกาภิวัตน์และส ารวจถึงการ

บริโภคเชิงสัญญะของหนังสือนวนิยายมือสอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจถึงรูปแบบของหนังสือ

และการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปผ่านแนวคิดโลกาภิวัตน์ และศึกษาถึงสาเหตุท่ีผู้คนบริโภคหนังสือนวนิยาย

มือสอง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองด้วยแนวคิดการ

บริโภคเชิงสัญญะ โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังส้ิน 15 คน ศึกษาบนพื้นท่ีกายภาพคือ ‘ร้านหนังสือมือ

สองในโครงการตลาดนัดจตุจักร’ และศึกษาบนพื้นท่ีออนไลน์คือ กลุ่มเฟสบุ๊ค ‘หนังสือมือสองซื้อ-ขาย’ 

ผลการศึกษาพบว่า แม้การเข้ามาของโลกาภิวัตน์จะเปล่ียนแปลงให้เกิดรูปแบบหนังสือและการ

อ่านรูปแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นท่ีออนไลน์เป็นส าคัญ แต่การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองยังคงจ า

เป็นอยู่ต่อผู้บริโภคในการต้านทานกระแสรูปแบบการอ่านใหม่นั้น ความเป็นหนังสือเล่ม  โดยเฉพาะ

หนังสือนวนิยายมือสอง จึงยังมีความส าคัญ เนื่องจากการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองสามารถมองได้ว่า

เป็นการบริโภคเชิงสัญญะ คือนอกจากบริโภคเพื่อการอ่านแล้ว ยังสะท้อนถึงการบริโภคเพื่อการสะสม 

การขายต่อ และการบริจาคและให้ของขวัญได้ มากไปกว่านั้น โลกาภิวัตน์ยังช่วยกระตุ้นให้การบริโภค

หนังสือนวนิยายมือสองมีการแผ่ขยายและเข้มข้นมากขึ้นผ่านตัวของมันเอง เนื่องจากเป็นการเปล่ียนพื้นท่ี

ของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองให้มาอยู่บนพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนสมัยใหม่ได้
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หลากหลายและสะดวกมากกว่าเดิม ปรับรูปแบบให้พฤติกรรมผู้อ่านเป็นแบบซื้อมาขายไปมากยิ่งขึ้น โลกา

ภิวัตน์จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งท่ีท าให้การแลกเปล่ียนซื้อขายหนังสือนวนิยายมือสองผ่านอินเทอร์เน็ตเป็น ท่ี

แพร่หลายและเติบโตในกลุ่มผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง 
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Abstract 

 This research aims to study used novels on globalization and examine the 

consumption of sign in used novels.  This study focuses on book formats and trends in 

reading on globalization and analyses reasons of consuming used novels, consumer 

behaviors and connotation toward consuming used novels with consumption of sign 

concept.  In this study, the researcher conducted interviews with a sample of 15 

participants randomly chosen from a fieldwork including two used book stores in 

Chatuchak market mall, and from an online resource which is a Facebook group named 

‘Used book for buying-resale’.  

 The findings reveal that consuming used novels is still necessary to consumers 

because of being printed book. This is against to the rise in new format of book and reading 

especially on online site due to globalization effect, such as e- book and reading online 

trend. In brief, printed books, especially as used novels still have importance. Consuming 

used novels can be considered as consumption of sign.  Besides consumed for reading, 

used novels are consumed for collection, resale, donation and gift.  Moreover, 



 
 

 

 ง 

globalization encourages the significant rise in consuming used novels, because more 

consumers can access more easily and conveniently to buy or resell their used novels 

online.  So, used novel consumer behavior has changed to be more buying and resale 

behavior. Therefore, globalization is the condition that make barter, buying, and resale of 

used novels widespread on the internet and grown among used novel consumers. 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานศึกษาครั้งนี้คงไม่อาจส าเร็จสมบูรณ์ขึ้นมาได้หากปราศจากความเมตตากรุณาจากอาจารย์
อ้อย ธัญธีรา แย้มอ านวย อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาต้ังแต่ต้น และอาจารย์ชินวร 
ฟ้าดิษฐี ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบ ท้ังอ่านงานและช่วยปรับปรุงให้งานของผู้ศึกษาเป็นรูปร่างขึ้นมา
จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงขอขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นในภาควิชามานุษยวิทยาท่ีให้ค าแนะน าและให้
ความรู้มากมายตลอดท้ังส่ีปีของนักศึกษา 

 ขอขอบคุณพี่กบ มิรินทรา จอกทอง และพี่ดนัย ซึ้งสุนทร เจ้าของร้านหนังสือมือสองท่ีตลาด
จตุจักรอย่างสูงท่ีเมตตาให้ข้อมูลส าหรับงานศึกษาในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจท่ีจะพูดคุยและให้ข้อมูล
มากมาย รวมถึงขอขอบคุณพี่โย่ง ภัทรพล อินทรหอม ท่ีเสียสละเวลามาเป็นคีย์อินฟอแมนท์ให้ แม้ตอน
หลังหัวข้อวิจัยของผู้ศึกษาจะเปล่ียนไปไกลจากเดิมมากก็ตาม ขอขอบคุณอย่างสูงส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ 
คุณพันธิตรา คุณกฤษดา คุณตนิตา คุณพิชชาภา คุณอัจจิมา คุณวรรณภรณ์ คุณวริศรา คุณธมลวรรณ คุณ
เซธ’เวเรท คุณเรณุมาศ คุณบี คุณJoyly คุณสิริพร คุณบันลือ และพี่ๆอีกหลายคนท่ีคุยกันต้ังแต่แรกแต่
ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้ ท่ีกรุณาสละเวลาส่วนตัวมาให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์อย่างเต็มใจ และขอขอบคุณ ร.
ศ.ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมาน อย่างสูงส าหรับความกรุณาในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือนักศึกษาในงานศึกษา
ครั้งนี้หรือกระท่ังในวิชาท่ีเรียน อาจารย์ก็ช่วยเหลือและเข้าใจนักศึกษาโดยเสมอ 

ขอขอบคุณแม่กับป๋าท่ีให้อิสระให้ลูกได้เรียนและท าอย่างท่ีลูกอยากท า ขอบคุณท่ีเคารพความคิด
และคอยเป็นแบ็คอัพให้หนูตลอด ขอบคุณพี่ออม พี่แอน เอิร์ธและอันอัน ขอบคุณเอิร์ธท่ีรบกวนให้ขับรถ
ไปรับไปส่งต้ังหลายครั้งเวลาไปเรียนกลับดึกหรือลงฟิลด์ และอันอันท่ีช่วยงานบ้านและซัพพอร์ทเราเสมอ
เวลาเราท างาน นอกจากนี้ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรท่ีดีของผู้ศึกษา ขอบคุณชาลีท่ีให้ก าลังใจและ
ค าปรึกษาและขอบคุณปลาท่ีไปลงฟิลด์เป็นเพื่อน ขอบคุณท่ีช่วยเหลือในเวลาท่ีเค้าท้อ ขอบคุณป็อป
ส าหรับแอบแสตร็กและส าหรับความพยายามขุนเพื่อนท่ีร้านหมูกระทะทุกเดือน ขอบคุณแนทท่ีช่วยอ่าน
งาน ไอท่ีช่วยแก้ค าผิด และอิงค์ท่ีช่วยถอดเทป แม้จะเล็กน้อยแต่ช่วยเราได้มาก 

ขอบคุณมาก พิมพ์ค านี้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วให้กับพีช แพน อิน และก็ยังรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอท่ีคอย
ช่วยดูแล กระตุ้นให้มาเรียน ให้ท างานส่ง ติวสอบให้ และบ่นเวลาเค้ามึนๆเสมอ ขอบคุณจ๊ะจ๋าท่ีให้ติดรถ
กลับบ้านและอยู่ร่วมหอกันต้ังปีนึง ขอบคุณเตย หยก มะขาม ปิม และนัทท่ีพูดคุยสอบถาม ท างานด้วยกัน
และเป็นเพื่อนท่ีตลกและน่ารักมาต้ังแต่ปี1 รวมถึงขอบคุณเพื่อนร่วมเอกทุกคนท่ีอยู่ด้วยกันมาส่ีปี
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 “มนุษย์สร้างค าพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยค าลงบนแผ่นดินเหนียว แผ่นหนัง ไม้ไผ่ และกระดองเต่า 

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ท าให้หนังสือมีรูปลักษณ์ท่ีพกพาได้สะดวกและเผยแพร่ไปในวงกว้าง

อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปล่ียนแปลงอย่าง

ถึงรากถึงโคนท้ังทางความคิดและสังคม” (สถาพรบุ้ค, ม.ป.ป.: ไม่ปรากฏเลขหน้า) หนังสือเล่มท่ีได้ผ่าน

การคิดค้นพัฒนาต้ังแต่อดีตนั้น จัดเป็นส่ือประเภทหนึ่งท่ีรวบรวมข้อมูลประเภทตัวอักษรและรูปภาพลงใน

แผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่นเข้าด้วยกัน แล้วน ามารวมเป็นเล่ม ด้วยความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอย

แล้ว หนังสือกระดาษจึงเป็นส่ือท่ีมีความเก่าแก่และมีอายุยาวนานมากกว่าส่ืออื่นๆท้ังหมด ( ฐิติพันธ์ พัฒ

นมงคล, 2560: ออนไลน์) 

“เมื่อคนหนึ่งอ่านหนังสือ เป็นไปได้ว่าคนๆนั้นจะมีนิสัยรักการอ่านตลอดไป” ดังนั้นหนังสือจึงมี

ลักษณะท่ีแตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพราะการอ่านหนังสือเป็นดังวัฒนธรรมท่ีถูกส่งทอดกัน

มาอย่างยาวนาน ด้วยการสร้างคุณประโยชน์หลากหลายแง่มุมให้กับคนอ่าน ช่วยเปิดจินตนาการ ให้

ความรู้ท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังให้คุณค่ากับชีวิตโดยไม่จ ากัดเพศและวัย แล้วยังสามารถถ่ายทอดพฤติกรรม

การอ่านไปสู่คนรุ่นต่อไปได้ (จรัญ หอมเทียนทอง , อ้างถึงใน ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล, 2560: ออนไลน์) แต่

กระนั้น ในยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีการติดต่อส่ือสารข้ามพรมแดนท าได้ง่ายและรวดเร็วเพียงเส้ียววินาที  

วัฒนธรรมบางอย่างจากท่ีเคยปฏิบัติเฉพาะกลุ่มผู้คนวัฒนธรรมในบางพื้นท่ี จะถูกน าไปสร้างให้เป็นสินค้า

ระดับสากลจนท าให้ผู้คนหันมาปฏิบัติอย่างเดียวกัน การเปล่ียนแปลงในท่ีนี้หมายรวมถึงวัฒนธรรมการ

อ่าน และวัฒนธรรมการบริโภคหนังสือด้วย (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, ม.ป.ป.: 116) 
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แนวคิดโลกาภิวัตน์ (globalization) สะท้อนถึงสภาวะท่ีการส่ือสารในระดับโลก รวมถึงขอบเขต

ของตลาดโลกได้ขยายกว้างออกไปไกล (Fredric Jameson, อ้างถึงใน Manfred Steger, 2553: 40) การ

เดินทางของสินค้าข้ามวัฒนธรรมจึงปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายในสังคมแห่งการบริโภค มีการรับเอา

วัฒนธรรมการอ่านและการบริโภคหนังสือต่างประเทศ หรือกระท่ังหนังสือแปลจากต่างประเทศเข้ามาให้

เห็นโดยท่ัวไป อาทิ หนังสือนวนิยายจีน หรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์ ซึ่ง

ปัจจุบันถูกนิยามด้วยการไหลเวียนของปริมาณข้อมูลข่าวสาร ผู้คนต่างถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันผ่านตัวกลาง

อย่างอินเทอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ต่างๆ (ธนพร ศรีธัญพงศ์, 2560 : ออนไลน์) ก็กลายมาเป็นอีกปัจจัย

ส าคัญท่ีท าให้วัฒนธรรมการอ่านและการบริโภคหนังสือเปล่ียนแปลงไป เพราะการเข้าถึงหนังสือได้อย่าง

ง่ายดายบนอินเทอร์เน็ต และกระท่ังการเข้ามาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค) เป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้

ธุรกิจหนังสือเล่มต้องมีการปรับตัว (ภาวิณี อุชชิน, 2558)  

เมื่อผู้คนเปล่ียนวิถีการอ่านมาอ่านแบบออนไลน์ และหันมาซื้อ-ขายหนังสือผ่านทางออนไลน์กัน

มากขึ้น รวมถึงการอ่านแบบผิดลิขสิทธิ์ท่ีเคยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างท่ีสุดในศตวรรษท่ี 15-19 แต่กลับเป็น

ปัญหาส าคัญยิ่งในศตวรรษท่ี 20 (สมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งประเทศไทย , 2561: ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

เพราะฉะนั้นการท่ีผู้บริโภคหันไปอ่านหนังสือฟรีบนอินเทอร์เน็ตและไม่ ได้เสียเงินให้กับส านักพิมพ์หรือ

นักเขียนเจ้าของหนังสือ ส่งผลให้หลายส านักพิมพ์ต้องปิดตัวลงเนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหว จนกระท่ัง

เกิดค าถามว่าหนังสือเล่มมีโอกาสท่ีจะสูญหายไปในอนาคตหรือไม่ ผู้ศึกษาพบว่าการท่ีร้านเช่าหนังสือต่างก็

ทยอยปิดตัวลงในปัจจุบัน ก็เนื่องมาจากผลกระทบของการเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมการอ่านจากรูปแบบ

หนังสือเล่มไปเป็นรูปแบบออนไลน์ท้ังส้ิน แต่กระนั้น ด้วยจ านวนของร้านหนังสือมือสองท่ีมีให้เห็นท่ัวไปใน

พื้นท่ีต่างๆ ตลอดจนการแลกเปล่ียนซื้อ-ขายหนังสือมือสองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีให้เห็นอย่าง

แพร่หลายมากขึ้นแล้ว จึงกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีผู้ศึกษาสนใจ เนื่องจากพบว่าการบริโภคหนังสือมือสอง

สวนทางกับการท่ีโลกาภิวัตน์น าเข้ามาถึงการอ่านรูปแบบใหม่บนอินเทอร์เน็ต  

หนังสือมือสอง เป็นทางเลือกหนึ่งในการบริโภคให้กับคนในสังคมท่ีสินค้าและบริการมีมากมาย

หลากหลาย โดยท่ัวไปแล้วค าว่า “หนังสือมือสอง” ก็คือค าเรียกท้ัง หนังสือเก่า และ หนังสือมือสอง โดย

ท้ังสองเป็นหนังสือท่ีมีผู้อ่านแล้วอย่างน้อยหนึ่งรายและมากกว่านั้น ขณะเดียวกัน หนังสือมือสองในกลุ่มท่ี

ไม่ใช่หนังสือเก่าท่ีมีการซื้อขายตามร้านหนังสือมือสองนั้น บางครั้งเป็นหนังสือท่ียั งคงมีขายในท้องตลาด
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หรือเพิ่งวางตลาดในร้านหนังสือใหม่ได้ไม่นาน แต่เมื่อนักอ่านอ่านจบแล้วน ามาขายทันที ลักษณะแบบนี้ก็

เรียกว่าเป็นหนังสือมือสองได้ ส่วนหนังสือเก่าเป็นหนังสือท่ีมีการจัดพิมพ์มานานแล้ว เป็นหนังสือซึ่งนัก

สะสมได้จัดเก็บมาเป็นเวลานานและหาไม่ได้ในร้านหนังสือใหม่ หนังสือประเภทนี้มักจะซื้อหากันตาม

คุณค่าของเนื้อหา ผู้แต่ง ระยะเวลาการพิมพ์ รวมถึงครั้งท่ีพิมพ์ หนังสือในลักษณะนี้สามารถพบเห็นการ

ซื้อขายในราคาท่ีสูงมากเพราะเป็นท่ีต้องการของนักอ่านและนักสะสม หรือบางเล่มก็ราคาถูกมากเพราะไม่

เป็นท่ีสนใจของนักอ่านและนักสะสม (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2552: ออนไลน์) 

ถึงแม้ว่า สินค้ามือสอง ตามค าจ ากัดความทางเศรษฐศาสตร์ คือการเพิ่มอายุการใช้งานให้กับ

สินค้าท่ีมีอายุยาวนานให้มีสภาพคงทนหรือกึ่งคงทน ซึ่งท าให้โอกาสในความต้องการสินค้าเหล่านั้น

สามารถเกิดข้ึนได้ต่อเนื่อง มูลค่าโดยท่ัวไปของสินค้าท่ีคนมักจับจ่ายในกลุ่มสินค้ามือสองมักมีค่าเส่ือมราคา

อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งโดยเฉล่ีย นั่นหมายถึงสินค้าเหล่านั้นมักถูกท้ิงหรือหมดความต้องการก่อนเวลาอัน

สมควรตามอายุการใช้งานท่ีแท้จริง เมื่อสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นท่ีต้องการของเจ้าของเดิม แต่มูลค่าทาง

เศรษฐกิจยังมีอยู่ การซื้อขายแลกเปล่ียนจึงตอบสนองความต้องการนี้โดยตรง (เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร, 

2558) แต่กระนั้น หนังสือมือสอง ท้ังกลุ่มหนังสือมือสอง และหนังสือเก่าข้างต้น กลับไม่ได้มีราคาค่าเส่ือม

อยู่ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งท้ังหมด หนังสือมือสองหลายเล่มโดยเฉพาะในกลุ่มหนังสือเก่า อาจมีราคาถูกมาก

หรือแพงกว่าราคาหนังสือด้ังเดิมได้หลายเท่า เพราะด้วยจ านวนท่ีจ ากัดของหนังสือแต่ละเล่มท่ีมีอยู่ใน

ตลาดหนังสือ ท าให้นักอ่านนักสะสมหนังสือต้องตามหาหนังสือนั้นๆมาครอบครอง โดยไม่สนใจว่าจะเป็น

หนังสือท่ีเคยผ่านมือคนอื่นมาแล้วก็ตาม อีกท้ังยังเต็มใจจ่ายเงินให้กับราคาค่า “ความหายาก” ของหนังสือ

แต่ละเล่มนั้นด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้คนมีการให้ความหมายบางอย่างของหนังสือแต่ละเล่มไม่เท่ากัน ซึ่ง

บางครั้งผู้ขายหนังสือมือสองก็มีอ านาจในการให้คุณค่าและความหมายของหนังสือมือสองแต่ละเล่มนั้น  

เมื่อผู้ศึกษาเจาะจงเข้าไปท่ี “หนังสือนวนิยาย” ซึ่งมีจ านวนกลุ่มผู้อ่านท่ีหลากหลายไปด้วยเพศ

และวัย เนื่องจากค าว่านวนิยายเป็นการแบ่งในวงกว้าง ดังท่ีแอนโธนี ทรอลลอป ได้อธิบายหนังสือประเภท

นวนิยายว่า “นวนิยายเป็นส่ิงท่ีแสดงภาพชีวิตคนสามัญซึ่งท าให้คล้ายชีวิตจริงด้วยการสอดแทรกอารมณ์ 

และท าให้น่าอ่านโดยแทรกเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ นวนิยายควรแสดงภาพชีวิตจริง ซึ่งมิใช่ภาพของ

บุคคลซึ่งเป็นท่ีรู้จักหรือเป็นบุคคลซึ่งผู้แต่งรู้จัก แต่เป็นตัวละครท่ีผู้แต่งสร้างขึ้นโดยก าหนดให้มีลักษณะ

ต่าง ๆ ของมนุษย์อันเป็นท่ีรู้จักกันดี” (ความหมายของนวนิยาย, ม.ป.ป.: ออนไลน์) หนังสือนวนิยายจึงมี

ประเภทแยกย่อยออกไปตามค าจัดความของผู้เขียนและผู้อ่าน ซึ่งหนังสือนวนิยายต่างประเภทกันก็จะมี
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กลุ่มผู้อ่านท่ีต่างกันออกไปด้วย ด้วยจ านวนนักอ่านทุกเพศทุกวัย ท าให้หนังสือประเภทนวนิยายมีจ านวน

มากในตลาดหนังสือ และครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย นอกจากนี้ ความท่ีรสนิยมของผู้อ่าน

สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามวัย ส่งผลให้คุณค่าของหนังสือนวนิยายท่ีเคยเป็นท่ีต้องการต่อเจ้าของหนังสือ

สามารถหมดไปหรือกระท่ังมีความต้องการใหม่อย่างไม่ส้ินสุดได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงพบปรากฏการณ์ท่ี

หนังสือนวนิยายจ านวนมากท่ีถูกแปรสภาพจากหนังสือมือหนึ่งมาเป็นหนังสือนวนิยายมือสอง ท้ังท่ี

วางขายอยู่ในร้านหนังสือมือสองและกลุ่มซื้อ-ขายต่างๆบนพื้นท่ีออนไลน์ การบริโภคหนังสือนวนิยายมือ

สองในสังคมท่ีภาวะเศรษฐกิจการค้าเป็นเสรีและมีสินค้าทางเลือกมากมาย จึงสะท้อนให้เห็นถึงการบริโภค

เชิงสัญญะท่ีอาจแฝงอยู่ในพฤติกรรมของผู้บริโภคถึงสาเหตุของการเลือกซื้อหนังสือนวนิยายมือสองได้ 

ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2547) อธิบายว่า การผลิตหนังสือต้ังแต่อดีต ต้องมีการผลิตให้มีขนาด

พอเหมาะแก่การพกพาไปไหนด้วยเพียงคนเดียว ขนาดของหนังสือจึงจ าเป็นท่ีต้องมีขนาดเล็กลงเรื่ อยๆ 

(ธเนศ วงศ์ยานนาวา, อ้างถึงใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2547: 10-11) ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท

ส าคัญ หนังสือจึงมีขนาดเท่ากับอุปกรณ์ส่ือสารขนาดพกพาได้ในท่ีสุด ซึ่งนั่นหมายถึงว่าหนังสือไม่มีขนาด

อีกต่อไป แต่กลับเป็นเพียงแค่ข้อมูลดิจิทัลท่ีปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น การอ่านผ่านดิจิตอลหรือออนไลน์ก็

อ านวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น (วณัฐย์ พุฒนาค, 2560: ออนไลน์) ดังนั้นการอ่านหนังสือบนพื้นท่ี

ออนไลน์จึงถือเป็นการบริโภครูปแบบหนึ่งท่ีตอบรับกับชีวิตนักอ่านได้อย่างรวดเร็วขึ้น แต่การท่ีผู้บริโภค

ยังคงอ่านหนังสือนวนิยายเป็นเล่ม โดยเฉพาะหนังสือนวนิยายมือสองอยู่นั้น ผู้ศึกษาจึงสังเกตุว่า การ

บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเป็นมากกว่าการบริโภคเพื่อการอ่านเพียงอย่างเดียว แต่การท่ีผู้บริโภคเลือก

บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองแทนท้ังหนังสือมือหนึ่งและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีสะดวกสบายต่อวิถีชีวิต

สมัยใหม่มากกว่า สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคเชิงสัญญะของผู้บริโภคท่ีให้ความหมายของ

หนังสือนวนิยายมือสองต่างกันออกไป  

“ทุกวันนี้มนุษย์ในสังคม บริโภคสัญญะมากมายในตัวสินค้ามากกว่าท่ีจะบริโภคตัวสินค้าจริงๆ ใน

แง่ของคุณภาพใช้สอย หรือราคาของสินค้า สัญญะในตัวสินค้าจึงเป็นตัวก าหนดแบบแผนในการบริโภค

ของมนุษย์ให้บริโภคได้อย่างไม่ส้ินสุด” (ดารารัตน์ อนุภาพยุทธชัย, 2546: 21-22) ด้วยค าอธิบายนี้ การ

บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองจึงสามารถสะท้อนผ่านแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะได้ในหลากหลาย

ความหมาย ผู้ศึกษามองว่ามีผู้บริโภคจ านวนมากท่ีบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อความต้องการสะสม

หนังสือ ในขณะเดียวกัน หนังสือนวนิยายท่ีถูกสะสมจึงถูกใส่ความหมายใหม่จากการอ่านไปเป็นของสะสม 
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สร้างความพอใจและเติมเต็มกับนักสะสมด้วยการสามารถบอกตัวตนของนักสะสมหนังสือ และด้วยการ

ตามหาหนังสือแต่ละเล่มมาเข้าชุดสะสมของนักสะสมแล้ว นักสะสมจึงใส่คุณค่าความเป็นของหายากให้กับ

หนังสือด้วย นอกเหนือจากการสะสมแล้ว ความหมายแฝงของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองยัง

สามารถสะท้อนถึงสัญญะอื่นๆได้อีกมากมาย ความแตกต่างของการให้ความหมายของหนังสือนวนิยายมือ

สองของปัจเจกชนแต่ละบุคคล จึงเป็นปรากฏการณ์ส าคัญท่ีท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาหนังสือนวนิยาย

มือสองในแง่ของการบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์  

ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงเรื่องของความส าคัญของหนังสือมือสองในแง่ของสัญญะและการบริโภคซึ่ง

อธิบายสอดคล้องกับสังคมโลกาภิวัตน์ โดยท้ังนี้ ผู้ศึกษาต้องการศึกษารูปแบบการสะสมหนังสือมือสอง

ของนักสะสมในยุคท่ีโลกาภิวัตน์เข้ามาท าให้รูปแบบหนังสือและพฤติกรรมการอ่านของคนในสังคม

เปล่ียนแปลงไป ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีเหตุผลใดในการสะสมหนังสือนวนิยายมือสองในสังคมท่ีเทคโนโลยี

เข้ามามีบทบาทส าคัญ และศึกษาว่านักสะสมหนังสือมือสองมีพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภค

หนังสือนวนิยายมือสองอย่างไรบ้าง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเลือกร้านหนังสือมือสองในโครงการตลาดนัดจตุจักร

เป็นพื้นท่ีในการศึกษา เนื่องจากพื้นท่ีแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของหนังสือทุกประเภทในการส่งออกไปขาย

ท่ีต่างจังหวัด และเป็นแหล่งฝากขายหนังสือนวนิยายของนักเขียนหลายๆคน อีกท้ังลักษณะของร้าน

หนังสือยังมีการขายหนังสือนวนิยายหลากรูปแบบ ท้ังหนังสือใหม่ หนังสือมือสอง และหนังสือเก่าเพื่อ

เปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังใช้พื้นท่ีออนไลน์เป็นพื้นท่ีเสริมในการศึกษาเพิ่มด้วย เนื่องจาก

สามารถแสดงให้เห็นถึงยุคโลกาภิวัตน์ท่ีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเลยเกิดขึ้นผ่านรูปแบบออนไลน์มากขึ้น จนมีกลุ่มการซื้อ-ขาย-แลกเปล่ียนหนังสือ

มือสองอย่างแพร่หลายในพื้นท่ีออนไลน์หลายๆแห่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้วิเคราะห์กับงานศึกษานี้ได้ 

 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1.เพื่อศึกษารูปแบบของหนังสือและพฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ 

2.2.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีผู้คนบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง 

2.3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง 
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สมมติฐำนของกำรศึกษำ  

 ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีท าให้หนังสือมีรูปแบบหลากหลายขึ้น โดยเฉพาะบนรูปแบบอินเทอร์เน็ตท่ี

สะดวกและรวดเร็วกว่า แต่การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองกลับเป็นปรากฏการณ์ท่ียังพบเห็นได้

แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน สวนทางกับการอ่านรูปแบบใหม่ท่ีเข้ามา ดังนั้นจึงมองว่าการบริโภคหนังสือ

นวนิยายมือสองเป็นการบริโภคเชิงสัญญะท่ีนอกเหนือไปจากการอ่าน เช่น การสะสม เป็นต้น 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ในงานศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุค

โลกาภิวัตน์ ในครั้งนี้ ต้องการทราบถึงรูปแบบของหนังสือและพฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุค

โลกาภิวัตน์ (พ.ศ. 2561) ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ศึกษาร้านหนังสือมือสองและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ -

ขายหนังสือมือสองของร้านหนังสือมือสอง และพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างบนพื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ีออนไลน์

เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผลท่ีผู้คนบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมและความหมายแฝง

ในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองของนักอ่าน โดยศึกษาลักษณะท่ัวไปของกลุ่มผู้บริโภคหนังสือนว

นิยายมือสอง โดยการสัมภาษณ์และการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ชีวิตและชีวิต

การอ่าน พฤติกรรมการอ่านหนังสือนวนิยายมือสอง การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง และการสะสม

หนังสือนวนิยายมือสอง เป็นต้น 

2.ขอบเขตด้านพื้นท่ี ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากท้ังพื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ี

ออนไลน์ โดยท าการเก็บข้อมูลจากพื้นท่ีกายภาพ ได้แก่ พื้นท่ีโครงการขายหนังสือมือสอง ตลาดนัดจตุจักร 

และเก็บข้อมูลจากพื้นท่ีออนไลน์ คือ Facebook โดยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่ม “หนังสือมือสองซื้อ-ขาย” 

ซึ่งเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการพูดคุยเชิงลึกกับกลุ่มประชากรตัวอย่างจากท้ังสองพื้นท่ี 

โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างบนพื้นท่ีออนไลน์ได้มีการนัดสัมภาษณ์บนพื้นท่ีกายภาพประกอบด้วย เช่น 

ห้องสมุด ร้านอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม

จากพื้นท่ีกายภาพคือ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งท่ี 23 ท่ีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประกอบ

ข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมด้วย 
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ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 การศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ศึกษาได้อาศัย
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด ซึ่ง
ภายในงานศึกษาช้ินนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ คือข้อมูลจากการลงภาคสนาม ได้แก่ การ
บันทึกข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วม และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด
โลกาภิวัตน์ และการบริโภคเชิงสัญญะ รวมถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือและวัฒนธรรมการอ่าน 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคเชิงสัญญะและวัฒนธรรมการเก็บสะสม และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับสินค้าและหนังสือมือสอง 

1.ศึกษาข้อมูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ การรวบรวมงานวิจัยเชิงเอกสารจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ และ

บทความ วารสารท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมการสะสม หนังสือและวัฒนธรรมการอ่าน และ

สินค้ามือสองและหนังสือมือสอง เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือและพฤติกรรมการอ่านท่ี

เปล่ียนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน ์ตลอดจนการด ารงอยู่ของหนังสือมือสอง รวมถึงงานเกี่ยวกับการบริโภค

และการสะสมหนังสือมือสอง เพื่อเป็นตัวอย่างในการสนับสนุนการศึกษาข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้น 

2.ศึกษาข้อมูลแบบปฐมภูมิ ได้แก่ การพูดคุยและการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง ท้ังกลุ่ม

ผู้ค้าและกลุ่มผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง โดยการพูดคุยกับผู้ค้าหนังสือมือสองเพื่อข้อมูลในด้านพื้นท่ี

สนามและข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านหนังสือมือสอง เพื่อให้เห็นถึงการให้สัญญะกับราคา

หนังสือมือสองท่ีผู้ค้าก าหนด โดยได้สัมภาษณ์ร้านหนังสือมือสอง 2 ร้าน ได้แก่ ร้านดิลกบุ้ค และร้านแผง 

36 เพื่อเป็นตัวแทนของร้านหนังสือมือสองในตลาดนัดตุจักร ท้ังสองร้านนี้มีลักษณะของการขายหนังสือ

มือสองโดยมีหนังสือนวนิยายเป็นส่วนส าคัญของการขายร่วมกับหนังสือมือสองประเภทอื่น อีกท้ังผู้ศึกษา

ยังได้รับอนุญาตจากร้านค้าท้ังสองร้านให้สามารถเก็บข้อมูลได้จึงเลือกท้ังสองร้านนี้ในงานศึกษาช้ินนี้  

รวมถึงสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองในพื้นท่ีภาคสนาม ร่วมกับ

พื้นท่ีออนไลน์คือเฟสบุ๊คเพจหนังสือมือสองซื้อ-ขาย จ านวนท้ังส้ิน 15 คน เกี่ยวกับเหตุผลในการบริโภค

หนังสือนวนิยายมือสอง พฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงแนวคิดได้ ผู้ให้สัมภาษณ์ 15 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างบน
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พื้นท่ีกายภาพคือร้านหนังสือมือสองในตลาดนัดจตุจักรจ านวน 8 คน คัดเลือกจากการสุ่มจากผู้บริโภค

ต้ังแต่วัยรุ่นขึ้นไปท่ีมีลักษณะการซื้อ-ขายหนังสือนวนิยายมือสองในพื้นท่ีตลาดนัดจตุจักรขณะท่ีผู้ศึกษา

สังเกตการณ์ และหลังจากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่ามีลักษณะการซื้อ-ขายนวนิยายมือสองร่วมด้วย รวมถึง

เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกได้ และกลุ่มประชากรตัวอย่างบนพื้นท่ีออนไลน์ คือ

กลุ่มเฟซบุ๊คช่ือ หนังสือมือสอง (ซื้อ-ขาย) จ านวน 7 คน คัดเลือกจากการสุ่มจากสมาชิกในกลุ่มท่ีก าลังซื้อ

หรือขายหนังสือนวนิยายมือสองอยู่ในพื้นท่ีออนไลน์ขณะท่ีผู้ศึกษาสังเกตการณ์ และหลังจากการสอบถาม

เบ้ืองต้นพบว่ามีพฤติกรรมการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองอยู่เป็นประจ า รวมถึงต้องเป็นบุคคลท่ีได้รับ

อนุญาตให้เก็บข้อมูลเชิงลึกได้ 

3.น าขอ้มลูท้ังหมดท่ีได้มาเรียบเรียง เพื่อน าไปพิจารณาวิเคราะห์และตีความอย่างเป็นระบบ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

งานศึกษาครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบหนังสือและพฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุค

โลกาภิวัฒน์และทราบถึงเหตุผลท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อหนังสือนวนิยายมือสอง รวมถึงพฤติกรรมและ

ความหมายแฝงในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง 

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

 ระยะเวลาตลอดการศึกษาเริ่มต้ังแต่การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงการลง

ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษา โดยเริ่ม

ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังส้ิน 10 เดือน โดย

แบ่งเป็นช่วงเวลาในการศึกษาออกตามตารางดังนี้ 
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ช่วงเวลา แผนการด าเนินงาน 
สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร ท้ังหนังสือ บทความ และ

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวของอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลเบ้ืองต้น
ก่อนลงพื้นท่ีภาคสนาม 

พฤศจกิายน 2561 – ธันวาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากการพูดคุยสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นท่ีภาคสนาม 
มกราคม 2562 – มีนาคม 2562 น าข้อมูลท่ีได้จากท้ังสองส่วนมารวบรวม เพื่อตีความและ

วิเคราะห์ 
เมษายน 2562 – พฤษภาคม 2562 สรุปผล ตรวจทาน แก้ไขข้อผิดพลาด และจัดท ารูปเล่ม 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ศึกษาได้

ค้นคว้าและท าความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะน ามาประกอบการศึกษา ในบทนี้ผู้ศึกษาได้แบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือแนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ และการบริโภคเชิงสัญญะ เพื่อน ามาเป็น

กรอบในการศึกษาครั้งนี้ และในส่วนท่ีสองคือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือและวัฒนธรรมการอ่าน 

วรณกรรมเกี่ยวกับการบริโภคเชิงสัญญะ และวรรณกรรมเกี่ยวกับสินค้าและหนังสือมือสอง จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาท้ังหมด สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อเช่ือมโยงและ

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ต่อไป 

 

แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในกำรศึกษำ  

แนวคิดโลกำภิวัตน์ 

“โลกาภิวัตน์” เป็นค าท่ีเกิดขึ้นปลายศตวรรษท่ี 20 ราวปี ค.ศ.1980 เริ่มเป็นท่ีรู้จักในฐานะค าฮิต

ของค าว่า “การค ารามทางเศรษฐกิจแห่งทศวรรษ 1990” (Roaring Nineties) เพราะสามารถอธิบาย

ธรรมชาติของการพึ่งพากันมากขึ้นบนโลกของเราได้ดีท่ีสุด (Manfred Steger, 2553 : 23) โดยโลกาภิ

วัตน์แสดงลักษณะว่าสังคมโลกได้ก้าวสู่การเปล่ียนแปลงในมิติวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ

สภาวะแวดล้อมในระดับโลก (global) ผ่านระบบการส่ือสารแบบใหม่ ภายใต้ค าภาษาอังกฤษว่า 

“Globalization” ค านี้ถูกใช้แพร่หลายท้ังในวรรณกรรมและงานวิชาการ ค าเรียกโลกาภิวัฒน์จึงมึ

ความหมายต่างกันจากความแตกต่างทางความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และมีการให้นิยามไว้หลากหลาย 

(จิตรกร โพธ์งาม, ม.ป.ป.: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีความพยายามท่ีจะหาแนวคิดร่วมเพื่อระบุ

ลักษณะท่ีเป็นแก่นของกระบวนการโลกาภิวัตน์ โดยพิจารณาจากค านิยามของโลกาภิวัตน์ท่ีได้รับการ

ยอมรับในวงกว้าง ได้แก่ 
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แอนโธนี กิดเด็นส์ (Anthony Giddens) อดีตผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย London School of 

Economics อธิบายว่าโลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ท่ีความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

วัฒนธรรมต่างๆในโลกนี้แปรรูปเข้าหากันอย่างใกล้ชิด ท้ังในด้านการรับรู้และการกระท า โดยประเด็นท่ี

ห่างออกไปสามารถข้ามพรมแดนของรัฐชาติสู่การรับรู้ของเราได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย 

(เพิ่งอ้าง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) ดังนั้นเขาจึงนิยามว่า “โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความสัมพันธ์ทาง

สังคมระดับโลกมีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งเช่ือมโยงพื้นท่ีท่ีมีระยะห่างไกลกันในลักษณะท่ีเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ในท้องถิ่นหนึ่งถูกก าหนดโดยเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นห่างไกลออกไป รวมถึงในทางกลับกัน” 

เฟดริค เจมสัน (Fredric Jameson) ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรม มหาวิทยาลัย Duke อธิบาย

ว่า “แนวคิดโลกาภิวัตน์สะท้อนถึงสภาวะท่ีการส่ือสารในระดับโลกได้ขยายกว้างออกไปไกล รวมถึง

ขอบเขตของตลาดโลกเช่นกัน ท้ังสองมิติได้กลายเป็นปรากฏหารณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

กว่าในช่วงแรกของภาวะสมัยใหม่”  

เดวิด เฮลด์ (David Held) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย London School of 

Economics กล่าวว่า “โลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของกระบวนการ (หรือชุดกระบวนการ) ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงการจัดการพื้นท่ีความสัมพันธ์และการด าเนินกิจกรรมทางสังคม โดยอาจประเมิณในแง่ระดับ

การครอบคลุม (extensity) ความเข้มข้น (intesity) ความรวดเร็ว (velocity) และผลกระทบ (impact) 

ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเวียนและการสร้างเครือข่ายของกิจกรรมต่างๆ การปฏิสัมพันธ์ และการใช้อ านาจท่ีมี

ลักษณะข้ามทวีปหรือข้ามภูมิภาค”  

โรแลนด์ โรเบิร์ทสัน (Roland Robertson) ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยามหาวิทยาลัย 

Alberdeenประเทศสก็อตแลนด์ อธิบายว่า “โลกาภิวัตน์เป็นแนวคิดท่ีพูดถึงการบีบอัดของโลกและการ

ท าให้ส านึกท่ีว่าโลกเป็นหนึ่งเดียวทวีความเข้มข้นขึ้น” และ เจมส์ มิทเทิลแมน (James Mittleman) 

ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ American University, Washington กล่าวว่า “โลกาภิ

วัตน์เป็นกระบวนการท่ีบีบอัดความสัมพันธ์ทางสังคมท้ังในมิติของเวลาและพื้นท่ี” 

จากค านิยามข้างต้นช้ีให้เห็นคุณสมบัติลักษณะ 4 ประการซึ่งเป็นแก่นของปรากฏการณ์โลกาภิ

วัตน์ ได้แก่คุณลักษณะท่ีหนึ่ง โลกาภิวัตน์เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้น (Creation) ของเครือข่ายและกิจกรรม

ทางสังคมชนิดใหม่และการทวีคูณ (Multipication) ของเครือข่ายและกิจกรรมท่ีมีอยู่แล้วซึ่งตัดข้าม
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พรมแดนทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์แบบด้ังเดิม คุณลักษณะท่ีสอง โลกาภิวัตน์ถูก

สะท้อนผ่านการแผ่ขยาย (Expansion) และการยืดขยาย (Stretching) ของความสัมพันธ์ทางสังคม

กิจกรรมและการพึ่งพาอาศัยกัน คุณลักษณะท่ีสาม โลกาภิวัตน์เกี่ยวข้องกับการท าให้เข้มข้นขึ้น 

(Intensification) และการเพิ่มอัตราเร่ง (Acceleration) ในการแลกเปล่ียนและกิจกรรมทางสังคม และ

คุณลักษณะท่ีส่ี โลกาภิวัตน์ไม่ได้เกิดขึ้นในระดับของวัตถุท่ีเป็นภาวะวิสัยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในระดับ

จิตส านึกของมนุษย์ท่ีเป็นอัตวิสัยด้วยโลกท่ีถูกบีบอัดจนกลายเป็นพรหมแดนเด่ียวส่งผลให้กรอบในการคิด

และการกระท าของมนุษย์เช่ือมโยงในระดับท่ีมากขึ้นโลกาภิวัตน์จึงเกี่ยวพันกับโครงสร้างท้ังระดับมหภาค

ของชุมชนและระดับจุลภาคของความเป็นมนุษย์มันลงลึกไปถึงแก่นของตัวตนและนิสัยใจคอและน าไปสู่

การเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ท้ังระดับรวมหมู่และปัจเจกชนิดใหม่ซึ่งถูกหล่อเล้ียงด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจเจกและโรคท่ีเข้มข้นมากขึ้น โดย แมนเฟร็ด เสตรเกอร์ (Manfred Steger) ได้พยายามหลอมรวม

ลักษณะท่ีเป็นแก่นของโลกาภิวัฒน์ท้ังส่ีข้อนี้ เพื่อออกมาอธิบายในหนึ่งประโยคเพื่อให้ค านิยามขนาดส้ัน

ของโลกาภิวัตน์ได้ว่า “โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการท่ีพูดถึงการแผ่ขยายและการท าให้เข้มข้นขึ้นของ

ความสัมพันธ์และจิตส านึกซึ่งข้ามค้นเวลาและพื้นท่ีของโลก” (เพิ่งอ้าง, 2553: 39-41) 

 ในขณะท่ี เจมส์ รอสนาว (James N. Rosenau) นักวิชาการอาวุโสแขนงความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ ให้ความหมายโลกาภิวัตน์ว่า “การท่ีคน กิจกรรม บรรทัดฐาน ความคิด สินค้าบริการ เงินตรา 

ฯลฯ ลดบทบาทท่ีเคยอยู่ในความจ ากัดของขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หรือเคยมีวิธีปฏิบัติด้ังเดิมท่ีแตกต่างกัน 

ให้มาอยู่รวมกันในขอบเขตระดับโลก และมีวิธีปฏิบัติอย่างเดียวกัน” 

 ซูซาน สเตนจ์ (Susan Strange) ให้ค าอธิบายโลกาภิวัตน์ว่า  

1. คือการมีสินค้าในตลาดโลกซึ่งร่วมกันผลิตโดยบุคคลจากหลายประเทศ 

2. คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการเงินระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการผลิตและการค้าสินค้า

และบริการในระดับข้ามชาติในอัตราท่ีขยายตัวกว่าเดิมมาก เพราะมีหลายชาติเข้ามา

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลให้เกิดท้ังก าไรและขาดทุนในวงเงินท่ีสูงมาก 

3. โลกาภิวัฒน์คือการปรับเปล่ียนความแตกต่างทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ รสนิยม ให้เข้า

มารวมเป็นแบบเดียวกันในระดับโลก (จิตรกร โพธ์งาม, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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รากฐานของโลกาภิวัตน์มีความหลากหลาย รากฐานทางการเมืองของโลกาภิวัตน์มาจาก ประการ

แรกความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ามกลางสังคมท่ีเคล่ือนไหวต่อเนื่องและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง ท าให้

กิจกรรมท่ีถือ ก าเนิดท่ีหนึ่งส่งผลกระทบต่อท่ีอื่น มีการก าหนดข้อบังคับสูงสุด กติกาทางสังคมระหว่าง

ประเทศท่ีมาจากสนธิสัญญา มีการครอบง าในความสัมพันธ์ท่ีมากกว่า น ามาสู่การก าหนดวาระระเบียบ

โลกใหม่ ประการท่ีสอง พัฒนาการทางการเมืองในสังคม มีการผสมกลมกลืนของรัฐและกระบวนการ

ทางการเมือง ประการท่ีสาม ความหลากหลายของล าดับช้ันของการปกครอง องค์การระหว่างประเทศมี

บทบาทในการเจรจาระหว่างประเทศ  

รากฐานทางเศรษฐกิจของโลกาภิวัตน์มาจากผลงานเรื่องความมั่งค่ังแห่งชาติ (the Wealth of 

Nations) ของอดัม สมิธ น าไปสู่การถือก าเนิดของแนวคิดทุนนิยมท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจร่วมสมัยใน

โลกาภิวัตน์ ท้ังการผลิต การบริโภค และการกระจายสินค้าและบริการในตลาดโลก ในระบบตลาดเสรีซึ่ง

ส่งผลต่ออ านาจการควบคุมของรัฐบาล และส่งผลต่อท่ีดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการ

วิพากษ์วิจารณ์และความหวาดกลัว  

รากฐานทางสังคมของโลกาภิวัตน์ มาจากปรากฏการณ์ของส่ือสังคม นับเป็นกระบวนการท่ีแพร่

ขยายสูงสุด ส่วนส าคัญมาจากสหรัฐอเมริกาท่ีก าหนด รูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในโลก ท่ีส าคัญ คือ 

ภาพยนตร์ อาหารต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ และสินค้าน าเข้า น าไปสู่รูปแบบการบริโภค การส่ือสาร 

การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมือนกัน ส่งผลต่อปัจเจกและสังคมเพราะเป็นตัวแสดงท่ีส าคัญ นับเป็นการเพิ่มความ

เข้มข้นให้กับความเป็นอเมริกันและความเป็นตะวันตก (ธโสธร ตู้ทองค า, ม.ป.ป.: 6-7)  

เครือข่ายการเช่ือมโยงและการพึ่งพาระหว่างวัฒนธรรมท่ีเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษท่ี

ผ่านมา ท าให้นักวิจารณ์บางคนเช่ือว่าแบบแผนปฏิบัติทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของโลกาภิวัตน์ใน

ปัจจุบัน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีแพร่ขยายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นมาก่อนยุคสมัยใหม่  

ทว่าจ านวนและระดับของการส่งผ่านทางวัฒนธรรมในปัจจุบันมีปริมาณและความเข้มข้นมากกว่ายุคก่อน

หน้านี้ ระบบสัญลักษณ์และความหมายในยุคร่วมสมัย เช่น ปัจเจกนิยม บริโภคนิยม และวาทกรรม

มากมายสามารถไหลเวียนได้อย่างเสรีและเป็นวงกว้างกว่าสมัยก่อน อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงมี

ส่วนสนับสนุนการแพร่กระจายเนื่องจากภาพและแนวคิดถูกส่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

และรวดเร็ว (Manfred Steger, 2009/2553: 124) 
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 ผู้ศึกษาได้ยกแนวคิดโลกาภิวัตน์มาประกอบการศึกษาในงานศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : 

การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่ออธิบายให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเทคโนโลยีเข้ามา

มีบทบาทส าคัญกับวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งท าให้เกิดการเพิ่มข้ึนของรูปแบบหนังสือ จากท่ีเคยเป็นหนังสือเล่ม 

จนกระท่ังการเข้ามาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังหนังสือต่างประเทศ ด้วยความสะดวกรวดเร็วของ

รูปแบบหนังสือบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักอ่าน (ผู้บริโภค) 

จากหนังสือเล่มไปเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะโลกาภิวัตน์เข้ามาเพิ่มความเข้มข้นให้กับการ

บริโภครูปแบบใหม่ ผู้ศึกษาจึงหยิบแนวคิดนี้มาเพื่ออธิบายให้เห็นถึงรูปแบบหนังสือและพฤติกรรมการอ่าน

ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อน ามาซึ่งความส าคัญท่ีท าให้มีผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งยัง

เลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองในปัจจุบัน 

 

แนวคิดกำรบริโภคเชิงสัญญะ  

ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) เป็นนักคิดหลังสมัยใหม่ชาวฝรั่งเศส เริ่มต้นการวิเคราะห์

สังคมแห่งการบริโภคด้วยการค้นหาความสัมพันธ์ของมนุษย์และวัตถุ เขาเช่ือว่าการบริโภคของคนในสังคม

ปัจจุบันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการใช้สอยหรือความพึงพอใจแต่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าและ

ความหมายของวัตถุท่ีถูกสร้างขึ้นภายในสังคมซึ่งต้ังอยู่บนตรรกะของความต่าง (อธิคม โกมลวิทยาธร, 

2538 อ้างถึงใน สาธิดา ธนธนางกูร, 2557 : 9)  เขาเห็นว่าการบริโภคในปัจจุบันไม่ใช่การบริโภคเพื่อ

สนองตอบความจ าเป็นขั้นพื้นฐานหรือการใช้ประโยชน์จากตัววัตถุสินค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปหากแต่

ยังมีการบริโภคเชิงความหมาย หรือท่ีเรียกว่า บริโภคเชิงสัญญะ ร่วมด้วย ส าหรับโบดริยาร์ด “สัญญะ” 

ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของส่ิงอื่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทนส่ิงอื่นท่ีหายไป ดังนั้นส่ิงของต่างๆไม่ได้มีคุณค่าในตัวเอง 

แต่ถูกก าหนดให้เป็นส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าระบบใดระบบหนึ่งท่ีด ารงอยู่

มากมายในสังคมปัจจุบัน  

ในสังคมแห่งการบริโภคท่ีเต็มไปด้วยการบริโภคเชิงสัญญะนั้น ตัวสินค้าได้ถูกเปล่ียนไปเป็นสัญญะ

ก่อนท่ีจะถูกบริโภค การกลายเป็นสัญญะของสินค้ากระท าได้หลากหลาย ท้ังการจัดวาง การก าหนดราคา 

การตกแต่งสถานท่ีขาย การใส่ยี่ห้อ การออกแบบหีบห่อ และท่ีส าคัญการโฆษณาท่ีประกอบด้วยการใส่

รหัสต่างๆ เข้าไปมากมาย ซึ่งรหัสเหล่านั้นต่างมีล าดับช้ันท่ีมาก าหนดและจัดระเบียบให้กับสินค้า โดยเป็น
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ล าดับช้ันท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการจัดระเบียบทางชนช้ันของสังคม ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงรับรู้ต าแหน่งแห่ง

ท่ีของตนในโครงสร้างทางสังคมจากล าดับช้ันของสินค้าท่ีเขาต่างบริโภคกัน 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าในสังคมปัจจุบัน วัตถุสินค้าไม่ได้ท าหน้าท่ีเพียงตอบสนองความต้องการ

พื้นฐาน หรือเป็นสินค้าท่ีก่อเกิดมูลค่าแลกเปล่ียนในตลาดเท่านั้น ซึ่งในทรรศนะของโบดริยาร์ด แล้วสินค้า

มีหน้าท่ีในโลกทางวัฒนธรรมและคุณค่าเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ลักษณะสินค้าในความคิดของโบดริยาร์ดคือ 

1. สินค้าในแต่ละวัฒนธรรมมีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างกันไป 

2. คุณลักษณะท่ีแตกต่างของผู้คนในสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กับสินค้า โดยพวกเขาต่างใช้สินค้าเป็น

การแสดงออกถึงความต่างทางวัฒนธรรม 

3. กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นตัวก าหนดการเลือกบริโภคสินค้าของมนุษย์ เช่น กฎเกณฑ์ทางชน

ช้ัน 

ท้ังนี้ในสังคมสมัยใหม่ สินค้าไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะแง่เศรษฐกิจการตลาดเท่านั้น แต่สินค้าได้

ถูกเช่ือมโยงให้สัมพันธ์กับมนุษย์ โลกวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆทางสังคมอีกด้วย นอกจากนี้สินค้าใน

วัฒนธรรมการบริโภคยังถูกน าพาให้มาอยู่รวมกันกับโลกทางวัฒนธรรมโดยผ่านกลไกส าคัญคือการโฆษณา 

และกระบวนการแปลงสินค้าเป็นสัญญะได้กล่าวไปแล้ว ทุกวันนี้มนุษย์ในสังคมบริโภคจึงบริโภคสัญญะ

ต่างๆ มากมายในตัวสินค้า มากกว่าท่ีจะบริโภคตัวสินค้าจริงๆ ในแง่ของคุณภาพใช้สอย หรือราคาของ

สินค้า สัญญะในตัวสินค้าจึงเป็นตัวก าหนดแบบแผนในการบริโภคของมนุษย์ให้บริโภคได้อย่างไม่ส้ินสุด 

เช่น เราจะซื้อเส้ือผ้าใหม่ ไม่ใช่เพราะเส้ือผ้าท่ีมีอยู่ขาดวิ่นจนใส่ไม่ได้ แต่เราจะซื้อเส้ือผ้าเพราะแฟช่ัน เรา

เปล่ียนเส้ือผ้าตามสมัยนิยม ซึ่งก็คือเราเปล่ียนเส้ือผ้าตามมูลค่าของสัญญะท่ีเปล่ียนไป เส้ือผ้าตัวเดิมถูกท้ิง

ก็ต่อเมื่อมันหมดมูลค่าเชิงสัญญะแล้วเท่านั้น และการบริโภคสัญญะนี้ยังบ่งบอกถึงขอบเขตทางวัฒนธรรม 

หรือโครงสร้างทางสังคมท่ีตนด ารงอยู่ เช่น บอกถึงรสนิยมในการแต่งกาย รสนิยมในการบริโภค ชนช้ันทาง

สังคม เป็นต้น (ดารารัตน์ อนุภาพยุทธชัย, 2546: 21-22) 

นอกจากนี้ โบดริยาร์ด ยังมุ่งท่ีจะท าความเข้าใจการท างานของระบบสัญญะท่ีสอดประสานไปกับ

กระบวนการแลกเปล่ียนสินค้า หรือท่ีโบดริยาร์ดเรียกว่า “ระบบเศรษฐศาสตร์การเมืองของสัญญะ” เขา

พยายามฉายภาพกลไกการท างานของระบบเศรษฐศาสตร์การเมืองของสัญญะโดยช้ีให้เห็นถึงการท างาน
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ของตรรกะการบริโภค 4 แบบท่ีท างานสอดประสานร้อยรัดไปกับกิจกรรมการแลกเปล่ียนสินค้าของผู้คน

ในสังคม ประกอบไปด้วย  

1. ตรรกะวิทยาเชิงหน้าท่ีของมูลค่าใช้สอย (the function Logic of use value) เป็นตรรกะเชิง

ปฏิบัติของวัตถุ หรือตรรกะเชิงอรรถประโยชน์ ซึ่ง ก็ คือคือ เครื่องมือเครื่องใช้ โดยเป็น

ความสัมพันธ์ที่มนุษย์บริโภคอรรถประโยชน์ของสินค้านั้นโดยตรง  

2. ตรรกะวิทยาเชิงหน้าท่ีของมูลค่าแลกเปล่ียน (the economic logic of exchange value) เป็น

ตรรกะเชิงเปรียบเทียบค่า หรือตรรกะเชิงตลาด นั่นคือ สินค้า 

3. ตรรกะวิทยาการแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ์ (logic of symbolic exchange) เป็นตรรกะวิทยา

เชิงความหมาย หรือตรรกะเชิงการให้ หรือความเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ท่ีมีส่ิงของต่างๆเป็นส่ือกลางโดยนอกจากจะเป็นการใช้ ประโยชน์จากมูลค่าใช้สอยของ

ส่ิงของแล้วมนุษย์ยังส่ือสารถึงกันผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ก าหนดให้กับวัตถุส่ิงของนั้นด้วย  

4. ตรรกะวิทยาเชิงคุณค่าสัญญะ (the differential Logic of sign) เป็นตรรกะวิทยาแห่งความ

แตกต่าง หรือตรรกวิทยาเชิงฐานะในสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าใช้สอยของ

สินค้าหรือบริการถูกเปล่ียนไปเป็นสัญญะ (sign) และมนุษย์เปรียบเทียบสัญญะนั้นกับสัญญะ

อื่นๆในระบบสัญญะท่ีมีลักษณะในเชิงช่วงช้ัน (hierachical) เพื่อสร้างความแตกต่างทางสังคม 

(ณัฏฐชา วงษ์วานิช, 2552: 45-46) 

การบริโภคสัญญะผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียนสินค้าต่างๆ ภายใต้ระบบเศรษฐศาสตร์การเมือง

ของสัญญะจึงไม่ใช่กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในระดับความหมายสัญญะของตัวสินค้า หากแต่เป็นกิจกรรมท่ีเล่นอยู่

บนความล่ืนไหลของรูปลักษณ์ของสินค้าในฐานะรูปสัญญะท่ีสามารถจ าแลงตัวเองให้กลายไปเป็น

ความหมายสัญญะต่างๆ ตามแต่รหัสของระบบได้ก าหนดเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ โบดริยาร์ดจึงได้ช้ีให้เห็นว่า ถ้า

ระบบเศรษฐศาสตร์การเมืองของสัญญะต้ังอยู่บนความสัมพันธ์สองคู่ระหว่างคุณค่าเชิงแลกเปล่ียนกับ

คุณค่าใช้สอย ควบคู่ไปกับรูปสัญญะและความหมายสัญญะ คุณค่าใช้สอยของสินค้าในกิจกรรมการ

แลกเปล่ียนจึงไม่ต่างไปจากความหมายสัญญะท่ีบรรจุและห่อหุ้มเอาไว้อย่างแนบสนิทภายใต้พลวัตของ

ราคา หรือคุณค่าการแลกเปล่ียนท่ีเคล่ือนไหวสอดรับกับการล่ืนไหลของรูปลักษณ์ของสินค้าในฐานะ

รูปสัญญะท่ีจะเปล่ียนไปตามแต่ท่ีรหัสของระบบก าหนดเอาไว้ (เพิ่งอ้าง, 2552: 47) 
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ผู้ศึกษาได้ยกแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะของฌอง โบดริยาร์ด มาประกอบการศึกษาในงาน

ศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ

และพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งท่ีเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง เนื่องจากผู้ศึกษามองว่าการ

บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเป็นการบริโภคท่ีมีความหมายนอกเหนือไปจากการบริโภคความหมาย

โดยตรงของสินค้าคือเพื่อการอ่าน เพราะเนื่องจากปัจจุบันมีหนังสือหลากหลายประเภท รวมท้ังหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีง่ายและสะดวกต่อการอ่านมากกว่า ดังนั้นผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองนั้นนอกจาก

การอ่านเพื่ออรรถประโยชน์โดยตรงจึงอาจจะมีความหมายแฝงอื่นๆในการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 ในงานการศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ ในครั้งนี้ 

ผู้ศึกษาได้น าวรรณกรรมและบทความท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษามาเป็นกรอบคิดและเป็นแหล่งค้นคว้า

ข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่งานศึกษา โดยการสืบค้นเอกสารงานวิจัยผ่านหนังสือ บทความ วารสาร และ

วิทยานิพนธ์ต่างๆ โดยผู้วิจัยสามารถแบ่งหมวดหมู่วรรณกรรมออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ วรรณกรรม

และบทความท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือและวัฒนธรรมการอ่าน วรรณกรรมและบทความท่ีเกี่ยวข้องกับการ

บริโภคเชิงสัญญะและการสะสม และวรรณกรรมและบทความท่ีเกี่ยวกับสินค้าและหนังสือมือสอง  

 

วรรณกรรมและบทควำมที่เก่ียวข้องกับหนังสือและวัฒนธรรมกำรอ่ำน 

 วัฒนธรรมของมนุษย์ได้ย้ายจากการพูดมาสู่วัฒนธรรมการเขียนและการอ่าน  กระท่ังมนุษย์

สามารถพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตัวเองได้ การท่ีหนังสือสามารถเปล่ียนชีวิตและความคิดคน

ได้ แสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือได้แทรกแซงและมีอิทธิพลต่อชีวิตและความคิดของมนุษย์ (สิริญา ใจ

บุญ, 2557) ดังนั้นหนังสือจึงมีประโยชน์และให้คุณค่าท่ีหลากหลาย ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีผู้คนท่ัวโลกควรให้

ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่าน ส่วนในประเทศไทยนั้น พฤติกรรมการอ่านของคนไทยส่วนมากเป็น

การอ่านในระยะเวลาท่ีไม่ยาวนัก และสถานท่ีอ่านหลักคือบ้าน แสดงให้เห็นว่าการอ่านหนังสือของคนไทย

ยังมีลักษณะเป็นเพียงแค่งานอดิเรกเท่านั้น โดยประเภทหนังสือท่ีคนไทยนิยมมากท่ีสุดคือหนังสือท่ีให้
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ความสนุกสนานและรองลงมาคือหนังสือประเภทการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื้อหาหนังสือท่ีคนไทย

สนใจท่ีสุดคือการ์ตูนและนิยายภาพ อีกท้ังยังพบว่า มีจ านวนนักอ่านเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นท่ีนิยมอ่าน

หนังสือบนอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงนิยมการอ่านหนังสือผ่านกระดาษหรือแบบรูปเล่ม

มากกว่า ขณะเดียวกันผู้อ่านท่ีมีพฤติกรรมการซื้อหนังสือเพื่อสะสมเท่านั้นมีจ านวนไม่น้อย โดยคนท่ีอ่าน

หนังสือบ่อยจะสามารถเลือกซื้อหนังสือในราคามากได้เท่าท่ีต้องการ ขณะเดียวกันคนท่ีมีความถี่ในการ

อ่านน้อย ราคาหนังสือท่ีสามารถซื้อได้ก็ถูกลงไปด้วย (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2558)  

จากพฤติกรรมการซื้อหนังสือของคนไทยจึงท าให้ธุรกิจหนังสือประเภทวรรณกรรมมีการแข่งขัน

สูง มีสินค้าใหผู้้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้หลากหลายประเภท และหลากหลายส านักพิมพ์ ซึ่งปัจจัยท่ีมีผล

ต่อผู้ซื้อหนังสือวรรณกรรมมากท่ีสุดคือปัจจัยด้านตราสินค้า เพราะผู้ซื้อหนังสือส่วนใหญ่จะเลือกซื้อ

วรรณกรรมจากนักเขียนท่ีเป็นท่ีรู้จักและคุ้นเคย นอกจากนี้ส านักพิมพ์ท่ีมีช่ือเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีก็ท า

ให้ผู้ซื้อหนังสือวรรณกรรมมีความเช่ือใจและไว้วางใจในการเลือกซื้อหนังสือเช่นกัน รองลงมาเป็นปัจจัย

ด้านราคาและประเภทของหนังสือ เนื่องจากการท่ีหนังสือวรรณกรรมมีหลากหลายประเภท ผู้ซื้อจึง

สามารถเลือกซื้อหนังสือวรรณกรรมตามประเภทท่ีต้องการ ส่วนราคานั้นควรมีความเหมาะสมเมื่อเทียบ

กับคุณภาพหนังสือและหนังสือวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ (ภาวิณี อุชชิน, 2558) 

ในยุคท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปล่ียนไปนี้ ธุรกิจหนังสือก็ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของส่ือ

ดิจิทัลเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดลอกผลงานมาแจกจ่ายให้อ่านฟรีในอินเตอร์เน็ตท่ีมีอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน ท าให้ส านักพิมพ์ท่ีซื้อลิขสิทธ์ผลงานนั้นมาต้องขาดทุนเนื่องจากนักอ่านไม่ได้เสียเงิน

ซื้อหนังสือเล่มท่ีตีพิมพ์ เห็นได้จากรายงานพฤติกรรมการซื้อหนังสือ ซึ่งพบว่านักอ่านมักให้ความส าคัญกับ

หนังสือท่ีสามารถส่ังซื้อแบบออนไลน์หรือสามารถหาซื้อฉบับ E-book อ่านได้ โดยเฉพาะเมื่อส านักพิมพ์

เปิดให้ทดลองอ่านฉบับออนไลน์ฟรี หรือมีส่วนลดหรือราคาสมาชิก และการขายยกชุดพร้อมส่วนลด โดยมี

การให้ความส าคัญกับราคาและส่ืออินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อ (บุณยนุช เอื้อศิรินุเคราะห์, 2558) 

เห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีความส าคัญอย่างมากต่อภาพรวมของวงการหนังสือในปัจจุบัน มีมุมมอง

เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิก (E-book) ว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้ามาแทนท่ี

หนังสือเล่มให้หายไปในอนาคต จากการเปิดตัว Kindle แอพพลิเคช่ันหนังสือออนไลน์ของร้านส่งหนังสือ
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ออนไลน์ช่ือดังอย่าง Amazon ในปี 2550 หลายฝ่ายจึงมีความคิดว่าอีบุ้คจะมาท าลายวัฒนธรรมหนังสือ

เล่ม เนื่องจากเห็นว่าเทคโนโลยีท าให้ชีวิตง่ายและรวดเร็วขึ้น การเช่ือมต่อมีความสะดวกสบายกว่า แถม

ด้วยความเป็นดิจิทัลก็ท าให้เกิดประสบการณ์การอ่านแบบใหม่ท่ีรวมภาพ เสียง อนิเมช่ันต่างๆเข้าไป

ด้วยกัน นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการประหยัดทรัพยากรต้นไม้ด้วย แต่กระนั้นอีกหลายฝ่ายก็ยังมองว่า

หนังสือเล่มจะยังมีอยู่ ต่อไปในอนาคต เพราะการอ่านหนังสือเล่มมีความรื่นรมย์จากการสัมผัส

หน้ากระดาษ โดยเฉพาะการอ่านนวนิยายในกระดาษ คนอ่านจะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องได้ดีกว่าอ่าน

ในอุปกรณ์ ในทางการแพทย์บอกว่าการอ่านหนังสือจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีปล่อยแสงออกมาก่อน

นอนจะรบกวนกับคุณภาพการนอนด้วย  

จากรายงานความเคล่ือนไหวของการบริโภคหนังสือของปี 2017 พบว่าเป็นปีท่ีตลาดหนังสือยัง

เติบโตและมีการบริโภคกันอย่างคึกคัก ยอดจ าหน่ายหนังสือเล่มโตขึ้น 8% ในขณะท่ียอดการจ าหน่าย E-

Book ตกลง ประมาณ 3% ท าให้เห็นว่าการบริโภคหนังสือเล่มยังคงเฟื่องฟู ในขณะท่ี E-Book ก็ค่อนข้าง

ชะลอตัว เห็นได้ว่าการบริโภคหนังสือเป็นเล่มก็ยังคงเป็นวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งอยู่ ในขณะท่ีการอ่านหนังสือ

บนอุปกรณ์ก็ใช้เพื่อการอ่านส่ิงอื่นแทน เช่น นิตยสาร หนังสืออ้างอิง หรือหนังสือวิชาการ (วณัฐย์ พุฒนาค

, 2560) สอดคล้องกับผลตอบรับจากการจัดงานหนังสือท้ังท่ีไทยและต่างประเทศท่ีพบว่ายังได้รับความ

นิยมอยู่เสมอ ต่างกับวงการนิตยสารท่ีปิดตัวลงมากขึ้นเพราะมีต้นทุนมากกว่าหนังสือเล่ม แต่ไม่สามารถ

น ามาเป็นมาตรฐานในการตัดสินว่าคนไทยบริโภคหนังสือเล่มน้อยลงได้ (ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล, 2560)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือและวัฒนธรรมการอ่านมาก

ขึ้น โดยการอ่านนั้นพัฒนามาจากการพูดของมนุษย์และท าให้มนุษย์มีการพัฒนาความคิดขึ้น ผู้คนต่างเพศ 

ต่างชนช้ัน ต่างอายุ ต่างก็อ่านหนังสือประเภทต่างๆกัน และมีพฤติกรรมการอ่านท่ีหลากหลาย แม้ใน

ปัจจุบันการอ่านหนังสือผ่านกระดาษหรือในรูปแบบเล่มจะยังเป็นท่ีนิยมอยู่ของคนในสังคมแต่ก็เป็นไปได้

ว่าการอ่านแบบออนไลน์หรือรูปแบบ E-Book จะสามารถเข้ามาแทนท่ีหนังสือเล่มให้หมดไป ข้อมูลเหล่านี้

ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงรูปแบบหนังสือและเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการอ่านหนังสือ แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นกลับสามารถสะท้อน

ให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในโลกสมัยใหม่แต่ก็ยังมีกลุ่มคนท่ียังบริโภคหนังสือมือสอง

ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเพื่อการสะสมอยู่ไม่ได้หายไป 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรบริโภคเชิงสัญญะและกำรสะสม 

ในสังคมบริโภคนิยม สินค้าใช้สอยประเภทเดียวกันมีราคาต่างกันมาก อีกท้ังยังถูกใช้ใน

ความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อแสดงความทันสมัย หรือใช้เป็นเครื่องมือการ

แสดงอ านาจ ด่ืมไวน์เพื่อบอกรสนิยม หรือด่ืมเพื่อสุขภาพร่างกาย ทุกวันนี้มนุษย์ถูกรายล้อมไปด้วยสินค้า 

และเชิญชวนให้บริโภคด้วยการโฆษณาในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สินค้านั้นๆ (ศรินธร รัตน์เจริญขจร, 

2544) 

 งานวิจัยต่างๆท่ีท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการบริโภค

เชิงสัญญะของสังคมไทย เช่น สารนิพนธ์เรื่อง อิทธิพลของส่ือโฆษณาเครื่องส าอางค์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อของกลุ่มผู้หญิง มีจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจสภาพสังคม ค่านิยมของผู้หญิงในยุคปัจจุบันท่ี

ส่ือสารมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการท่ีจะเป็นตัวน าสารหรือเผยแพร่สารไปสู่ประชาชน ไม่ว่าจะเพื่อ

ประโยชน์ทางด้านธุรกิจ การค้า จะมีการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด ซึ่งเปรียบเสมือนข้อมูลท่ีช่วย

ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ในยุคปัจจุบันผู้หญิงให้ความส าคัญกับเครื่องส าอางค์เป็นจ านวนมาก จน

เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้หญิง การใช้เครื่องส าอางค์ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องของความ

สวยงามเพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมค่านิยมและภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสังคมเมือง 

(แก้วตา วีระพัฒน์, 2547) 

 สารนิพนธ์เรื่อง ซูชิ เทปปุระ วาซาบิ: อาหารญี่ปุ่นกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา มองว่า 

วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นในสังคมไทยท่ีมีเรื่อยมาพร้อมกับความสัมพันธ์ของท้ังสองสังคม โดยมีการ

ปรับเปล่ียนเพื่อกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยท้ังด้านอาหารและร้านอาหาร จากพฤติกรรมการบริโภคของ

นักศึกษาท่ีช่ืนชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น มิใช่เพียงการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย

เท่านั้น แต่แฝงไปด้วยในและการให้ความหมายในการบริโภคร่วมด้วย นักศึกษามีความต้องการในการ

บริโภคเนื่องมาจากต้องการแสดงออกถึงตัวตนของกลุ่ม ก่อให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ภายในกลุ่มผ่านการ

บริโภคอาหารญี่ปุ่น สะท้อนถึงความทันสมัย รู้จักวัฒนธรรมต่างประเทศ และกระแสค่านิยมวัฒนธรรม

ต่างชาติ ฉะนั้นพฤติกรรมในการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของกลุ่มนักศึกษาจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

สร้างอัตลักษณ์และบริโภคนิยม (ปณิตา สรรค์คุณากร, 2547) เช่นเดียวกัน สารนิพนธ์เรื่อง การโฆษณา

เบียร์ช้างกับพฤติกรรมการเลือกบริโภค กรณีศึกษา: ชาวบ้านต าบลเวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
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พบว่า ปัจจัยในด้านการโฆษณาของการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเบียร์ช้างของบริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากัด 

จ าเป็นต้องพิจารณาในลักษณะบูรณาการ เพราะการบริโภคในปัจจุบันไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีใช้ตอบสนองความ

จ าเป็นขั้นพื้นฐาน หรือการใช้ประโยชน์จากตัววัตถุสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีการบริโภคเชิง

ความหมายหรือท่ีเรียกว่าการบริโภคเชิงสัญญะ ดังนั้นการดื่มเบียร์ช้างจึงไม่ใช่เพียงแค่การด่ืมเบียร์ แต่ยัง

ได้ด่ืมความหมายท่ีเบียร์ช้างส่ือออกมา ด้วยเหตุนี้การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จึงไม่สามารถมองเพียงด้าน

เดียวได้ จ าเป็นต้องมองให้รอบด้าน หลายมุม ให้มีลักษณะเป็นบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ต่อพฤติกรรม และความต้องการต่างๆของมนุษย์ (ดารารัตน์ อนุภาพยุทธชัย, 2546) ดังนั้น จากงานวิจัย

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการบริโภคนิยม ท าให้เห็นถึงความหมายแฝงท่ีคนในสังคมมีต่อสินค้า ในการบริโภคส่ิง

ใดก็ตาม ซึ่งการบริโภคเชิงสัญญะ สามารถแสดงออกให้เห็นได้ในหลากหลายแง่มุมข้ึนอยู่กับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคนั่นเอง 

การสะสมจัดเป็นหนึ่งในการบริโภคเชิงสัญญะ ซึ่งมีการแยกการสะสมให้โดดเด่นออกจากการ

สะสมประเภทอื่นและกิจกรรมการบริโภคแบบอื่น ในท่ีนี้การสะสมจึงหมายถึง  “กระบวนการการได้มา

และการครอบครองของวัตถุท่ีเต็มไปด้วยความกระตือรือล้น , การเลือกสรร  และความหลงไหล ท่ี

เคล่ือนย้ายวัตถุออกจากประโยชน์การใช้สอยเดิม และวัตถุนั้นถูกรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดของวัตถุหรือ

ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน” นิยามนี้แยกการสะสมออกจากการบริโภคธรรมดาท่ัวไป ขึ้นกับนักสะสมท่ี

เคล่ือนย้ายวัตถุออกจากการใช้งานเดิมและวางพวกมันอยู่ในชุดท่ีตัวเองนิยามไว้ (ปณิตา สระวาสี, 2554) 

ขณะเดียวกัน เอนก นาวิกมูล นิยามค าว่า สะสม อย่างเข้าใจง่ายว่าเป็น “การเก็บอย่างเป็นกิจจะลักษณะ 

มีความต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่น าของมารวมสุมไว้และไม่มีความรู้เกี่ยวกับส่ิงนั้นๆเลย” (เอนก นาวิกมูล, 

2553) การสะสมจึงจัดเป็นงานอดิเรกท่ีได้รับความนิยมของมนุษย์ เป็นการแสวงหาส่ิงต่างๆท้ังท่ีจ าเป็น

หรือไม่จ าเป็นต่อชีวิต แล้วน ามาเก็บรวบรวมยังสถานท่ีซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อการเก็บรักษา แต่หากแสวงหา

มาแล้วไม่ได้มีการเก็บรักษาถือว่าไม่เข้าข่ายการเป็นของการสะสมหรือนักสะสม การสะสมอย่างงานอดิเรก

ควรจะมีการจัดเก็บท่ีมีระบบระเบียบ และ แสวงหามาเพิ่มเติมตลอดเวลา  

การสะสมเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ท่ีต้องมีการสะสมอาหารและส่ิงจ าเป็นต่างๆเพื่อการ

ด ารงชีวิต แต่มนุษย์มักสะสมไว้ด้วยอารมณ์หลงใหลและช่ืนชมในวัตถุ โดยมนุษย์มีวัฒนธรรมการสะสมมา

ต้ังแต่มนุษย์ถ้ าเมื่อแสนปีก่อนท่ีมักสะสมหินสวยๆเอาไว้ ซึ่งอาจมีไว้เพียงแค่ดูเล่น หรือเพียงน ามาท าเป็น

เครื่องประดับ การสะสมมีไว้หลากหลายประการท้ังมีไว้เพื่อกินเพื่อใช้ เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการศึกษา 
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เพื่อการค้าขายแลกเปล่ียน รวมถึงเพื่อความต้องการทางสังคม และการใช้เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคม

อีกด้วย (ประยูร สงวนไทร, 2559) การสะสมของไทยท่ีมีมาต้ังแต่ในสมัยอยุธยา เมื่อตอนท่ีสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชได้รับเครื่องบรรณาการต่างๆจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศสมามากมาย และใน

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีการสะสมจนมีหนังสือเรื่อง ต านานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น พระนิพนธ์ของ

สมเด็จฯกรมพรพระยาด ารงราชานุภาพ ท่ีบอกเล่าเกี่ยวกับการสะสมในสมัยรัชกาลท่ี 2 จนถึงรัชกาลท่ี 5 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการสะสมของคนไทยต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน (อ้างแล้ว, 2553) 

มูลค่าของ ‘ของสะสม’ เป็นส่ิงท่ียิ่งมีมาเป็นระยะเวลานาน ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้าของเก่า

ของสะสมเหล่านั้นเป็นของท่ีมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์  หรือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับของสะสมช้ินนั้นด้วย ของสะสมจึงจัดได้ว่าเป็นงานอิเรกท่ีมีคุณค่าทาง

จิตใจ และเป็นทรัพย์สินท่ีมีคุณค่าจากตัวมันเอง แม้ไม่มีราคาท่ีแน่นอนแต่สามารถใช้คุณค่าทางจิตใจตีค่า

ออกมาเป็นราคาได้  

นักสะสมมีหลายประเภทแบ่งออกได้เป็น ‘นักสะสมมือสมัครเล่น’ คือนักสะสมท่ีเพียงเก็บของ

สะสมไว้เป็น งานอดิเรกเพียงเท่านั้น ‘นักสะสมแบบเลือกเก็บเลือกขาย’ คือนักสะสมท่ีเลือกของสะสมมา

เก็บ หรือหากของสะสมช้ินใดสามารถน าออกไปขายได้ก็จะน าไปขาย และ ‘นักสะสมเพื่อการอนุรักษ์’ จะ

เลือกเก็บส่ิงท่ีมีคุณค่าจากจิตใจมากกว่าทางการตลาด จะเห็นได้ว่าของสะสมไม่ได้มีเพียงแค่คุณค่าทางใจ

เท่านั้น แต่กลับมีมูลค่ามหาศาลทางการตลาดหากนักสะสมมีความรู้ในการสะสมมากพอท่ีจะเปล่ียนแปลง

มูลค่าของของสะสมช้ินนั้นๆ (คณะบรรณาธิการ Think Beyond Best, 2559) รูปแบบของนักสะสมจึงมี

หลายรูปแบบต่างไปตามวัตถุท่ีสะสม  

สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของปิยะวัฒน์ ปัญจาคะ ท่ีศึกษานักสะสมรองเท้าผ้าใบโดยใช้แนวคิด

เรื่อง ทุน ฮาบิทัส และแวดวง ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาเป็นกรอบในการศึกษา พบว่า นักสะสมรองเท้า 

(collectors) คือกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบในรองเท้าผ้าใบ รู้ประวัติศาสตร์และมีงานอดิเรกอยู่กับรองเท้าผ้าใบ แต่

การท่ีจะก้าวเข้ามาเป็นนักสะสมรองเท้าผ้าใบไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนักสะสมต้องมีการครอบครองทุนหลาย

ประเภท ท้ังทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และท่ีส าคัญคือทุนทางเศรษฐกิจ เพราะวัตถุท่ี

สะสมหรือรองเท้าผ้าใบนั้น บางครั้งก็เป็นรุ่นท่ีมีความต้องการสูงและหายาก ด้วยการแข่งขันที่สูงนักสะสม

จึงต้องใช้เงินจ านวนมากเพื่อจะให้ได้วัตถุนั้นมาครอบครอง ซึ่งก่อนท่ีจะมาเป็นนักสะสมรองเท้า นักสะสม
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ก็ต้องผ่านการหล่อหลอมพฤติกรรมมาก่อนโดยสังคม ส่ิงท่ีถูกปลูกฝังมาต้ังแต่เด็กของนักสะสมถูกเรียกว่า 

ฮาบิทัส และสามารถเปล่ียนแปลงไปได้จากประสบการณ์ในอนาคต ดังนั้นผู้ท่ีเข้าสู่วงการสะสมรองเท้า

ผ้าใบ นั้นก็จะเป็น แวดวง เดียวกันจากรสนิยมความชอบท่ีเหมือนกันด้วยกลไกท่ีถูกหล่อหลอมและก่อขึ้น

ท่ามกลางการเข้าสู่แวดวงของรองเท้าผ้าใบ โดยมีทุนทางเศรษฐกิจเป็นจุดเริ่มต้น  (ปิยะวัฒน์ ปัญจาคะ , 

2560) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคเชิงสัญญะและวัฒนธรรม

การเก็บสะสมมากขึ้น เพื่อสามารถน าไปท าความเข้าใจกับแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะและพฤติกรรมการ

สะสมได้ เนื่องจากผู้คนในสังคมไม่ได้บริโภคความหมายโดยตรงของสินค้าอีกต่อไป แต่บริโภคความหมาย

แฝงของสินค้าด้วยเหตุผลและพฤติกรรมท่ีต่างกันออกไป ในท่ีนี้ผู้ศึกษามองว่าการเก็บสะสมหนังสือมือ

สองเป็นการให้ความหมายใหม่กับสินค้าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริโภคเชิงสัญญะรูปแบบหนึ่ง คนท่ี

บริโภคหนังสือมือสองเพื่อการเก็บสะสมจึงสามารถแสดงตัวตนของพวกเขาผ่านวัตถุท่ีสะสมได้  

 

วรรณกรรมและบทควำมที่เก่ียวข้องกับสินค้ำและหนังสือมือสอง 

“สินค้ามือสอง” ตามค าจ ากัดความทางเศรษฐศาสตร์ คือการเพิ่มอายุการใช้งานให้กับสินค้าท่ีมี

อายุยาวนานให้มีสภาพคงทนหรือกึ่งคงทน ซึ่งโอกาสในความต้องการสินค้าเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้

ต่อเนื่องยาวนาน โดยท่ัวไปแล้ว เศรษฐกิจมักยึดโยงกับภาคการผลิต เพราะเกี่ยวพันกับการจัดสรร

ทรัพยากรโดยตรง แต่การค านวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ได้ยกเว้นการรวมเอาการซื้อขายสินค้ามือ

สองออกจากการค านวณ เนื่องจากไม่ได้เป็นการเพิ่มผลผลิตในปัจจุบัน ซึ่งเศรษฐศาสตร์มือสองเป็น

ทางเลือกทางเศรษฐกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 

โดยท่ัวไปมูลค่าของสินค้าใหม่ท่ีคนมักจับจ่ายในกลุ่มสินค้ามือสอง มักมีค่าเส่ือมราคาอยู่ประมาณ

ครึ่งหนึ่งโดยเฉล่ีย นั่นหมายถึงสินค้าเหล่านี้มักถูกท้ิงหรือหมดความต้องการก่อนเวลาอันสมควรตามอายุ

การใช้งานท่ีแท้จริงเมื่อสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นท่ีต้องการของเจ้าของเดิม แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจยังมีอยู่ การ

ซื้อขายแลกเปล่ียนจึงตอบสนองความต้องการนี้โดยตรง เมื่อลองจัดล าดับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้ามือ

สองแทนท่ีจะเลือกซื้อสินค้าใหม่ พบว่าผู้บริโภคนึกถึงเหตุผลเรื่องความประหยัดของราคามาเป็นอันดับ
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แรก รองลงมาคือการได้ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม การแสวงหาคุณค่าของส่ิงของท่ีหาไม่ได้ในปัจจุบัน การซื้อ

เพื่อเป็นอะไหล่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ชนิดเดียวกับท่ีมีอยู่ ความรู้สึกต้องการความแตกต่าง ความรู้สึก

ผูกพันกับอดีต และการเข้าสังคม ได้เป็นกลุ่มก้อนกับชุมชนท่ีสนใจส่ิงเดียวกัน เป็นต้น ในทางกลับกันหาก

พิจารณาว่าสาเหตุอะไรบ้างท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่เลือกซื้อสินค้ามือสอง อันดับแรกคือเรื่องความสะอาด 

รองลงมาเป็นเรื่องความรู้สึกสะดวกในการเข้าถึงซึ่งอาจจะไม่ได้หาซื้อง่ายแบบสินค้าใหม่ ความมั่นใจใน

คุณภาพ รวมถึงความรู้สึกต้อยต่ าทางสังคม อย่างไรก็ตาม แนวคิดเศรษฐศาสตร์มือสองท่ีเป็นรูปแบบ

เศรษฐกิจทางเลือกก็ถูกจุดกระแสขึ้นในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการเอกชน หรือ

กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมท่ีมีเป้าหมายสอดคล้องกันในเรื่องลดการใช้ทรัพยากรและการลดปริมาณการ

ผลิตท่ีไม่จ าเป็นเพื่อกระตุ้นไปยังภาครัฐและประชาชนในประเทศนั้นๆให้ตระหนักถึงคุณค่าท่ียังคงอยู่ของ

ส่ิงของเหลือใช้ต่างๆท่ีสามารถท าให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ท้ังยังสามารถส่งผลต่อ

ภาพใหญ่ในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะท่ีเศรษฐกิจท่ัวโลกยังอยู่ในสภาวะถดถอยเช่นใน

ปัจจุบนั (เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร, 2558)  

หนังสือก็จัดเป็นหนึ่งในสินค้าประเภทท่ีถูกท าให้คงทนเช่นเดียวกัน จนเกิดความนิยมของหนังสือ

มือสองในหลากหลายวัฒนธรรมท่ัวโลก ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นท่ีมีวัฒนธรรมการอ่านที่เอาจริงเอาจังเพื่อใฝ่หา

ความรู้ จึงท าให้สามารถพบหนังสือได้หลากหลายประเภท แม้จะเป็นหนังสือประเภทนอกกระแสหรือ

เฉพาะเพียงใดก็มีตลาดรองรับมากมาย เมื่อมีอุตสาหกรรมวงการหนังสือขนาดใหญ่รองรับ ท าให้ญี่ปุ่นใน

ปัจจุบันมีนักเขียนท่ีเพิ่มมากขึ้น และหลายคนเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในงานเขียน ท าให้หนังสือทางออนไลน์

หรืออีบุ๊คมีมูลค่าสูงมากในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นประเทศญี่ปุ่นยังมีส่ิงพิมพ์เป็นตลาดใหญ่ ท้ังยังมีร้าน

หนังสือมือสองมากมาย และเนื่องจากผู้คนในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพื่นท่ีใหญ่โตในการเก็บหนังสือ หนังสือท่ี

อ่านจบและไม่อยากเก็บไว้ก็จะถูกน าไปขายให้กับร้านหนังสือมือสอง จนกระท้ังมีการน าร้านหนังสือมือ

สองมาขยายเป็นธุรกิจแฟรนไซส์ ท่ีคอยรับซื้อขายหนังสือมือ ช่ือว่าร้าน ‘Book Off’ ท่ีมีสาขามากมายท่ัว

ประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าวงการหนังสือมือสองของประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะสามารถน าทรัพยากรมา

หมุนเวียนในตลาดได้แล้ว ยังส่งเสริมเศรษฐกิจท่ีคงตัวของประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย (ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล

, 2556) ซึ่งท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ท าให้ตลาดมือสองเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีช่วย

ให้นักช้อปรู้สึกผิดน้อยลง อีกท้ังยังตามกระแสรักโลกได้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ในประเทศญี่ปุ่นท่ีมีกรอบ

ความคิดแบบประเทศอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมั่นศักยภาพการผลิตและหมกมุ่นกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีท าให้ของมือสองของประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นกลายเป็นสินค้าส าหรับคนยากจน และมักถูก

ส่งทอดตลาดในต่างประเทศมากกว่า แต่ปัจจุบันหลังจาก ‘Bookoff’ ร้านหนังสือมือสองช่ือดังของญี่ปุ่น

ได้สร้างความแตกต่างให้ร้านโดยเน้นคัดสรรหนังสือเก่าสภาพดีมาจ าหน่าย จัดเรียงบนช้ันเป็นหมวดหมู่

อย่างมีระเบียบ ออกแบบร้านให้ทันสมัย สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร และเช้ือเชิญผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมให้

หนังสือมือสองกลับมามีคุณค่าในสายตาของนักอ่านอีกครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคใหม่ท่ี

ละลายอคติของชาวญี่ปุ่นได้ในท้ายท่ีสุด (ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 2558)  

นอกจากประเทศญี่ปุ่นท่ีวัฒนธรรมมือสองเป็นท่ีนิยมแล้ว ประเทศสเปนก็มีสถานการณ์ท่ีท าให้

สินค้ามือสองเป็นท่ีนิยมไม่ต่างกัน เพราะนับต้ังแต่เศรษฐกิจยุโรปเข้าสู่ภาวะวิกฤติในปี 2008 ประกอบกับ

ภาวะฟองสบู่แตกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และปัญหาการขาดดุลการคลังสะสม ประเทศ

สเปนในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายปี แต่หนึ่งในไม่กี่กิจการท่ี

ดูเหมือนจะไม่เพียงอยู่รอด แต่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศนี้ ก็คือธุรกิจ

การซื้อขายสินค้ามือสอง ซึ่งยังน าไปสู่การแลกเปล่ียนและการจ้างงานท่ีไม่พึ่งแม้แต่ระบบเงินตรา

มาตรฐานท่ีใช้กันในปัจจุบัน เมืองหลวงมาดริดของประเทศสเปนเป็นหนึ่งในพื้นท่ีซึ่งอุตสาหกรรมใหม่นี้ได้

ท้ิงร่องรอยเบาะแสไว้ทั่วทุกมุมเมือง อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์หลายคนต่างกังวลว่า การเพิ่มขึ้นของ

ชุมชนแลกเปล่ียนซึ่งอยู่นอกระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ จะยิ่งผลักดันให้เศรษฐกิจสเปนอยู่นอกการควบคุมของ

ภาครัฐและท าให้ประเทศสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ท างานแลกเงิน 

แต่ท าเพื่อแลกกับงาน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เสียภาษีเงินได้ แม้จะมีผลเสียบางอย่าง แต่อย่างน้อยคนสเปน

ก็ยังได้หันกลับมาใช้ประโยชน์จากคุณค่าของส่ิงของ ทักษะ และเวลาท่ีตนมีอยู่ให้คุ้มค่ามากท่ีสุดเช่นกัน 

(ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ, 2558) 

นักสะสมหนังสือมือสองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มท่ีสะสมหนังสือทุกประเภท ไม่เจาะจง

ประเภทใด และกลุ่มท่ีสะสมเป็นเรื่องๆ แต่ละประเภทเท่านั้น โดยแหล่งขายหนังสือมือสองในอดีตนั้น จะ

มีรถซาเล้งท่ีรับซื้อของเก่าเข้าไปซื้อหนังสือจากห้องสมุดส่วนบุคคลตามบ้านจะ ก่อนจะน าไปขายร้านรับ

ซื้อของเก่า ต่อมาร้านหนังสือเก่าก็จะไปคัดเลือกหนังสือมือสองนี้มาขายต่ออีกที ซึ่งเสน่ห์ของหนังสือมือ

สองนั้น แม้ว่ารูปเล่มของหนังสือในอดีตจะเทียบกับหนังสือในปัจจุบันไม่ได้ แต่ปกของหนังสือเก่านั้นมี

ความคลาสสิค ท าให้เป็นท่ีต้องการในราคาสูง ถึงแม้ว่าหนังสือเก่านั้น หน้าปกจะไม่มีรูปภาพ  มีแต่

ตัวหนังสือบนปกก็ตาม ท าใหร้้านหนังสือมือสองมีเสน่ห์ไม่มีส้ินสุดและไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะค้นพบส่ิง
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ใดภายในร้านหนังสือมือสอง เหตุนี้ท าให้ระยะหลังมีกลุ่มคนท่ีมีความรู้เข้ามาเปิดร้านหนังสือมือสองมาก

ขึ้น บางรายขายหนังสือเฉพาะแนวซ้าย วรรณกรรมหายาก หนังสือต้องห้าม ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ

ว่า หนังสือประเภทใดท่ีสามารถน ามาขายท าราคาได้ ส่วนรายท่ีขายหนังสือเก่า หนังสือหายาก มีบางราย

ท่ีพลิกข้อจ ากัดโดยการน าหนังสือท่ีค่อนข้างหายากมาพิมพ์ใหม่แล้วกระโดดข้ามข้อจ ากัด กลายมาเป็นผู้

พิมพ์หนังสือด้วยตนเอง (ประยงค์ อนันทวงศ์, 2551) 

ผู้ผลิตหนังสือไม่ว่าจะเป็นส านักพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก รวมท้ังบริษัทผ ลิตหนังสือท่ีเข้าตลาด

หลักทรัพย์ซึ่งพ่วงท้ายค าว่ามหาชนมักมองว่าธุรกิจหนังสือมือสองนั้น ไม่ต่างจากการเป็นป่าช้าหนังสือท่ีท า

ให้เกรด (Grade) ของหนังสือต่ าลง และท าให้เสียช่ือเสียงส านักพิมพ์ ในขณะเดียวกัน อีกฝ่ายก็มองว่า 

ธุรกิจมือสองนั้น เปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือท่ีผลิตออกมาขายไม่ได้ หรือ

ขายได้แต่เหลือมากจนส านักพิมพ์แทบไม่มีท่ีเก็บหนังสือ หรือถึงขนาดต้องสร้างโกดังเพื่อเก็บหนังสือ  

หนังสือมือสองมีความแตกต่างจากหนังสือเก่าท้ังรูปลักษณ์และการขาย คุณสมบัติอย่างหนึ่งท่ี

แตกต่างกันอย่างชัดเจนคืออายุของหนังสือ โดยหนังสือมือสองอาจจะมีอายุแค่สามเดือนหรือหกเดือนก็ได้ 

แต่หนังสือเก่านั้น เป็นหนังสือท่ีผ่านวันเวลามายาวนานและหายากกว่ามาก ทัศนคติของผู้ซื้อหนังสือมือ

สองต้ังแต่ยุคเก่ามาจนถึง ปัจจุบันก็มีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน โดยเหตุผลในการซื้อหนังสือมือสองนั้น 

นอกเหนือจากราคาถูกกว่าแล้ว คุณค่าในเนื้อหาของหนังสือ ยังเหมือนกับหนังสือใหม่ทุกอย่าง ในปัจจุบัน

ธุรกิจหนังสือมือสองได้พัฒนารูปแบบการขายและมีกลวิธีท่ีซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการเป็น

หนังสือมือสอง อย่างแรกคือเป็นหนังสือท่ีผ่านการ วางขายจริงตามร้านหนังสือมาก่อน และอีกประเภท

เป็นหนังสือใหม่เอี่ยมแต่พิมพ์ออกมาเพื่อลดราคาให้เป็นหนังสือมือสอง แต่ส่ิงท่ีเป็นพัฒนาการของธุรกิจ

หนังสือมือสองท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ การมีร้านค้าท่ีทันสมัยอยู่บนห้างสรรพสินค้าเหมือนร้านหนังสือช่ือดังทุก

ประการ นอกจากนี้แล้ว บริษัทหรือนักธุรกิจหนังสือมือสอง ยังขยายธุรกิจด้วยการต้ังส านักพิมพ์และผลิต

หนังสือเอง โดยท าเป็นหนังสือท่ีขายลดราคาพิเศษส าหรับลูกค้า แต่เป็นหนังสือเกรดดีและใหม่ (นิรันศักด์ิ 

บุญจันทร์, 2552) 

สถานการณ์ในปัจจุบัน ท้ังปัญหาเศรษฐกิจและโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นส่ิงท่ีจะเข้ามาแทนท่ี

หนังสือเล่ม แต่กระนั้น หนังสือมือสองกเ็ป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจ เนื่องจากมีราคาถูก หนังสือท่ีขายหลายเล่มก็

มีสภาพใหม่ ท่ีส าคัญธุรกิจนี้เป็นธุรกิจท่ีมีมานาน แต่คนยังนิยมซื้อหนังสือมือสองกันเยอะเพราะมีต้นทุน
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และค่าใช้จ่ายไม่มาก ส่วนมากหนังสือมือสองท่ีคนมักซื้อจะเป็นหนังสือประเภทท่ัวไป หนังสือสะสม และ

หนังสือท่ีไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด มีราคาแตกต่างกันออกไปตามสภาพหนังสือหรือความหายาก 

หนังสือมือสองเป็นหนังสือท่ีต้นทุนถูกกว่าหนังสือใหม่ เป็นของสะสมท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ แต่ตอนนี้หนังสือ

มือสองกลับได้ความนิยมน้อยลงกว่ากว่าแต่ก่อน ธุรกิจนี้อาจเติบโตช้าลงเพราะลูกค้าน้อยลงและปัญหา

เศรษฐกิจ แต่ท่ียังสามารถอยู่ได้เป็นเพราะลูกค้าประจ าและลูกค้าท่ีมีความพร้อมท่ีจะซื้อ การเติบโตของ

ธุรกิจนี้จึงขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เศรษฐกิจตอนนั้น และก าลังซื้อของผู้อ่าน ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี

หรือก าลังซื้อไม่มากพอ ผู้อ่านก็อาจจะมาหาซื้อหนังสือมือสองก็ได้ เช่นหนังสือออกใหม่ คนก็อาจจะยังไม่

ซื้อทันที แต่จะรอให้กลายเป็นหนังสือมือสองก่อนแล้วค่อยซื้อ แต่ด้วยหนังสือเป็นส่ิงท่ีคนอ่านได้ทุกเพศทุก

วัย โซเชียลมีเดียจึงมีส่วนช่วยให้คนมาสนใจหนังสือมือสองได้ ธุรกิจหนังสือมือสองถึงแม้จะท ารายได้ได้ไม่

มากนัก แต่ก็อยู่ได้เนื่องจากคนท าธุรกิจขายหนังสือมือสองยังมีน้อยราย แต่กลับมีแนวโน้มท่ีจะมีคนสนใจ

มาท าธุรกิจแนวนี้เพิ่มมากขึ้น (ศุภกฤต ดีพลงาม, 2556)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและหนังสือมือสองมากขึ้น 

โดยจะน ามาปรับใช้กับงานวิจัยถึงเหตุผลท่ีนักสะสมสะสมหนังสือมือสอง และความหมายแฝงจากการ

บริโภค โดยข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอธิบายว่า สินค้ามือสองเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานให้สินค้ามี

สภาพคงทนหรือกึ่งคงทน โดยท่ัวไปแล้วมูลค่าของสินค้ามือสองจะมีค่าเส่ือมอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งโดยเฉล่ีย 

หนังสือมือสองก็เป็นหนึ่งในสินค้าท่ีถูกยืดอายุให้คงทนเช่นเดียวกัน และยังได้รับความนิยมในหลากหลาย

วัฒนธรรมท่ัวโลก หนังสือมือสองมีท้ังกลุ่มหนังสือเก่าและหนังสือมือสอง ซึ่งมีราคาและคุณค่าแตกต่างกัน

ไปตามท่ีกลุ่มคนให้ความหมาย ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการน าทรัพยากรมาหมุนเวียนแล้ว หนังสือมือสองยัง

ส่งเสริมเศรษฐกิจได้ด้วย 
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บทท่ี 3 

หนังสือนวนิยำยมือสอง 

ในการศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ศึกษาได้ใช้

แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะและแนวคิดโลกาภิวัฒน์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงบริบททาง

สังคมท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีเก็บข้อมูลท้ังท่ีตลาดหนังสือมือสองจตุจักร และเช่ือมโยงเข้าสู่พื้นท่ีออนไลน์ซึ่ง

เป็นแหล่งบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองท่ีสัมพันธ์กับยุคสมัยปัจจุบันที่โลกไร้พรมแดนผ่านการส่ือสารผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.หนังสือนวนิยายมือสองในตลาดหนังสือมือ

สองสวนจตุจักร เพื่อเข้าใจบริบททางสังคมของพื้นท่ีท้ังตลาดหนังสือมือสองจตุจักรในประเด็นของ

พัฒนาการ และวิธีการด าเนินงานของร้านหนังสือในการก าหนดราคาและคุณค่าของหนังสือแต่ละเล่ม 

และ 2.หนังสือนวนิยายมือสองบนพื้นท่ีออนไลน์ โดยยกตัวอย่างกลุ่มหนังสือมือสองซื้อ -ขายในเฟสบุ๊ค 

เพื่อเข้าใจบริบทการซื้อขายนวนิยายมือสองบนพื้นท่ีออนไลน์และเข้าใจถึงพื้นท่ีการบริโภคในยุคโลกาภิ

วัตน์ และ 3.หนังสือนวนิยายมือสองในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งท่ี 26 ท้ังสามหัวข้อนี้จะช่วย

ประกอบความเข้าใจพื้นท่ีของหนังสือมือสองท่ีแตกต่างกันจากสามพื้นท่ี แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวและ

ปรับเปล่ียนรูปแบบของการขายหนังสือนวนิยายมือสองในบริบทท่ีต่างกัน 

 

3.1. หนังสือนวนิยำยมือสองในตลำดหนังสือมือสองสวนจตุจักร  

ตลาดนัดจตุจักรโครงการ 1 คือพื้นท่ีซึ่งเต็มไปด้วยของเก่าของสะสม เช่น พระเครื่อง พระพุทธรปู 

และงานแกะสลัก ซึ่งมีการเข้าออกค้าขายกันท้ังวัน ในโครงการท่ีเต็มไปด้วยของสะสมมีมูลค่าเหล่านี้ ยังมี

มุมเล็กๆที่เป็นพื้นท่ีพิเศษอย่างยิ่งต่อนักอ่านนักสะสมหนังสือ ด้วยสีสันและกล่ินอายของหนังสือท้ังเก่าและ

ใหม่มารวมอยู่ด้วยกัน หนังสือของแต่ละร้านก็มีมากมายหลายประเภทเรียงจนเต็มช้ันวาง หรือแม้แต่กอง

เป็นต้ังอยู่บนพื้นร้านหนังสือ ส่ิงนั้นคือภาพลักษณ์ของแผงหนังสือมือสองในตลาดนัดจตุจักร เมื่อเดินลึก

เข้าไปข้างในซอยของโครงการร้านหนังสือมือสอง จึงราวกับถูกล้อมรอบด้วยหนังสือจ านวนมาก ท าให้โซน
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หนังสือตลาดจตุจักรจึงเปรียบเสมือนดินแดนของคนรักหนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเก่าท่ีหาดูยาก

แต่ยังคงมีอยู่ให้เห็นในตลาดหนังสือแห่งนี้ 

บรรยากาศของโซนหนังสือประกอบไปด้วยร้านหนังสือเป็นล็อกๆ ด้านในมีซอกซอยลัดเลาะเป็น

จตุรัสท่ีทะลุถึงกันได้ ทุกร้านและหัวมุมในโซนหนังสือของโครงการเป็นร้านหนังสือหมดท้ังส้ิน มีต้ังแต่ร้าน

หนังสือใหม่ท่ีมีสีสันสดใสไปจนถึงร้านหนังสือเก่าท่ีค่อนข้างมีบรรยากาศของความขลังเนื่องด้วยความเก่า

ของหนังสืออยู่ด้วย ด้านในลึกเข้าไปอีกจะมีลานส่ีเหล่ียมพื้นหินปูหินอ่อนสลับกับพื้นดินขนาดย่อมๆก่อน

จะเป็นทางเดินสู่ห้องน้ า ตรงลานนั้นมีต้นไม่ต้นใหญ่ท่ีให้ร่มเงาและส่งเสริมบรรยากาศสงบๆให้กับซอกมุม

ของร้านหนังสือ มีเก้าอี้ม้านั่งต้ังอยู่ตรงกลางส าหรับลูกค้าท่ีมาเดินเลือกซื้อสินค้า ข้างๆก็รายล้อมไปด้วย

ร้านหนังสือแบบตัวอาคารบ้าง ไปจนถึงแผงหนังสือเล็กๆท่ีต้ังเป็นเพียงแค่โต๊ะตัวหนึ่งวางเรียงหนังสือไว้

เท่านั้น ดังนั้นนักอ่านท่ีมาเลือกซื้อหนังสือในโซนหนังสือนี้จึงเคล่ือนตัวอยู่ท่ัวบริเวณอันร่มรื่นของโซน

หนังสือมือสองในส่วนนี้ของตลาดนัดจตุจักร  

ต าแหน่งท่ีต้ังของตลาดนัดจตุจักรโครงการ 1 คือบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี

ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นโซนขายหนังสือของร้านหนังสือประเภทต่างๆหลากหลายประเภทหลากหลายภาษา 

โดยเฉพาะหนังสือมือสองและหนังสือเก่า แม้กระท่ังหนังสือนวนิยายมือสองจ านวนมากก็ถูกรวบรวมไว้

ภายในพื้นท่ีนี้ ส่วนใหญ่แล้วตลอดทางเดินภายในโครงการจะปกคลุมด้วยผ้าใบทึบ เพื่อปิดหน้าร้านและ

ช่วยกันฝน ตลอดสองข้างทางมีหนังสือคละเรื่อง คละรูปแบบของแต่ละแผงจัดวางให้สะดุดตา ตลาด

หนังสือจตุจักรประกอบไปด้วยร้านหนังสือหลายร้าน โดยเรียกร้านหนังสือว่าซุ้มหนังสือหรือแผงหนังสือ 

แล้วจึงตามด้วยหมายเลขแสดงร้านนั้นๆ ร้านหนังสือแต่ละร้านมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไป ซึ่ง

ท้ังหมดนี้มีแผงร้านท่ีขายหนังสือมือหนึ่งอย่างเดียวบ้าง และหนังสือมือสองอย่างเดียวบ้าง ต้ังอยู่ติดกันไป

ไม่ได้แบ่งแยกเป็นสัดส่วน แต่กระนั้นร้านหนังสือส่วนใหญ่ในโครงการมักนิยมขายหนังสือท้ังหนังสือมือ

หนึ่งและมือสองปะปนกันไปอยู่แล้ว โดยแผงร้านลักษณะนี้มีการรวบรวมท้ังหนังสือเก่า หนังสือใหม่ และ

หนังสือมือสองหลากหลายประเภทท่ีมีคุณค่าและราคาไว้ ส่วนหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือนวนิยายมือสองซึ่ง

หนังสือเหล่านี้ได้ข้ามผ่านกาลเวลา ผ่านสายตาและมือของใครบางคน จากความต้องการสู่ความไม่

ต้องการ จนกระท่ังการเดินทางของหนังสือเหล่านั้นมาจบลงท่ีตลาดหนังสือมือสองสวนจตุจักรแห่งนี้ 
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3.1.1. พัฒนำกำรของตลำดหนังสือบนพืน้ที่โครงกำรตลำดนัดจตุจักร 

 ในอดีตก่อนท่ีจะมาเป็นสวนหนังสือจตุจักรท่ีมีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งหนังสือท่ียิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของ

ประเทศไทย สวนหนังสือจตุจักรเติบโตมาจากความนิยมและมีช่ือเสียงของสวนหนังสือท่ีสนามหลวง 

เนื่องจากก่อนท่ีจะเป็นโครงการขายหนังสือในโครงการหนึ่งของตลาดนัดจตุจักร ร้านหนังสือส่วนใหญ่ใน

ซุ้มหนังสือเป็นร้านเก่าแก่ท่ีย้ายมาจากสวนหนังสือสนามหลวงท้ังส้ิน การย้ายมาของสวนหนังสือท้ังๆท่ี

สนามหลวงท่ีเคยเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางนั้น คุณลุงเจ้าของแผงหนังสือ 07 ท่ีขายหนังสือหนังสือเรียนมือสอง

มาต้ังแต่เปิดตลาดนัดจตุจักรกล่าวส้ันๆว่า ‘เหตุผลท่ีย้ายต้องไปถามผู้ว่าจ าลอง’ (คุณชุง(นามสมมติ), 

สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

 ค าตอบของคุณลุงช้ีชวนให้ผู้วิจัยไปสืบค้นข้อมูลถึงความเป็นมาในอดีตของสวนหนังสือจตุจักร

แห่งนี้ ได้ความว่า ด้วยนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2491 ให้

จัดต้ังตลาดนัดขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย ส าหรับกรุงเทพมหานครได้เลือกสนามหลวงให้เป็น

สถานท่ีจัดตลาดนัด ซึ่งในขณะนั้นสนามหลวงถือเป็นแหล่งการค้าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายปรับเปล่ียน

สนามหลวงให้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้มีการย้ายผู้ค้า

บริเวณท้องสนามหลวงให้มาใช้พื้นท่ีบริเวณย่านพหลโยธิน โดยกรุงเทพมหานครได้ขอเช่าท่ีดินของการ

รถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับกลุ่มผู้ค้าดังกล่าว ในครั้งนั้นมีการจัดท่ีดินสวนจตุจักรด้านทิศใต้ให้แก่

กรุงเทพมหานครส าหรับการปรับพื้นท่ีเพื่อให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเป็นพื้นท่ีประมาณ 68 ไร่ จนกระท่ัง

ด าเนินการส าเร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยใช้ช่ือว่าตลาดนัดย่านพหลโยธิน และเปล่ียนมาใช้ช่ือตลาดนัด

จตุจักรในปี พ.ศ. 2530 เพื่อให้สอดคล้องกับสวนสาธารณะจตุจักรในบริเวณใกล้เคียง ต่อมาเมื่อส้ินสุด

สัญญาเช่าท่ีดิน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้าบริหารจัดการพื้นท่ีตลาดนัดจตุจักรต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 

2555 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 (การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2560: 

ออนไลน์) โดยร้านหนังสือมือสองก็เป็นร้านค้าหนึ่งท่ีมีส่วนร่วมในการโยกย้ายครั้งนี้ 
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ชุมชนร้านหนังสือเก่าย่านสนามหลวงจ าต้องปิดตัวลง บางเจ้าเลิกท าร้านหนังสือ

อย่างถาวร ในขณะท่ีอีกหลายเจ้าย้ายไปลงหลักปักฐานท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดนัดแห่ง

ใหม่ของคนกรุงเทพฯ ท่ีนี่จึงกลายเป็นฐานท่ีมั่นของชุมชนหนังสือเก่าจนถึงทุกวันนี้ 

(ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล, 2558: ออนไลน์) 

 ตลาดหนังสือมือสองแห่งนี้จึงเติบโตมาพร้อมกับตลาดนัดจตุจักรต้ังแต่ปี พ.ศ.2525 แต่มีช่ือเสียง

มาก่อนหน้านั้น ต้ังแต่ตอนท่ียังมีตลาดหนังสือท่ีสนามหลวงมากว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ือเสียงเรื่อง

การขายหนังสือมือสองท่ีเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักหนังสือท่ีจะน าหนังสือมาซื้อขายแลกเปล่ียนกัน ในอดีต

ตลาดหนังสือแห่งนี้เป็นพื้นท่ีมีช่ือเสียงเพราะว่าเป็นเสมือนแหล่งท่ีรวบรวมหนังสือท้ังเก่าและใหม่ไว้มาก

ท่ีสุดในประเทศไทย นักเขียนหรือส านักพิมพ์เวลาออกหนังสือเล่มใหม่ก็จะนิยมน ามาฝากขายท่ี ร้าน

หนังสือท่ีตลาดจตุจักร หนังสือเก่าหนังสือสะสมก็ถูกแลกเปล่ียนซื้อขายภายในพื้นท่ีมากมาย ตลาดส าคัญ

ของร้านหนังสือในตลาดจตุจักรก็คือร้านหนังสือตามต่างจังหวัด ผู้ค้ารายย่อยก็จะมาซื้อหาหนังสือท่ีนี่และ

ส่งออกกระจายไปขายตามจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ แต่กระนั้นในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทใน

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการอ่านและการบริโภคหนังสือไป ผู้คนตามต่างจังหวัดสามารถอ่านหนังสือผ่าน

ออนไลน์ได้สะดวกกว่า รวมถึงการส่ังสินค้าออนไลน์ก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น ผู้ค้าร้านหนังสือตามต่างจังหวัดก็มี

ช่องทางอื่นในการซื้อหาหนังสือ ประกอบกับคนสมัยใหม่อ่านหนังสือเล่มน้อยลง จึงท าให้ร้านหนังสือมือ

สองในโครงการ 1 ตลาดนัดจตุจักรเส่ือมความนิยมลงไป 

 

3.1.2. กำรจัดกำรของร้ำนหนังสือมือสองในโครงกำร 1 ตลำดนัดจตุจักร 

 ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการหนังสือมือสองของร้านหนังสือ ผู้วิจัยน าเสนอร้านหนังสือมือสอง 2 

ร้านด้วยกัน ได้แก่ ร้านดิลกบุ้ค และร้านแผง 36 เนื่องจากได้รับอนุญาติให้สอบถามข้อมูลได้ ซึ่งท้ังสอง

ร้านนี้เป็นร้านหนังสือท่ีมีลักษณะท่ัวไปท่ีพบได้ในตลาดนัดจตุจักร ด้วยประเภทหนังสือและการด าเนิน

กิจการท่ีคล้ายคลึงกัน จึงสามารถเป็นภาพแทนของร้านอื่นๆในโซนหนังสือมือสองแห่งนี้ได้ 
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3.1.2.1. ร้ำนหนังสือ ‘ดิลกบุ้ค’ 

 ร้านดิลกบุ้ค (Dilok Book) เป็นร้านหนังสือเก่าแก่ร้านหนึ่งในจตุจักรท่ีเปิดขายมากว่า 30 ปี 

ภายในร้านขนาด 4 คูหาเต็มไปด้วยหนังสือหลากหลายแนวหลากหลายประเภทต้ังเรียงตามช้ันท้ังริมร้าน

หรือกลางร้านเรียงจากช้ันล่างสุดไปจรดด้านบนสุดของเพดานร้าน นอกจากบนช้ันภายในร้านแล้วหนังสือ

ยังมีมากจนต้องวางเรียงเป็นต้ังขนาบข้างๆช้ันหนังสือ มากกว่านั้นยังมีแผงหนังสือต้ังหน้าร้านท่ีเป็น

หนังสือประเภทนวนิยายภาษาต่างประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมต้ังวางขายท่ีหน้าร้าน รวมถึงแผงหนังสือลดราคา

พิเศษก็มีด้านหลังร้านเช่นกัน ร้านดิลกบุ้คจึงเป็นร้านหนังสือมือสอง ท่ีซึ่งนักอ่านผู้รักหนังสือสามารถใช้

เวลาในการเลือกหาอย่างได้อย่างเพลิดเพลิน 

   

ภาพท่ี 3.2 (ซ้าย) ภาพแสดงบรรยากาศภายในร้าน และภาพท่ี 3.3 (ขวา) ภายนอกของร้านดิลกบุ้ค  

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561) 

 ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับเจ้าของร้านคนปัจจุบัน คุณดนัย ซึ้งสุนทร อายุ 43 ปี ท่ีรับช่วงต่อร้านมาจาก

คุณพ่อท่ีเป็นคนเริ่มกิจการร้านหนังสือขึ้นมา พี่ดนัยเล่าว่าพ่อของเขาเคยท างานเป็นผู้จัดการร้านหนังสือ

ในห้างสรรพสินค้าเครือเซ็นทรัล ก่อนจะน าความรู้ด้านการจัดการและประสบการณ์การท างานท่ีส่ังสมมา

ออกมาเปิดร้านหนังสือเป็นของตัวเองต้ังแต่ประมาณ 30-40 ปีท่ีแล้ว โดยก่อนหน้านี้เคยขายหนังสือท่ี

สนามหลวงมาก่อน 10 กว่าปี ก่อนจะย้ายมาขายท่ีจตุจักรอยู่อีกประมาณ 30 ปี แล้วก็ซื้อล็อกเพิ่มมา

เรื่อยๆจนเป็นท่ีต้ังอยู่ในปัจจุบัน “เมื่อก่อนตลาดหนังสืออยู่ตรงสนามหลวงมาก่อน ตรงพระแม่ธรณี 

โรงแรมรอยัล ใกล้ๆศาลฎีกาเป็นตลาดหนังสือ 70 ล็อก จ าได้ว่าย้ายมาช่วงพฤษภาทมิฬ” (ดนัย ซึ้งสุนทร, 

สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 



33 
 

 

เมื่อก่อนท่ีร้านดิลกบุ้คขายหนังสือทุกประเภททุกแนว โดยเฉพาะต าราเรียนท่ีขายดีมากวันเสาร์-

อาทิตย์ แต่ก่อนร้านหนังสือเรียนช่ือดังในตลาดนัดจตุจักรต้องช้ือท่ีแผงเบอร์ห้า ลูกค้าจะมาซื้อหนังสือกัน

เป็นกองๆเพื่อไปเตรียมสอบเตรียม แต่เด๋ียวนี้วิถีการเรียนหนังสือเปล่ียนไป รวมถึงหนังสือเรียนตกรุ่นไป

แล้วจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม อีกอย่างคือหนังสือประเภทนิตยสารท่ีเมื่อก่อนเคยขายดีมาก แต่เด๋ียวนี้

ส านักพิมพ์นิตยสารต่างก็ปิดตัวลงไปตามยุคสมัย คนเข้าถึงข้อมูลสะดวกกว่าผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

เมื่อก่อนหนังสือขายดีมาก มีคนมาตามหาหนังสือไอเดียเยอะ พวกดีไซน์เนอร์ 

ช่างภาพดังๆก็มาหาหนังสือท่ีจตุจักรกัน แต่ช่วงนี้เงียบๆ (ถ้าเป็นคนไทยนะ) เพราะเวลาท่ีคน

อ่านหนังสือเปลี่ยนไปเอาเวลาไปใช้กับอินเทอร์เน็ตแทน คนอ่านรุ่นเก่าอ่านอยู่ แต่ล้มตาย

จากไป คนรุ่นใหม่เกิดยากเพราะไม่ผูกพันกับการอ่านหนังสือ 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

ปัจจุบันท่ีร้านดิลกบุ้คจึงขายหนังสือหลายประเภทน้อยลง แต่ก็เน้นหนังสือหลากหลายภาษา 

ส่วนมากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษปะปนกับภาษาอื่นๆ แบ่งเป็นหนังสือมือสอง 80 เปอร์เซ็นต์ และหนังสือ

มือหนึ่ง 20 เปอร์เซ็นต์ หนังสือในร้านก็ประกอบไปด้วย ต าราวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หนังสือความรู้ นว

นิยาย หนังสือภาพ และหนังสือเด็ก โดยกระบวนการรับหนังสือของท่ีร้านดิลกบุ้คมาจากหลายทาง ท้ังจาก

คนท่ีเอามาขายโดยตรง อ่านจบแล้วเอามาขาย จากการเคลียหนังสือของห้องสมุดโรงเรียนบ้าง หรือ

โรงแรมบ้าง และจากเอเย่นตัวแทนหนังสือโละของเก่ามาขายให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือท่ีมาจากทุกท่ีตาม

บ้านคน พี่ดนัยพยายามจะเลือกซื้อหนังสือเกือบท้ังหมดเท่าท่ีจะท าได้ โดยดูเป็นแต่ละเล่มๆไปและซื้อตาม

ราคาเฉล่ียๆ วิธีซื้อก็ดูจากความหลากหลาย ปริมาณ คุณภาพ ราคาถูก ครอบคลุมต้นทุนได้ ก็จะพยายาม

ดูว่าหนังสือเล่มนั้นๆพอขายได้ไหม 

อันไหนขายไม่ดีก็เอาไปกองขาย 3 เล่ม 100 บาท เรียกว่าแผนกขายถูก เปิดโอกาส

ให้คนไทยได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษมากข้ึนด้วย หรือบางทีก็ขายเล่มละ 10 บาทไปเลย 

เคลียร์ไป หากขายไม่ได้อีกก็ต้องฉีกทิ้ง ซื้อหนังสือมา 100 เล่ม บางทีก็ฉีกไป 10 – 30 เล่ม 

ก็ยังพอได้ก าไรบ้าง 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 
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ส่วนหนังสือภาษาต่างประเทศนั้น ร้านหนังสือเก่ารับหนังสือมาจากหลายแหล่ง ใครรู้จักเพื่อน

ต่างชาติก็อาจฝากเขาซื้อและส่งไปรษณีย์มาให้ ในขณะท่ีบางเจ้าใช้ระบบส่ังเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์

ใหญ่ๆแทน พี่ดนัยอธิบายว่า 

อเมริกาและแคนาดา เป็นแหล่งสั่งหนังสือขนาดใหญ่ แต่การซื้อหนังสือระยะไกลก็

มีความยากของมันตรงท่ีเราไม่มีสิทธิ์เลือกหนังสือเอง เพื่อนต่างชาติท่ีซื้อหนังสือให้เรา ไม่มี

ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของคนไทย เขาไม่รู้ว่าคนไทยชอบหนังสือแนวไหน ยิ่ง

ร้านไหนสั่งแบบคอนเทนเนอร์เข้ามา ยิ่งคัดหนังสือไม่ได้เข้าไปใหญ่ เขาส่งหนังสืออะไรมาให้ 

สภาพแย่ขนาดไหนก็ต้องรับมาท้ังหมด 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

ทุกวันนี้ร้านหนังสือมือสองส่วนใหญ่จึงเลือกรับซื้อหนังสือจากในประเทศมากกว่า จะเป็นต ารา

เรียนปลดเกษียณจากห้องสมุด หรือหนังสือเก่าท่ีถูกโละสต็อกก็ได้ แม้ของจากห้องสมุดและร้านหนังสือมือ

หนึ่งจะมีสภาพดีกว่าทว่าแหล่งขุมทรัพย์ส าคัญจริงๆ เห็นจะเป็นหนังสือเก่าจากเหล่าซาเล้ง พวกเขารับซื้อ

ของเก่าเก็บจากทางบ้านมาในราคาถูกเหลือเช่ือ จากนั้นจะส่งไม้ต่อให้กลุ่มคนท่ีพอมีความรู้เรื่องหนังสือ

บ้าง กลุ่มคนเหล่านี้จะคัดแยกหนังสือ ตามประเภท รูปแบบ และมูลค่า เพื่อล าเลียงไปสู่ร้านหนังสือมือ

สองอีกทีหนึ่ง แม้ขั้นตอนการส่งหนังสือจะยุ่งยาก แต่ต้นทุนกลับถูกกว่าการรับซื้อจากลูกค้าโดยตรง

หลายเท่าตัว ส่วนหลักการอื่นๆท่ีร้านหนังสือต้องรู้คือความยากง่ายในการซื้อขายหนังสือแต่ละประเภทซึ่ง

ส่ิงนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ขาย  

เราต้องรู้จักหนังสือท่ีเราขายและรู้ใจคนอ่านหนังสือภาษาไทยจะไม่มีปัญหาอะไร

มากซื้อง่ายขายคล่องกว่าส่วนหนังสือต่างประเทศจะราคาสูงและอ่านยากกว่า ลูกค้าจึงสนใจ

ความสวยงามหนังสือมากกว่าหนังสือภาษาไทยเล่มไหนภาพสวย จัดวางเลย์เอาท์ดีกระดาษ

คุณภาพก็มักจะถูกขายออกไปอย่างรวดเร็ว 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 
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ภาพท่ี 3.4 (ซ้าย) และภาพท่ี 3.5 (ขวา) แผนกหนังสือมือสองลดราคาของร้านดิลกบุ้ค 

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561) 

ในส่วนของหนังสือนวนนิยายมือสองท่ีร้านจะมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะหนังสือนวนิยายมือ

สองท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังแนวรัก-โรแมนซ์ นวนิยายสืบสวนสอบสวน แฟนตาซีต่างๆ เนื่องจากมีกลุ่ม

ลูกค้าสนใจมากกว่า การเลือกหนังสือนวนิยายมือสองเหล่านี้ก็จะเลือกท้ังรับซื้อและขายในเรื่องท่ีน่าสนใจ 

และเลือกหลากหลายแนวเป็นหลัก หนังสือนวนิยายท่ีก าลังมีภาพยนตร์หรือทีวีซีรีส์ประกอบด้วยก็จะเป็น

ท่ีต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้นภายในร้านดิลกบุ๊กจึงมีหนังสือนวนิยายมือสองหลากหลายประเภทและ

หลากหลายราคา ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่าหนังสือมือหนึ่งไปจนถึงราคาถูกมากเพราะลดราคาและไม่ได้

ต้องการก าไรอีกต่อไป 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของนักอ่านมีท้ังการซื้อเพื่อสะสมและการใช้งานจริง พี่ดนัยเล่าว่า มีนักอ่าน

บางคนก็ซื้อหนังสือมือหนึ่งเพื่ออ่านเอาเนื้อเรื่องจากนั้นก็จะน าไปขายต่อเพราะถือว่าได้เสพเนื้อเรื่องแล้ว 

ส่วนมากลูกค้าท่ีซื้อเพื่อเก็บสะสมมักจะเป็นชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยมักจะเก็บแต่สุดท้ายก็จะขายต่อ แต่

ยิ่งน าออกมาขายช้าเท่าไหร่ราคายิ่งตก บางคนซื้ออ่านแล้วก็ขายเลย เช่นนิยายแจ่มใส ก็จะเป็นช่วงเวลา

หนึ่งท่ีคนนิยม ต่อมาพอหมดความนิยมราคาก็จะตกลง ไม่เหมือนตอนขายแรกๆ ส่วนร้านหนังสือดิลกบุ้ค

ไม่ได้เน้นขายหนังสือลักษณะท่ีสามารถน าไปเก็งราคาต่อได้ในราคาสูง พี่ดนัยเล่าว่าคนท่ีซื้อหนังสือไปเก็ง

ราคาต่อก็มีให้เห็นบ้าง แต่พบไม่ค่อยเยอะเนื่องจากหนังสือเก็งราคาได้ไม่ค่อยมาก แต่ก็มีบางกลุ่ม เช่น 

หนังสือโบราณ หรือหนังสือท่ีเรียกว่าหนังสือหมวดงานศพ หนังสือโบราณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หนังสือ

เมนูอาหารโบราณ ธรรมะโบราณ หรือศาสตร์โบราณ ประเภทเหล่านี้เป็นกลุ่มท่ีนักสะสมนิยมซื้อเก็บกัน  
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หนังสือพวกนั้นพี่ไม่ค่อยได้เล่น เพราะเวลาคนน ามาขายจะคิดราคาแพง สมมติบาง

เล่มปกแค่ 5 บาท เอามาขาย 200 แล้วเราน ามาขายต่อ 500 มันก็ไม่รู้จะขายยังไง เราก็ไม่ได้

รักท่ีจะขายแนวนั้น 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

นอกเหนือจากนั้น บางครั้ง ‘หนังสือ’ ก็มีสถานะมากกว่าเพื่อการอ่านเท่านั้น เนื่องจากมีคนบาง

กลุ่มท่ีซื้อหนังสือเพียงเพื่อโชว์ หรือไปจัดสถานท่ี เช่น ตามโรงแรม หรือเกสท์เฮ้าส์ (Guest house) ก็จะมี

หนังสือต้ังไว้บริการลูกค้า หรือบางทีห้องสมุดโรงเรียนก็ตาม ก็มีหนังสือท่ีจัดแสดงเพื่อโชว์อย่างเดียว 

แม้กระท่ังร้านอาหาร ร้านขายเส้ือผ้า หรือว่าบ้านตัวอย่าง คอนโดก็มีหนังสือไปวางโชว์ ลูกค้ากลุ่มนี้บางที

ก็จะเข้ามาเลือกซื้อหนังสือท่ีร้านหนังสือดิลกบุ้ค ส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้จะเลือกหนังสือเป็นโทนสีตาม

ต้องการ บางคนอยากได้แนววินเทจ โทนก็จะออกแนวน้ าตาลแดง บางคนอยากได้โทนขาว-ด า ก็จะเลือก

ซื้อโดยไม่ได้สนใจเนื้อหาข้างในอยู่แล้ว เพราะว่าไม่ได้ซื้อไปเพื่ออ่าน ดังนั้นราคาหนังสือพวกนี้จึงถูกกว่า

ราคาขายเป็นเล่มเพราะเป็นหนังสือท่ีไม่ได้มีเนื้อหาด้านในแต่แรก แต่การซื้อลักษณะแบบนี้จ าต้องซื้อใน

ปริมาณท่ีเยอะพอสมควรถึงจะได้ราคาถูก 

ทุกวันนี้ร้านหนังสือก็รอคอยพวกคนพวกนี้ เพราะก็เหมือนว่าเราก็ขายเป็นล็อตๆไป

เลย และก็ยังได้เงิน บางทีมานั่งรอลูกค้าอ่านทีละเล่มสองเล่มก็ได้น้อย 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

ประโยคนี้ของพี่ดนัยสะท้อนให้เห็นว่าร้านหนังสือมือสองมีการปรับตัวไปตามกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ 

เพราะเมื่อคนซื้อเปล่ียนคนขายก็ต้องปรับตัวตามเพื่อให้ร้านหนังสืออยู่รอดได้ต่อไปในอนาคต ร้านหนังสือ

ดิลกบุ้คจึงเป็นตัวแทนหนึ่งของร้านหนังสือในโครงการ 1 ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งมีลักษณะเป็นร้านขาย

หนังสือมือสองและหนังสือท่ัวไป โดยส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศและรวมภาพซึ่งเป็นประเภท

หนังสือหนึ่งส าหรับนักสะสมหนังสือบางกลุ่ม แต่อีกหนึ่งร้านท่ีผู้ศึกษาได้รับอนุญาติให้สอบถามข้อมูลมาก็

คือ ซุ้มหนังสือแผง 36 ท่ีต้ังอยู่ด้านในของโซนหนังสือข้างประตู 32 ซึ่งร้านนี้สามารถแสดงภาพแทนของ

การเป็นร้านหนังสือมือสอง ประเภทกลุ่มนวนิยายหายาก หนังสือประวัติศาสตร์ โดยเป็นกลุ่มหนังสือเก่า

ส าหรับคน ‘เล่น’ หนังสือสะสมได้มากกว่า 
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3.1.2.2. ร้ำนหนังสือ ‘แผง 36’ 

ร้านหนังสือแผง 36 ต้ังอยู่กลางซอยในโซนหนังสือ ร้านมีขนาดประมาณ 2 ล็อกเป็นแนวลึกเข้าไป

จากทางด้านหน้าร้าน ซ้ายมือติดกับร้านหนังสืออีกแผงหนึ่ง ส่วนด้านขวามือเป็นทางเดินแคบๆก่อนจะมี

ร้านหนังสือด้านอีกฝ่ังของทางเดิน เส้นระหว่างทางเดินนั้นท าให้ร้านนี้เปิดโล่งถึงสามด้าน คือด้านหน้า 

ทางขวา และทางด้านหลังของร้าน ส่วนด้านในของร้านไม่มีทางเดินเข้าแต่เป็นท่ีเก็บหนังสือท่ีไม่ได้ต้ังโชว์

หน้าร้าน ท้ังสามด้านของร้านท่ีโชว์หนังสือออกให้ลูกค้าเลือกซื้อมีลักษณะเป็นโต๊ะบ้างช้ันหนังสือบ้าง

สลับกัน โดยทุกด้านก็จะมีกองหนังสือตั้งอยู่เต็มทุกช้ันและมีพลาสติกสีขาวปิดคลุมไว้กลายๆ  

ด้านหน้าร้านของซุ้มหนังสือแผง 36 ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับพี่กบ มิรินทรา จอกทอง เจ้าของร้านวัย 

49 ปี เล่าว่าเปิดร้านหนังสือท่ีตลาดนัดจตุจักรมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ก่อนหน้านั้นร้านหนังสือแห่งนี้

เป็นร้านของแฟนท่ีเคยขายด้วยกันมา เมื่อก่อนแฟนของพี่กบเป็นคนจัดการหาหนังสือเข้าร้านด้วยตัวเอง 

แต่ปัจจุบันหลังจากแฟนพี่กบเสียเลยท าร้านต่อคนเดียว ภายในร้านประกอบด้วยหนังสือหลากหลาย

ประเภท พี่กบอธิบายว่าเมื่อก่อนจะมีหนังสือหลากหลายกว่าปัจจุบัน ท้ังหนังสือประเภทประวัติศาสตร์ 

นวนิยาย วิชาการ การ์ตูน หนังสือเรียนและหนังสือท่ัวไป แต่ในปัจจุบันตัดออกไปเหลือแต่หนังสือประเภท 

นวนิยาย ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ตกแต่ง และอินทีเรีย (interior design) เท่านั้น โดยท่ีหนังสือในร้าน

เป็นหนังสือมือสองท้ังหมด  

“แต่ก่อนก็ขายหนังสือมือหนึ่ง แต่ได้เปอร์เซ็นต์น้อยก็เลยเปล่ียนมาขายเป็นมือสอง” 

(มิรินทรา จอกทอง, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

ร้านหนังสือแผง 36 ต้ังอยู่ตรงแผงปัจจุบันมานานแล้ว พี่กบเล่าว่าเคยเช่าแผงด้านหลังของญาติ

ขายหนังสือแต่คืนให้ไปแล้ว ซึ่งท าให้เห็นรูปแบบการเปิดร้านหนังสือของร้านหนังสืออื่นๆในโครงการนี้ 

หนึ่งคือร้านท่ีเป็นเจ้าของขายเอง และสองคือร้านท่ีเป็นแบบเช่าขาย โดยเป็นการเช่าท้ังพื้นท่ีและสินค้าท่ี

ขาย เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า จึงท าให้ร้านหนังสือในโครงการตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้มี

การหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกัน เพราะมีท้ังผู้เช่าเก่าท่ีย้ายออกไปและผู้เช่าใหม่ท่ีย้ายเข้ามาแทนอยู่เสมอ 
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ภาพท่ี 3.6 (ซ้าย) ภาพแสดงเลขแผงร้าน และภาพท่ี 3.7 (ขวา) ด้านข้างของร้านหนังสือแผง 36 

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561) 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านแผง 36 มีทุกวัย มีกลุ่มคนท่ีมาตามหาหนังสือสะสมหลากหลายประเภท

ตามรสนิยมของนักสะสม ส่วนใหญ่หนังสือในกลุ่มสะสมจะเป็นหนังสือเก่าประมาณ 20-30 ปี พวกนว

นิยาย นิยายจีน วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ท่ีร้านนี้มีหนังสือเก่าสุดคือคัมภีร์ไบเบิลอายุประมาณ 60-70 

ปี ในส่วนของหนังสือนวนิยายมือสองท่ีร้านแผง 36 ก็จะมีนวนิยายไทยเป็นส่วนใหญ่ เป็นท้ังนวนิยายรัก 

โรแมนติก ผจญภัยและแฟนตาซี และประเภทอื่นๆ โดยจะมีท้ังหนังสือนวนิยายอ่านเล่นท่ัวไปต้ังขายอยู่ใน

ช้ันหนังสือ และหนังสือนวนิยายหายากจากนักเขียนหรือนามปากกาท่ีมีช่ือเสียง ก็จะมีลูกค้ามาตามหา

หนังสือนวนิยายเก่าๆของนักเขียนช่ือดังก็มี เช่น ทมยันตี ลักษณาวดี โรสลาเรน พี่กบเล่าว่านักอ่านแต่ละ

วัยจะตามหาหนังสือประเภทต่างกัน ถ้าเป็นแนวนวนิยาย อย่างวัยรุ่นก็จะเลือกหาหนังสืออีโรติกแบบรุ่น

ใหม่ ถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่หน่อยก็เลือกหาหนังสือของนักเขียนรุ่นเก่าอย่าง ทมยันตี ลักษณาวดี โรสลาเรน โสภี

พรรณราย หรือชลาลัย เป็นต้น  
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ภาพท่ี 3.8 (ซ้าย) หนังสือไบเบิล (คัมภีร์เดิม) และภาพท่ี 3.9 (ขวา) หนังสืองานศพ ของร้านแผง 36 

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2561) 

การรับซื้อหนังสือของท่ีร้านก็จะมีคนมาขายท่ีหน้าร้าน และรับซื้อในราคาเป็นเล่ม พี่กบเล่าว่าแต่

ก่อนแฟนจะเป็นคนหาหนังสือเข้าร้านจากแหล่งต่างๆ แต่พอหลังจากพี่กบดูแลคุมร้านเองก็มีออกไปตาม

หาหนังสือบ้างแต่น้อยกว่าท่ีแฟนไป เพราะแต่ก่อนแฟนสามารถหาหนังสือเข้าร้านได้ทุกวันโดยไปรับตาม

บ้านมา ส่วนพี่กบก็เคยไปตามหาหนังสือจากท่ีอื่นบ้าง โดยมีสองท่ีส าคัญคือ โรงเก่า (โรงรับซื้อของเก่า) 

และอีกท่ีคือ ร้านหนังสือท่ีวัดสวนแก้ว แยกบางพลู ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ท่ีขายหนังสือทุกอย่างทุกประเภท พี่

กบจะไปเลือกหนังสือท่ีต้องการน ามาขายตามแต่ละเล่มท่ีสู้ราคาไหว ท่ีร้านหนังสือวัดสวนแก้วมีการ

ประมูลหนังสือด้วย เป็นการประมูลหนังสือเป็นกล่อง เลือกไม่ได้ และเป็นหนังสือมือสองท้ังหมดเพราะ

เป็นหนังสือท่ีได้รับบริจาคมาและน ามาประมูลเพื่อหารายได้เข้าวัด ปัจจุบันพี่กบเล่าว่าไม่ได้ออกไปตามซื้อ

หนังสือท่ีไหนบ่อย แค่รอคนมาขายท่ีหน้าร้านเท่านั้น  

ด้านคนท่ีเอาหนังสือมาขายก็มีหลายประเภท พี่กบยกตัวอย่างคนท่ีพ่อแม่สะสมแล้วพอเวลาพ่อ

แม่เสีย เมื่อคนอ่านหนังสือไม่อยู่แล้ว คนเป็นลูกก็เอาหนังสือมาขายท้ิงท้ังหมด การเอาหนังสือมาขายท่ี

ร้านหนังสือมือสองเหล่านี้จะได้ราคาดีกว่าไปช่ังกิโลขายท่ีโรงของเก่า เพราะโรงของเก่ารับซื้อในราคาถูก

มาก นักสะสมหนังสือบางคนก็เลือกเอาไปบริจาคแทน หรือถ้ามาขายแล้วตกลงราคากันไม่ได้ เขาก็จะเอา

ไปบริจาค นอกจากนี้แล้วคนท่ีเอาหนังสือมาขายก็มีประเภทท่ีมีนิสัยอ่านแล้วไม่เก็บ คือพออ่านจบแล้วก็

เอามาขายเลยแล้วซื้อเล่มอื่นไปอ่านแทน เป็นประเภทท่ีอิ่มตัวกับการสะสมหนังสือแล้ว โดยจะรับซื้อใน

ราคาท่ีเจ้าของหนังสือเดิมรับได้ 
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พี่กบเล่าว่า บางคนก็ซื้อหนังสือเพื่อเก็งก าไร ส่วนมากเป็นคนท่ีจะตามหาหนังสือในร้านหนังสือ

มือสองแล้วเอาไปขายตามเน็ต ส่วนใหญ่เป็นหนังสือประเภทนิยาย หนังสือหายาก วรรณกรรม 

ประวัติศาสตร์ หนังสือเก่าอายุเกินสิบปี เมื่อซื้อแล้วก็เอาไปอัพราคาขายตามอินเทอร์เน็ต เหตุผลท่ีซื้อ

หนังสือประภทนี้ไปเก็งก าไรเพราะหนังสือเก่าประเภทนี้ไม่มีการพิมพ์ใหม่ (Reprint) จึงถือเป็นหนึ่งในโชค

ดีท่ีได้ครอบครองหนังสือท่ีพิมพ์เพียงแค่ร้อยเล่มหรือพันเล่ม เพราะจะไม่มีจ านวนมากไปกว่านี้  

ส่วนคนท่ีตามหาหนังสือไปเก็บสะสมก็มีเหตุผลเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าหนังสือมีคุณค่ามาก ไม่

ว่าจะเป็นหนังสือใหม่หรือเก่า คนตามหาหนังสือเก่าเพื่อเก็บสะสมก็มีเหตุผลส่วนตัวเช่นกัน อย่างผู้ชาย

ชอบสะสมหนังสือประเภทท่ีมีภาพดารานางหรือแบบสวยๆ นางแบบฮิตท่ีสุดคือ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล1 ก็จะ

มาตามหาหนังสือซึ่งเป็นแนวแฟช่ันกึ่งเซ็กซี่ พี่กบบอกว่าลูกค้าผู้ชายจะมาตามหาเยอะมาก แต่ท่ีร้านไม่มี

เพราะหายากเนื่องจากเป็นหนังสือกว่า 30 ปีมาแล้ว ซึ่งหนังสือพวกนี้ราคาดีมาก (หลักพันบาท) เพราะ

บางคนท่ีรักหนังสือและมีเงินก็จะซื้อโดยไม่เกี่ยงราคา บางคนสมัยเรียนซื้อไม่ได้ แต่พอโตมาเจอหนังสือรุ่น

เก่าท่ีเคยอยากได้ก็ซื้อ ท้ังหนังสือเพลง ภาพยนตร์ ดารานางแบบรุ่นเก่า หรือนางสาวไทย บางคนก็ชอบ

สะสมประเภทนี้จึงท าให้หนังสือประเภทนี้แพง ส่วนใหญ่หนังสือพวกดารานางแบบรุ่นเก่าอย่างนี้จึงมีราคา 

200 บาทขึ้นไป เช่นกันกับหนังสือพระบรมวงศานุวงศ์ท่ียิ่งรุ่นเก่าเท่าใดยิ่งมีราคาแพงขึ้น เพราะคนท่ีสะสม

หนังสือหรือหนังสือพระบรมวงศานุวงศ์ก็เหมือนเก็บสะสมภาพประวัติศาสตร์ ภาพในหลวง ภาพพระ

ราชินีเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีหนังสืองานศพ ซึ่งเป็นงานอนุสรณ์ไม่มีขายร้านพี่กบก็มีอยู่จ านวนหนึ่ง แต่

หนังสืออย่างของ รงค์ วงษ์สวรรค์2 ก็มีราคาแพง ด้วยเป็นหนังสือวรรณกรรม เรื่องเล่า นักสะสมจึงชอบ

เก็บ ยิ่งพิมพ์เก่าก็ยิ่งแพง หนังสือรางวัลซีไรต์ก็มีราคาแพง อย่างของ จิต ภูมิศักด์ิ พี่กบก็ตามหาหนังสือ

ของเขามาเป็นสิบปีแต่ปัจจุบันก็ยังหาไม่ได้เลยเพราะหายากมาก 

 

                                                             
1 เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (ต่าย) เกิดเมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2504 เป็นนักแสดง นางแบบ และ

นักร้องชาวไทย โด่งดังจากการถ่ายแบบเปลือย  
2 'รงค์ วงษ์สวรรค์ นามปากกาของ ณรงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ าปี 

พ.ศ. 2538 เป็น นักเขียนท่ีมีผลงานหลายอย่าง เอกลักษณ์ของงานเขียนคือการใช้ภาษา ซึ่งใช้ค ายุคเก่า 
แต่ส่ือถึงเรื่องราวที่ทันสมัย 
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คนท่ีรักหนังสือจะไม่เกี่ยงราคาหนังสือ เพราะเขาจะเข้าใจว่ามันหายาก ถ้าชอบ

ต้องรีบซื้อ เพราะไม่ได้มีเราคนเดียวท่ีชอบ ถ้าไม่ซื้อตอนนั้นกลับมาอีกครั้งหนังสือก็ไปแล้ว 

(มิรินทรา จอกทอง, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

เมื่อหนังสือมีคุณค่าท่ีต่างกัน ดังนั้นวิธีต้ังราคาขายหนังสือของพี่กบก็จะมีวิธีการดูปีท่ีพิมพ์ และดู

ว่าหนังสือนี้เป็นหนังสืออะไร ประวัติศาสตร์ หรือแนวอื่น อย่างนวนิยายรุ่นเก่าไม่พิมพ์แล้วก็จะมีราคาแพง 

ราคาของหนังสือมือสองจึงมีท้ังส่วนถูกกว่าราคาจริงของหนังสือและส่วนท่ีแพงกว่า ส่วนท่ีแพงกว่าเป็น

ประเภทหนังสือหายาก แต่บางครั้ง ด้วยเนื้อหาด้านในหนังสือท่ีดีมาก หนังสือหายาก เช่น ประเภท

ประวัติศาสตร์ ก็จะขายราคาเกินปก ยิ่งอายุหนังสือเกิน 20-30 ปีขึ้นไป ก็จะมีราคาแพงพอสมควร คนท่ี

อยากได้หนังสือจริงจังก็จะถามหาหนังสือกับคนขาย แต่ถ้าคนท่ีไม่จริงจังก็จะเดินดูเรื่อยเป่ือย  

ลูกค้าบางคนบอกขอดูเองก่อนไม่กล้าถามราคา เพราะกลัวแพง กลัวถูกหลอก กลัว

ว่าจะโดนชาร์จราคา เลยขอหาเองก่อน บางเล่มคนซื้อคิดว่าถูกแต่ในตลาดหนังสือจริงๆแล้ว

ไม่ถูก เพราะนักเล่นหนังสือบางคนก็จะหาหนังสือไปปล่อยต่อ พอลูกค้าสั่งมาก็มาตามหา

หนังสือเลยมาตามหาหนังสือราคาไม่แพงนักเพื่อท่ีจะไปปล่อยราคาได้ ซึ่งคนขายแบบนี้มี

เยอะท าให้คนมาเดินหน้าร้านน้อยลงด้วย 

(มิรินทรา จอกทอง, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

 พี่กบอธิบายว่าลูกค้าท่ีร้านแผง 36 แห่งนี้แบ่งได้เป็นสองยุค หนึ่งคือยุคของแฟนพี่กบ ซึ่งเป็น

ลูกค้ากลุ่มอายุ 50-60 ปี ซึ่งปัจจุบันลูกค้ากลุ่มนี้หายไป แต่ก่อนนั้นลูกค้าประจ ากลุ่มนี้ติดตามซื้อหนังสือ

กับแฟนพี่กบเพราะมีหนังสือเข้าทุกวันและยังขายในราคาถูก แต่พอตอนหลังต้นทุนหนังสือแพงขึ้นเลยขาย

ถูกไม่ได้ ลูกค้าเลยหายไปในยุคท่ีพี่กบเข้ามาควบคุมร้านหนังสือแทน พี่กบเลยสร้างลูกค้าของตัวเองขึ้นมา

ใหม่ซึ่งถือเป็นลูกค้ายุคท่ีสองนั่นเอง 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมานี้มีการเปล่ียนแปลงหลากหลายท่ีกระทบต่อตลาดหนังสือจตุจักรให้

ปรับเปล่ียนไปเป็นการถาวร โดยเฉพาะในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อวิถีชีวิตของ

ผู้คนในสังคม วงการหนังสือและส่ิงพิมพ์ รวมถึงร้านหนังสือท้ังหลายต่างก็ได้รับผลกระทบตามมาจากการ

ปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่นั้น 
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แต่ก่อนร้านหนังสือท่ีจตุจักรรุ่งเรืองมาก ใช้ค าว่ารุ่งเรือง ทุกคนต้องมาท่ีนี่ แต่

เด๋ียวนี้คนน้อยลงมาก เชื่อไหมพี่อยู่ท้ังวันบางวันไม่มีลูกค้าเลยก็มี เด๋ียวนี้คนไปอ่านใน

อินเทอร์เน็ตกันหมดเพราะว่าสะดวกกว่าเยอะ หลายร้านในนี้ก็ขายผ่านเน็ตกันบ้าง แต่

ส าหรับพี่ไม่ค่อยถนัดทางนั้น 

(มิรินทรา จอกทอง, สัมภาษณ์: 13 ตุลาคม 2561) 

ด้วยเทคโนโลยีท่ีเข้ามามากขึ้นท าให้การอ่านในอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย และยังท าให้การซื้อขาย

แลกเปล่ียนหนังสือมือสองสะดวกขึ้นมากผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นกลุ่มคนท่ีมาเลือกซื้อหนังสือท่ีสวน

หนังสือจตุจักรจึงเป็นนักอ่านประเภทท่ียังสะสมหนังสือเล่มอยู่ ซึ่งชอบท่ีจะได้เห็นสภาพหนังสือและได้

สัมผัสเองกับมือ ด้วยเช่ือว่าจะได้รับความมั่นใจมากกว่าการซื้อหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมี

กลุ่มคนประเภทท่ีหาหนังสือท่ีอื่นไม่ได้แล้วท้ังตามนอกเมืองชานเมือง ลูกค้าท่ีหาหนังสือท่ีอื่นไม่เจอก็จะ

เข้ามาหาในโซนหนังสือมือสองตลาดนัดจตุจักร เพราะท่ีแห่งนี้ยังมีหนังสือหมุนเวียนอยู่เป็นจ านวนมาก 

 

3.2. หนังสือนวนิยำยมือสองบนพื้นที่ออนไลน์ 

ด้วยรูปแบบการอ่านหนังสือท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคในโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้หนังสือนวนิยายมือ

สองมีเส้นทางการแลกเปล่ียนซื้อขายท่ีหลากหลายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

ผู้บริโภคมีเทคโนโลยีอยู่ในมือ ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเปล่ียนสถานะไปเป็นผู้ค้าเองได้ภายในเวลา

อันรวดเร็ว ดังนั้นในปัจจุบันผู้ท่ีมีหน้าท่ีค้าขายและก าหนดราคาสินค้าจึงไม่ใช่แค่ผู้ขายอีกต่อไป แต่

ผู้บริโภคทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขายสินค้าของพวกเขา ท าให้การแลกเปล่ียนซื้อขาย

สินค้าท่ีกระท าผ่านออนไลน์เป็นท่ีแพร่หลายอย่างมากในสังคมโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลอย่างมากในการท าให้

การซื้อขายหนังสือนวนิยายมือสองทางออนไลน์มีการเติบโตและสามารถตอบสนองให้กับผู้คนสมัยใหม่ได้

มากกว่า พื้นท่ีออนไลน์ในท่ีนี้รวมถึงแอพพลิเคช่ันสังคมออนไลน์ท่ีหลากหลายในการซื้อขายสินค้า ท้ังเว็ป

ไซต์เพื่อการค้าขายต่างๆ หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ ท้ังเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือทวิตเตอร์ เป็นต้น ส่วน

ในท่ีนี้ผู้ศึกษาจึงขอยกพื้นท่ีออนไลน์ท่ีผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมในกลุ่มในการติดตามข้อมูลข่าวสาร สังเกตุ

การณ์อย่างมีส่วนร่วม และได้กลุ่มประชากรตัวอย่างจากกลุ่มนี้ ได้แก่ 
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3.2.1. กลุ่มเฟสบุ๊ค “หนังสือมือสองซ้ือ-ขำย” 

กลุ่มหนังสือมือสอง ซื้อ-ขาย เป็นชุมชนออนไลน์ในเฟสบุ๊คท่ีมีสมาชิกท้ังส้ิน 108,005 คน และมี

ผู้ดูแลกลุ่มจ านวน 3 คน (ส ารวจในวันท่ี 8 เมษายน 2562) โดยเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มปิด โดยผู้ท่ี

ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะต้องตอบค าถามถึงจุดประสงค์และความสมัครใจก่อนได้รับค ายินยอม

จากผู้ดูแลให้สามารถเข้าร่วมได้ 

 

 

ภาพท่ี 3.10. ค าถามเข้าร่วมกลุ่มหนังสือมือสอง ซื้อ-ขาย 

  

3.2.1.1. กำรจัดกำรของกลุ่มหนังสือมือสองซ้ือ-ขำย 

ผู้ดูแลยังต้ังกฏในการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยกันถึง 7 ข้อเพื่อให้สมาชิกทุกคนท าความเข้าใจ ตกลง

ร่วมกันก่อนท าการซื้อขายหนังสือมือสอง ซึ่งกฏนี้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ได้แก่ 



44 
 

 

1. ทีมแอดมิน3เพจนี้มีท้ังหมด 3 ท่าน คือ Raveephat Buarod /Thanida Sawangjit /Niset 

Sungkom เท่านั้น อย่าหลงเช่ือการแอบอ้างว่าเป็นแอดมินโดยบุคคลใดๆ นอกเหนือจาก 3 คนนี้ 

2. แอดมินจะรับสมาชิกต่อเมื่อมีเวลาคัดแยกสแปมกับผู้ใช้เฟสบุ๊คจริงเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องส่ง

ข้อความมาให้รับเฉพาะบุคคลเนื่องจากจ านวนผู้ขอเข้าร่วมมีจ านวนมาก เราไม่สามารถหาช่ือของท่านเจอ

ได้อย่างง่าย หากท่านจ าเป็นต้องซื้อหนังสือเล่มท่ีมีประกาศขายอยู่ท่านสามารถส่งข้อความหาผู้ขายได้เลย

ค่ะ แอดมินเช่ือว่าผู้ขายยินดีท่ีจะตอบข้อความของท่านอย่างแน่นอน 

3.เพจนี้อนุญาตเฉพาะ “หนังสือ" เท่านั้น (อนุโลมให้จ าหน่ายปกหรือท่ีค่ันได้) แต่สินค้าอย่างอื่น

ขอสงวนสิทธิ์ทุกชนิด หากพบเห็นลบออกจากกลุ่มสถานเดียว ไม่มีการแจ้งเตือน ผู้ใดพบเห็นสามารถ

รายงานมาได้เลยค่ะ 

4. เรื่องการวางโพสต์ขอความกรุณาต้ังค่าโพสต์ของท่านให้เป็นสาธารณะด้วย ถ้าท่านแชร์โพสต์

ของท่านมาลงในกลุ่มเพราะกลุ่มเราเป็นกลุ่มสาธารณะ หากไม่แก้ไขการต้ังค่าแอดมินขออนุญาตลบโพ

สต์ออก เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านแชร์ส่ิงใดมาลงในกลุ่ม 

5. เนื่องจากมีผู้ด าเนินการต้ังกระทู้ซื้อขายเป็นจ านวนมาก ดังนั้นกระทู้ใดท่ีท าการซื้อขายเสร็จ

เรียบร้อยให้ลบกระทู้หรือตั้งสถานะว่าท าการขายเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของผู้ขายท่านอื่นด้วยค่ะ  

6. ทางเพจเป็นเพียงส่ือกลางเพื่ออ านวยความสะดวกในการซื้อและขายหนังมือสอง การกระท า

ใดๆ ซึ่งเป็นเพียงการด าเนินการระหว่าง 2 ฝ่าย คือผู้ซื้อและผู้ขายแอดมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใด และจะ

ไม่ก้าวล่วงไปมีส่วนร่วมใดใดเพื่อเป็นการยุติธรรมแก่ท้ังสองฝ่ายท้ังผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ 

7. เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศแห่งการซื้อ-ขาย และมิตรภาพท่ีดีในกลุ่มซื้อ-ขาย กรุณาใช้

ถ้อยค าท่ีสุภาพในการส่ือสารค่ะ 

 กฏท้ัง 7 ข้อท่ีต้ังโดยผู้ดูแลกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงการจัดการพื้นท่ีแลกเปล่ียนซื้อขายผ่านทาง

ออนไลน์ ซึ่งต้องเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มผู้ดูแล และสมาชิกด้วยกันท้ังหมดในการรักษามารยาท 

ป้องกันการโกง และเป็นหูเป็นตาในการช่วยเหลือกัน 

                                                             
3 แอดมิน (ADMIN) ผู้ดูแลกลุ่ม 
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 3.2.1.2. ลักษณะกำรซ้ือ-ขำยหนังสือมือสอง 

กำรลงขำยหนังสือมือสอง ผู้ขายจะโพสต์รูปภาพหนังสือท่ีต้องการขายพร้อมก าหนดราคา

หนังสือและค่าจัดส่ง ลงในกลุ่มได้ทุกเวลา และหลายลักษณะ ท้ังขายทีละเล่มหรือขายพร้อมกันหลายๆ

เล่มก็ได้ หากมีผู้สนใจซื้อก็จะตอบข้อความในโพสต์หรือส่งข้อความส่วนตัวไปสอบถามเพิ่มเติมได้ 

 

    

ภาพท่ี 3.11. (ซ้าย) และภาพท่ี 3.12. (ขวา) ตัวอย่างการโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มหนังสือมือสองซื้อ-ขาย 

(ภาพจาก: https://www.facebook.com/groups/403099806369301/) 

 

กำรตำมหำหนังสือมือสอง ผู้ซื้อหนังสือจะโพสต์ช่ือหนังสือ หรือรูปภาพ พร้อมกับโพสต์ข้อความ

ตามหา หากสมาชิกในกลุ่มมีหนังสือเล่มนั้นๆและต้องการขายก็จะมาโพสต์ตอบ ในท่ีนี้ผู้บริโภคสามารถ

ก าหนดราคาท่ีต้องการก่อนเลยหรือรอรับราคาจากผู้ขายก็ได้ 
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ภาพท่ี 3.13. (ซ้าย) และภาพท่ี 3.14. (ขวา) ตัวอย่างการโพสต์ตามหาสินค้าในกลุ่มหนังสือมือสองซื้อ-ขาย 

(ภาพจาก: https://www.facebook.com/groups/403099806369301/) 

 จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นตัวอย่างของการซื้อขายและตามหาหนังสือของผู้บริโภคหนังสือมือ

สองท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มหนังสือมือสองซื้อ-ขาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการใช้พื้นท่ีสังคมออนไลน์

ในการซื้อขายสินค้า ด้วยความสะดวกสบายของการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ดังเช่นกลุ่มหนังสือมือสอง 

ซื้อ-ขาย ท่ีผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างไป ท าให้เห็นว่าผู้บริโภคปัจจุบันหันมาบริโภคหนังสือมือสองผ่านทาง

ออนไลน์มากขึ้น เพราะความสะดวกรวดเร็ว และความหลากหลายของหนังสือ ส่งผลให้แหล่งซื้อขาย

หนังสือมือสองบนพื้นท่ีออนไลน์กลายเป็นพื้นท่ีท่ีส าคัญในการมองการบริโภคในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง

ผลกระทบของความนิยมในการบริโภคหนังสือมือสองผ่านทางออนไลน์ส่งผลท้ังดีและร้ายกับกิจการร้าน

หนังสือมือสองท่ัวไป กระนั้นร้านหนังสือมือสองจึงต้องมีการปรับตัวและปรับเปล่ียนมาขายทางออนไลน์

ควบคู่ไปกับการท ากิจการร้านหนังสือ นอกจากนี้ผู้ศึกษาอย่างได้พบว่ามีอาชีพท่ีเกิดขึ้นใหม่หลังจากการ

ซื้อขายหนังสือออนไลน์เป็นท่ีนิยม ซึ่งถูกเรียกว่าอาชีพ นักจับเสือมือเปล่า โดยคุณภัทรพล อินทรหอม 

อายุ 36 เพศชาย อาชีพรับราชการ ซึ่งเป็นคนในวงการหนังสือมือสองและมีความรู้ในเรื่องการก าหนด

ราคาซื้อขายหนังสือมือสอง อธิบายให้ฟังว่า 

พวกจับเสือมือเปล่า คือคนท่ีหารายได้จากการเห็นช่องทางในการขายรูปแบบใหม่ 

พวกนี้จะไปตระเวนหาหนังสือตามร้านหนังสือมือสองท่ัวไป และเลือกหนังสือท่ีส่วนมากเป็น

หนังสือเก่า หนังสือหายาก แล้วถ่ายรูปจากร้านแล้วมาโพสต์ขายโดยท่ีไม่มีต้นทุนอะไรเลย 
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ถ้ามีคนมาซื้อก็จะมีการติดต่อโอนเงินและสื่อสารกันผา่นทางออนไลน์ เสร็จแล้วพวกนี้ก็จะน า

เงินท่ีได้ไปซื้อหนังสือมือสองตามร้านท่ีไปแอบถ่ายรูปไว้แล้วไปขายอีกต่อ โดยได้รายได้จาก

การเก็บส่วนเกินในการซื้อขายหนังสือ คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะตีราคาหนังสือเป็น ดูจากสภาพ

หนังสือว่าเป็นสภาพบ้าน สภาพสะสม และเป็นอาชีพท่ีท าก าไรได้ดีมากโดยไม่ต้องมีต้นทุน

อะไรเลย ถ้าเศรษฐกิจดีบางครั้งอาจได้มากถึงสองถึงสามพันบาทด้วยซ้ า 

(ภัทรพล อินทรหอม, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2561) 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ ผู้ ศึกษาทราบถึงรูปแบบการซื้อขายในวงการหนัง สือมือสองท่ี

นอกเหนือไปจากผู้ขายและผู้บริโภคตามปกติ แต่กลุ่มนักจับเสือมือเปล่าเปรียบเสมือนเป็นผู้ค้าคนกลางใน

วงการหนังสือมือสอง มากไปกว่านั้นยังท าให้เห็นว่าบนพื้นท่ีออนไลน์ประกอบไปด้วยความหลากหลายท้ัง

ประเภทหนังสือและผู้คนบนนั้น 

 

3.3. หนังสือนวนิยำยมือสองในงำนมหกรรมหนังสือระดับชำติคร้ังที่ 23 

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ร่วมกันจัดขึ้น  ต่อมา สมาคมผู้จัดพิมพ์

และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผู้จัดงานในภายหลัง โดยต้ังแต่ครั้งท่ี 1 จัดงานขึ้นท่ี

บริเวณโรงละครแห่งชาติ จากนั้นมีการย้ายสถานท่ีจัดงานไปหลายแห่ง ได้แก่สวนลุมพินี โรงเรียนหอวัง 

ท้องสนามหลวง[ต้องการอ้างอิง] คุรุสภา และถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ และได้กราบทูลเชิญ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเป็น

ประจ าทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 เพิ่มการจัดงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ (Bangkok International 

Book Fair) ไปพร้อมกันด้วย รวมท้ังย้ายสถานท่ีจัดงานไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ส่วนงาน

มหกรรมหนังสือระดับชาติ (Book Expo Thailand) ช่ือเดิมคือ งานมหกรรมหนังสือและส่ือการศึกษา

ระดับชาติ เป็นงานจ าหน่ายหนังสือและส่ือการศึกษาในส่วนกลาง ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้

จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ตามปกติจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มาโดยตลอดต้ังแต่ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป งานมหกรรม
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หนังสือระดับชาติจะย้ายไปจัดท่ีศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการช่ัวคราว 

เนื่องจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดปรับปรุง (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2562: ออนไลน์) 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานมหกรรมหนังสือระดับชาติเป็นงานท่ีช่วยกระตุ้นให้ตลาด

หนังสือเล่มมีเงินสะพัดมากท่ีสุดช่วงหนึ่งของปี แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนมากมายหลากหลายจากท่ัวประเทศ

เดินทางมาร่วมงานมหกรรมหนังสือ การท่ีหนังสือมือสองท่ีขายโดยร้านหนังสือเก่า หรือร้านหนังสือมือสอง

ต่างๆ จึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่ามีผู้คนหลากหลายท่ีบริโภคหนังสือในกลุ่มหนังสือมือสองและหนังสือเก่า

นี้ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็มีความหมายในการบริโภคหนังสือมือสองท่ีแตกต่างกันออกไปตามแต่เหตุผล

ของปัจเจกบุคคล 

เนื่องจากงานมหกรรมหนังสือท่ีมีบริษัทผู้ผลิตหนังสือ ส านักพิมพ์และร้านหนังสือ ร่วมออกร้าน

มากท่ีสุดในประเทศไทยจึงท าให้ภายในงานหนังสือมีการรวบรวมหนังสือหลากหลายประเภทมาตอบสนอง

ให้กับผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงพบเห็นร้านหนังสือเก่าและหนังสือมือสอง เป็นอีกหนึ่งร้านหนังสือทางเลือกอีก

หนึ่งประเภทภายในงาน เพื่อตอบสนองกับกลุ่มนักสะสมท่ีตามหาหนังสือท่ีมีคุณค่าแก่ตัวนักสะสม ใน

ขณะเดียวกันก็มีร้านหนังสือมือสองประเภทท่ีไม่ใช่หนังสือเก่าขายภายในงานด้วย โดยหนังสือมือสอง

ประเภทนี้มีราคาขายตกอยู่ท่ีเล่มละครึ่งราคาของหนังสือเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการบริโภคในราคาประหยัด

กว่าหนังสือมือหนึ่ง 

    

ภาพท่ี 3.15 (ซ้าย) แผงหนังสือสยามบรรณาคม และภาพท่ี 3.16 (ขวา) แผงหนังสือร้านแสงเจริญ 

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561) 
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ภาพท่ี 3.17 (ซ้าย) แผงหนังสือสุชิต หนังสือเก่า และภาพท่ี 3.18 (ขวา) แผงหนังสือมือสองครึ่งราคา 

(ภาพถ่ายโดย ธวัลรัตน์ ลักขษร เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561) 

 จากท้ังสามหัวข้อท่ีผู้ศึกษาได้ยกมานั้นแสดงให้เห็นถึงการท่ีโลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนซื้อ-ขายสินค้าจากพื้นท่ีกายภาพมาเป็นพื้นท่ีออนไลน์ ร้าน

ขายหนังสือมือสองในโครงการตลาดนัดจตุจักรคือตัวแทนของพื้นท่ีกายภาพ ซึ่งเป็นพื้นท่ีด้ังเดิมท่ีเป็น

แหล่งในการซื้อ-ขายหนังสือมือสองให้กับคนในยุคหนึ่งและร้านหนังสือมือสองบนพื้นท่ีตลาดจตุจักรมีการ

เจริญเติบโตจนถึงจุดท่ีรุ่งเรืองแสดงให้เห็นว่ามีคนจ านวนมากท่ีบริโภคหนังสือในลักษณะของหนังสือมือ

สองท่ีเป็นรูปแบบเล่ม และมีกลุ่มคนท่ีเป็นนักเล่นหนังสือมือสองท่ีเป็นผู้ก าหนดควบคุมราคาของหนังสือ 

ปัจจุบันเมื่อโลกาภิวัตน์ น าเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ผู้คนในสังคมใช้เครือข่ายออนไลน์ในการ

ติดต่อส่ือสารไปจนถึงการแลกเปล่ียนซื้อขายสินค้า ดังนั้นเครือข่ายออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook จึง

เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีเกิดการรวมตัวของผู้บริโภคท่ีมีเป้าหมายเดียวกันให้มารวมตัวกันอยู่ภายใต้ความสนใจ

รูปแบบเดียวกัน ดังนั้นกลุ่ม หนังสือมือสองซื้อ-ขาย จึงเป็นตัวแทนของการซื้อ-ขายหนังสือนวนิยายมือ

สองบนพื้นท่ีออนไลน์ท่ีสะดวกรวดเร็วหลากหลาย และเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน มากไปกว่านั้น การ

สังเกตการณ์จากงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งท่ี 23 ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงการขยายตัวของความ

ต้องการหนังสือนวนิยายมือสองเป็นจ านวนมาก เนื่องจากหนังสือนวนิยายมือสองถูกจัดวางให้มาเป็นส่วน

หนึ่งในสินค้าในงานหนังสือท่ีมีผู้บริโภคสนใจจ านวนมาก ท าให้เห็นถึงความต้องการหนังสือนวนิยายมือ

สองของคนในสังคมจนกระท่ังสินค้าเหล่านี้สามารถเข้ามาสู่งานอีเวนท์ใหญ่ๆได้นั่นเอง  
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บทท่ี 4 

พฤติกรรมกำรบริโภคนวนิยำยมือสองของกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองคือผู้บริโภคท่ีแยกออกมาจากกลุ่มผู้บริโภคหนังสือนวนิยาย

มือหนึ่งและหนังสือนวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ แต่ด้วยความหลากหลายของประเภทหนังสือนวนิยาย ท าให้

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่างกันออกไป โดยเฉพาะเมื่อเป็นหนังสือนวนิยายมือสอง ผู้บริโภคจึงมีเหตุผลท่ี

บริโภคเพิ่มขึ้นมากไปกว่าการบริโภคเพื่อการอ่านอย่างเดียว กระนั้นข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างท่ี

แตกต่างออกไปท้ังอายุ เพศ อาชีพ รสนิยม และประสบการณ์การอ่าน ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึง

พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองซึ่งส่งผลให้นักอ่านแต่ละคนมีพฤติกรรมการอ่านท่ี

ต่างกันออกไปตามปัจเจกบุคคล ซึ่งจากการลงพื้นท่ีและสังเกตการณ์สถานท่ีซึ่งผู้บริโภคหนังสือมือสองใช้

บริการท้ังพื้นท่ีกายภาพ ได้แก่ร้านหนังสือมือสองในตลาดนัดจตุจักร และพื้นท่ีออนไลน์ในเฟสบุ๊คกลุ่ม

หนังสือมือสองซื้อ-ขายแล้วนั้น ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งประเด็นท่ีจะน าเสนอในบทนี้ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1.ประสบการณ์และชีวิตการอ่านของกลุ่มประชากรตัวอย่าง 2.สาเหตุของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือ

สองของกลุ่มตัวอย่าง และ 3.หนังสือนวนิยายมือสองในโลกาภิวัตน์ 

                     

4.1. ประสบกำรณ์และชีวิตกำรอ่ำนของกลุ่มประชำกรตัวอย่ำง 

4.1.1. คุณพันธิตรำ ผลเจริญ อำยุ 22 เพศหญิง อำชีพ พนักงำนบริษัท 

คุณพันธิตราเล่าว่าเธอเริ่มอ่านหนังสือมาต้ังแต่เด็ก โดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชน เรื่องท่ีชอบคือ

เรื่องปังปอนด์ ภายหลังเธอเริ่มกลายเป็นนักอ่านตัวยงเมื่อช่วงตอนเรียนมัธยมต้น เริ่มอ่านหนังสือเพราะ

แม่ชอบอ่านหนังสือและพาเข้าร้านหนังสือบ่อยๆ ต้ังแต่นั้นมาเธอเลยชอบอ่านหนังสือจนเป็นนิสัย หนังสือ

ท่ีเธอเริ่มอ่านช่วงแรกคือหนังสือประเภทวรรณกรรมเยาวชน โดยมีแม่เป็นคนแนะน าให้อ่าน จนกระท่ัง

ตอนเรียนมัธยมปลายก็เริ่มเปล่ียนแนวหนังสือท่ีอ่านมาเป็นพวกนวนิยายของส านักพิมพ์แจ่มใส เนื่องจาก
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อ่านตามเพื่อน เธอชอบมากจนกระท่ังท าให้มีพฤติกรรมการอ่านท่ีเธออธิบายว่า “หนักหน่วง” และ

สะสมนวนิยายต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

พอคุณพันธิตราเริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เริ่มอ่านนวนิยายหลายแนวมากขึ้น และอ่านนวนิยาย

แจ่มใสน้อยลง แต่ก็ยังอ่านอยู่บ้างในปัจจุบัน แต่ก็จะมีนวนิยายแนวอื่นเพิ่มเข้ามาก็คือพวกนวนิยายไทย 

นวนิยายท ามือ หลังจากนั้นก็หันมาติดนวนิยายจีน ท้ังท่ีคนจีนเขียนแล้วมีคนเอามาแปล และนิยายจีนท่ี

เขียนโดยคนไทยด้วย โดยเธอเล่าว่าเธอมักมีนิสัยชอบซื้อหนังสือทุกเล่มท่ีเธอต้องการ โดยกล่าวแบบข าๆ

ว่า “ก็คือเปย์หนักมาก” นอกจากนี้ คุณพันธิตราเล่าว่าท่ีเธอหันมาซื้อหนังสือมือสองเป็นเพราะเธอเริ่ม

อ่านหนังสือนวนิยายท ามือ4 ซึ่งจัดพิมพ์ในจ านวนจ ากัดและบางเรื่องเป็นเรื่องท่ีหายากมาก และท าให้เธอ

ต้องซื้อหนังสือมือสองเป็นทางเลือกใหม่ของเธอ 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณพันธิตราซื้อหนังสือเดือนละประมาณ 3-4 เล่ม เป็นท้ัง

หนังสือมือหนึ่ง มือสอง และหนังสืออีบุ๊ค และจะซื้อเก็บไว้เป็นจ านวนมากเมื่อถึงมหกรรมหนังสือแห่งชาติ 

เธออ่านหนังสือเดือนละประมาณ 5-6 เล่ม เวลาท่ีใช้อ่านขึ้นอยู่กับเวลาท่ีว่างและความหนาของหนังสือ 

ถ้ามีเวลาว่างและหนังสือไม่หนาก็สามารถอ่านจบได้ภายใน 1 วัน บางครั้งก็ 2 เล่ม/1 วัน แต่ถ้ามีเวลาน้อย

จะใช้เวลา 2-3 วัน/1 เล่ม คุณพันธิตรามีการใช้บริการร้านหนังสือมือหนึ่งและมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรอยู่

บ่อยครั้ง เนื่องจากร้านหนังสือท่ีตลาดนัดจตุจักรมีหนังสือนวนิยายท่ีเธอต้องการอ่านและเก็บสะสม

มากกว่าร้านหนังสือท่ีอื่นๆ 

  

4.1.2. คุณกฤษดำ นรสิงห์สำธร อำยุ 27 เพศชำย อำชีพพนักงำนบริษัท  

คุณกฤษดาชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น ดูอนิเมช่ันและเล่นเกมเพลย์5 มาต้ังแต่เด็ก เขาเล่าว่าช่วงมัธยม

จะชอบอ่านพวกการ์ตูนญี่ปุ่นและนวนิยายจีนก าลังภายในมาก เพราะมีกลุ่มเพื่อนท่ีชอบเหมือนกัน หลัง

                                                             
4 หนังสือนวนิยายท ามือ คือ นวนิยายท่ีนักเขียนเจ้าของเรื่องด าเนินการผลิตและจัดจ าหน่ายเอง

ทุกขั้นตอนโดยไม่ผ่านส านักพิมพ์ 
5 เกมเพลย์สเตช่ัน (PlayStation) คือ เครื่องเล่นวิดีโอเกมระบบ 32 บิต ผลิตโดยโซนี่

คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนท์ 
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เลิกเรียนก็จะเข้าร้านเช่าหนังสือแล้วเช่ากลับไปอ่านท่ีบ้านเป็นจ านวนมากไม่ค่อยได้ซื้อเป็นเล่มมาเก็บ พอ

ช่วงหลังท่ีท างานแล้วเขาก็ซื้อหนังสือบ่อยข้ึน แต่ส่วนใหญ่เป็นหนังสือการ์ตูนท่ีชอบอ่านก็จะไปซื้อมาสะสม

เป็นชุดๆ และหนังสือนวนิยายจีนบางเรื่อง พอช่วงหลังท่ีนวนิยายญี่ปุ่นประเภทไลต์โนเวล6บูมข้ึนมา เขาก็

จะตามซื้อเก็บบางเรื่องท่ีเคยดูอนิเมช่ัน เช่นเรื่อง sword art online หรือ steins gate แต่นวนิยาย

เหล่านี้เขาซื้อมาเพื่อสะสมเท่านั้นไม่ได้อ่าน เขาอธิบายว่า “พวกไลท์โนเวลนี้เหมือนซื้อมาเก็บเฉยๆเพราะอ

นิเมช่ันดัง เคยซื้อท่ีงานหนังสือก็ได้โปสเตอร์มาด้วย แต่ไม่ค่อยได้อ่านหรอก เพราะดูอนิเมรู้เรื่องหมดแล้ว” 

คุณกฤษดาไม่ได้ซื้อนวนิยายบ่อย แต่จะซื้อเป็นบางโอกาสในช่วงเวลานั้นๆ เขาไม่ค่อยสนใจสภาพหนังสือ

ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสอง หากเจอหนังสือในร้านหนังสือมือสองท่ีเขาอยากอ่านหรือบางเรื่องเป็นเรื่อง

เก่าน่าสะสมเขาก็ซื้อได้ทันที เขาเล่าว่าท่ีสาเหตุท่ีเขาเลือกซื้อนวนิยายมือสองก็เพราะอยากอ่าน และบาง

เรื่องก็เป็นเรื่องท่ีตามหามาสะสมด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณกฤษดากล่าวว่าแต่ละเดือนเขาซื้อหนังสือไม่แน่นอน บาง

เดือนก็ซื้อมากกว่า 3 เล่ม บางเดือนไม่ซื้อเลย แต่จะไปซื้อเยอะช่วงงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ส่วน

อ่านก็อ่านบ้างแล้วแต่เวลาว่างจากการท างานหรือท าอย่างอื่น ประมาณเดือนละเล่มสองเล่ม บางเดือนไม่

อ่านเลย โดยหนังสือนวนิยายเล่มหนึ่งเขาใช้เวลาอ่านมากกว่า 3-4 วันแล้วแต่ความต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง 

คุณกฤษดาใช้บริการร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรมาต้ังแต่สมัยเรียน แต่นานๆครั้งถึงจะเจาะจงมา

ซื้อหนังสือนวนิยายท่ีร้าน 

 

4.1.3. คุณตนิตำ สุขไพบูลย์วัฒน์ อำยุ 39 เพศหญิง อำชีพ IT 

คุณตนิตาชอบอ่านหนังสือมาต้ังแต่เด็ก เหตุผลท่ีชอบอ่านหนังสือ เธอเล่าว่า “เพราะเพื่อนน้อย” 

ดังนั้นหนังสือจึงเปรียบเสมือนเพื่อนของเธอ หนังสือท่ีเธอชอบมีท้ัง นวนิยายแปลจีน นวนิยายไทย และนว

นิยายสืบสวน เธออธิบายว่าพฤติกรรมการอ่านหนังสือก็เปล่ียนไปตามอายุ  “พออายุมากขึ้นรู้สึกจะชอบ

อะไรท่ีดราม่ามากกว่าตอนเด็กๆ” คุณตนิตาปัจจุบันสะสมหนังสือกว่าหนึ่งพันเล่ม โดยมีการส่ังท าตู้เป็น

                                                             
6 ไลต์โนเวล (Light Novel) เป็นนวนิยายท่ีน าตัวละครและเนื้อเรื่อง หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกี่ยวข้อง

กับอนิเมะหรือมังงะ มาเป็นภาพประกอบ 
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พิเศษส าหรับเก็บหนังสือ หนังสือนวนิยายเล่มโปรดของเธอคือ มนต์ทศทิศ และ ล าน าดอกท้อ และ

นักเขียนท่ีเธอชอบได้แก่ ราตรี อธิษฐาน กิ่งฉัตร ส่วนนวนิยายจีนเธอชอบนักเขียนช่ือ ต่ิงโม่  คุณตนิตา

อธิบายว่าท่ีเธอหันมาซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเป็นเพราะว่าเธออ่านหนังสือเยอะ ถ้าหากหนังสือเล่มไหน

เธอหาซื้อไม่ได้ท่ีร้านหนังสือมือหนึ่งหรือหนังสือหมดสต็อคแล้วในเว็ปไซต์ของส านักพิมพ์ เธอก็จะหาซื้อ

เป็นหนังสือมือสองจากทางออนไลน์แทน 

 ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณตนิตาซื้อหนังสือเฉล่ียเดือนละ 3-4 เล่ม ท้ังหนังสือนว

นิยายมือหนึ่งและมือสอง และอ่านหนังสือนวนิยายโดยเฉล่ียอาทิตย์ละหนึ่งเล่ม ปกติแล้วเธอจะซื้อนว

นิยายมือหนึ่งในเว็ปนิยายรัก.com และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค แต่ถ้าหากเป็นหนังสือนวนิยายมือสองเธอจะ

ตามหาและซื้อขายจากกลุ่มซื้อขายนิยายในเฟสบุ๊คเป็นหลัก 

 

4.1.4. คุณพิชชำภำ ทองคง อำยุ 18 เพศหญิง อำชีพ นักเรียน 

 คุณพิชชาภาอ่านหนังสือนวนิยายต้ังแต่เรียนอยู่ ช้ันประถม เริ่มจากการอ่านนวนิยายของ

ส านักพิมพ์แจ่มใส เพราะช่วงนั้นเพื่อนในห้องนิยมอ่านนวนิยายแจ่มใสกัน เธอเลยอ่านตาม เธอให้เหตุผล

ว่า “เพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าสนุก น่ารักกุ๊กกิ๊กอะ” หลังจากคุณพิชชาภาเรียนมัธยมต้น เธอเริ่มรู้สึกว่า

แจ่มใสไม่ใช่แนวท่ีชอบอีกต่อไปแล้ว เธอเลยไม่ได้อ่านนวนิยายไปช่วงหนึ่ง และหันไปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น

แทน คุณพิชชาภาอธิบายนิสัยการอ่านของเธอเพิ่มว่า “ส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรเป็นช่วงๆ ถ้าช่วงไหนติด

นิยายก็จะอ่านเยอะมาก แล้วก็เลิกไป แล้วก็อาจจะกลับมาอ่านใหม่ได้นะ” ดังนั้นเมื่อตอนเธอขึ้นชั้นมัธยม

ปลายเธอจึงค้นพบแนวนวนิยายท่ีเธอชอบใหม่ ซึ่งเป็นนวนิยายประเภทชายรักชาย 7 (yaoi) แทน ซึ่ง

เหตุผลท่ีชอบคุณพิชชาภาบอกว่าเนื่องจากเธอชอบศิลปินเกาหลีกลุ่มหนึ่ง และมีคู่ชิป8ท่ีเธอช่ืนชอบ แล้วก็

เลยรู้จักกับนวนิยายแนวแฟนฟิค9 หลังจากนั้นจึงตามอ่านมาตลอด โดยเฉพาะเธอถูกใจส านวนของ
                                                             

7 Yaoi (ญี่ปุ่น: ยะโอะอิ) เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศเชิงอีโรติกหรือโรแมนติก 
ระหว่างชายกับชาย 

8 คู่ชิป (คู่จ้ิน) มาจากค าว่า Relationship เรียกส้ันๆว่า ship ท่ีหมายความว่าเรือ  
9 แฟนฟิค (Fan fiction) คือนวนิยายเรื่องท่ีแฟนคลับแต่งขึ้นมาโดยใช้ฉาก หรือตัวละคร (หรือ

อื่นๆ) จากต้นฉบับของเรื่องนั้นๆ 
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นักเขียนคนหนึ่งท่ีใช้นามปากกาว่า “มลินเวิลด์” ช่วงนี้ท าให้เธอหันมาอ่านนวนิยายผ่านออนไลน์มากขึ้น 

เพราะนักเขียนส่วนใหญ่มักจะลงนวนิยายของพวกเขาในเว็ป Dek-d หากหนังสือนั้นออกรวมเล่มเธอค่อย

ไปตามหาซื้อเล่มในภายหลัง  

การท่ีคุณพิชชาภาหันมาซื้อหนังสือนวนิยายมือสอง เธออธิบายว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเธอต้องการ

ตามหาหนังสือเล่มเก่าๆ ของนักเขียนท่ีเธอชอบและไม่มีขายจากร้านท่ัวไปแล้วในปัจจุบัน  

 ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณพิชชาภาบริโภคหนังสือไม่แน่นอนในแต่ละเดือน แต่ถ้า

หากมีงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเธอจะซื้อประมาณ 20-30 เล่มต่อครั้ง ท้ังการ์ตูนและนวนิยายท้ังมือ

หนึ่งและมือสองปนกันไป แต่ถ้าหากเป็นต่อเดือนจะซื้อน้อยมาก เน้นการอ่านในอินเทอร์เน็ต และซื้อ

หนังสือบ้างเล็กน้อยจากร้านหนังสือและออนไลน์ บางเดือนเธอก็ไม่อ่านนวนิยายเลย โดยเฉพาะในช่วงท่ีมี

การสอบ คุณพิชชาภาบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพราะต้องการอ่านและเก็บสะสมหนังสือนวนิยายท่ี

หายากเป็นส่วนใหญ่  

 

4.1.5. คุณอัจจิมำ ทวีกุล อำยุ 27 เพศหญิง อำชีพ นักวิชำกำร 

คุณอัจจิมาเริ่มต้นเข้าสู่วงการอ่านหนังสือต้ังแต่เธอเรียนอยู่ในช้ันมัธยมต้น โดยเริ่มอ่านจาก

หนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก การ์ตูนญี่ปุ่นต่างๆ กระท่ังรู้สึกว่าหนังสือการ์ตูนมันด าเนินเรื่องจบเร็วเกินไป เลย

เปล่ียนมาอ่านนวนิยายแทน เพราะต้องใช้เวลานานหน่อยในการอ่านหนังสือแต่ละเล่ม สมัยเรียนคุณ

อัจจิมาก็จะเริ่มต้นการอ่านจากการเช่าอ่านจากร้านเข่าหนังสือก่อน แต่ถ้าหนังสือเล่มท่ีเธอต้องการอ่านยัง

ไม่มีในร้านเธอก็จะไปหาซื้อเอา ส่วนปัจจุบันคุณอัจจิมาบอกว่าเธอติดนวนิยาย โดยเป็นนวนิยายทุก

ประเภททุกแนว ดังนั้นเธอก็จะซื้อหนังสือท้ังมือหนึ่งและมือสอง รวมถึงอ่านหนังสือจากอินเทอร์เน็ตอยู่

เสมอ โดยเธอกล่าวว่า “ต้องมีอะไรให้อ่านทุกวัน” เธออธิบายว่าเป็นเพราะว่าเธอชอบการบรรยายและ

ชอบเรื่องราวในหนังสือนวนิยาย เวลาไปเท่ียวต่างประเทศหรือท่ีไหนก็ตามเธอก็จะแวะเข้าร้านหนังสือทุก

ครั้งท่ีเป็นไปได้ โดยเฉพาะหนังสือภาษาต่างประเทศ มีช่วงท่ีคุณอัจจิมาชอบนิยายไต้หวันมาก กระท่ังเธอ

ต้องลงเรียนภาษาจีนเพื่อใช้ภาษานั้นในการอ่านนวนิยาย 
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คุณอัจจิมาเล่าว่าเธอเริ่มซื้อนวนิยายมือสองมาต้ังนานแล้ว เพราะเธอชอบหาอะไรอ่านเป็นประจ า 

หากผ่านร้านขายหนังสือไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเธอก็จะเข้าไปใช้บริการตลอด อีกท้ังเนื่องจากเธอ

มักจะตามหานิยายอ่านในอินเทอร์เน็ตเสมอ เลยได้รู้จักกับแหล่งซื้อขายในอินเทอร์เน็ตท่ีสะดวกหลายทาง 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณอัจจิมาอ่านหนังสือนวนิยายตกวันละเล่ม โดยเป็นท้ัง

หนังสือมือหนึ่งและมือสอง รวมถึงอ่านฟรีในอินเทอร์เน็ต เธอใช้เวลาในการติดตามนวนิยายทุกวันผ่าน

โซเชียลมีเดีย และค่อยลิสต์รายการหนังสือท่ีต้องการก่อนจะไปซื้อมาตุนไว้เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะใน

งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ เธอมักจะเข้าร้านหนังสือมือสองเป็นประจ าจากร้านใกล้บ้าน ส่วนร้าน

หนังสือท่ีตลาดนัดจตุจักรเธอก็จะใช้บริการในบางโอกาสท่ีไปเดินเท่ียวตลาดแล้วมีเวลาแวะเข้ามาซื้อหรือ

เลือกหาหนังสือนวนิยายท่ีเธอรัก เป็นต้น 

 

4.1.6. คุณวรรณภรณ์ ภูมะณะศรี อำยุ 22 เพศหญิง อำชีพ ประชำสัมพันธ์  

คุณวรรณภรณ์เล่าว่าเธอเริ่มอ่านหนังสือต้ังแต่ตอนเรียนมัธยมต้น เพราะมีเพื่อนแนะน าการ์ตูน

ญี่ปุ่นและน าหนังสือนวนิยายมาให้ยืมอ่าน หลังได้อ่านเธอรู้สึกชอบ จนกระท่ังท าให้มีพฤติกรรมการอ่าน

เป็นประจ าและสะสมหนังสือตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา โดยประเภทหนังสือท่ีอ่านในปัจจุบันได้แก่ นวนิยาย

ไทย นวนิยายแปล หนังสือการ์ตูน และหนังสือนวนิยายท ามือ จากท่ีแต่ก่อนเคยอ่านหนังสือนวนิยาย

สม่ าเสมอ ปัจจุบันพฤติกรรมการอ่านก็เปล่ียนไปบ้างเล็กน้อย เธอเสริมด้วยว่า “พอเริ่มท างานก็ไม่ค่อยมี

เวลาอ่าน” คุณวรรณภรณ์เล่าว่าท่ีเธอเริ่มสะสมหนังสือนวนิยายมือสองเป็นเพราะเคยเข้าร้านหนังสือมือ

สองท่ีตลาดนัดจตุจักร และไปเจอหนังสือเรื่องท่ีเคยอ่านสมัยเรียน เธอเลยซื้อหลายเรื่องเพื่อเก็บสะสม 

หลังจากนั้นเป็นต้นมาถ้ามีโอกาสเธอก็จะซื้อหนังสือมือสองตลอด และซื้อนวนิยายมือสองจากหลากหลาย

ทางมากขึ้น 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณวรรณภรณ์ซื้อหนังสือเดือนละประมาณ 1-2 เล่ม และ

อ่านหนังสือเดือนละประมาณ 5-6 เล่ม อ่านเฉล่ียต่อหนึ่งเล่มใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง โดยเธออาศัย

แบ่งปันหนังสือนวนิยายกับน้องสาวของเธอท่ีมีรสนิยมการอ่านคล้ายกัน และอ่านฟรีจากอินเทอร์เน็ตบ้าง 

ซึ่งส่วนใหญ่นอกจากร้านหนังสือมือสองแล้วเธอก็จะซื้อหนังสือจาก www.batorastore.com คุณวรรณ
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ภรณ์ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาซื้อหนังสือนวนิยายมือสองจากร้านประจ าในตลาดนัดจตุจักร 

และยังน าหนังสือนวนิยายท่ีสะสมออกมาขายให้กับร้านหนังสือมือสองในตลาดนัดจตุจักรเช่นกัน 

 

4.1.7. คุณวริศรำ แสงเครือ อำยุ 24 เพศหญิง อำชีพ พนักงำนบริษัท 

คุณวริศราชอบอ่านหนังสือต้ังแต่ตอนเรียนประถมเนื่องจากเธอชอบเข้าห้องสมุดต้ังแต่ตอนนั้น 

และอ่านเป็นหนังสือประเภทวรรณกรรมท่ัวไป พอเธอเรียนมัธยมปลายก็เริ่มหันมาอ่านนวนิยายแจ่มใส

ตามกลุ่มเพื่อน และชอบอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกในเวลาว่าง ไม่ได้สะสมหนังสือจริงจัง พอเข้า

มหาวิทยาลัยเธอเลือกเรียนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ เพราะนิสัยชอบอ่านหนังสือของเธอ ท าให้ปัจจุบัน

คุณวริศราเปล่ียนพฤติกรรมการอ่านหนังสือหลากหลายประเภท หลากหลายแนวมากขึ้น แต่ส่วนตัวแล้ว

เธอยังชอบอ่านหนังสือประเภทนวนิยายมากท่ีสุดเพราะรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเวลาท่ีอ่าน เมื่อเธอ

เริ่มท างานเธอจึงสามารถซื้อหาหนังสือได้มากขึ้น เธอจึงซื้อหนังสือนวนิยายเก็บไว้สะสมเพื่อจะได้อ่านซ้ า

ได้หลายๆครั้ง ต่างกันตรงท่ีเมื่อก่อนเธอจะมีเวลาไปเท่ียวเดินดูหนังสือท่ีอยากได้ แต่พอท างานจะไม่ค่อยมี

เวลาเท่าไหร่ในการอ่าน 

คุณวริศราเล่าว่าสาเหตุท่ีเธอหันมาซื้อนวนิยายมือสองเริ่มจากการท่ีอาจารย์ให้ไปตามหาหนังสือ

เก่าบางเล่มท่ีร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักร แล้วไปเจอหนังสือนวนิยายมือสองหลายเล่มท่ีมีสภาพ

ค่อนข้างดี หลังจากนั้นเธอก็หันมาบริโภคหนังสือมือสองเป็นหลักเพราะราคาถูกและสภาพหนังสือยังดี 

 ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณวริศราอ่านหนังสือเดือนละประมาณ 4-5 เล่ม แต่ละเล่ม

ใช้เวลาอ่านประมาณ 4-7 วัน แล้วแต่เวลาว่างและอารมณ์ในขณะนั้นๆ ส่วนการซื้อหนังสือเธอซื้อแค่เดือน

ละ 1-2 เล่มเท่านั้น โดยเธอมีลักษณะการยืมหนังสือจากเพื่อนบ้าง หากถูกเพื่อนแนะน ามาให้อ่าน และ

อ่านฟรีในอินเทอร์เน็ตบ้างจากเว็ป ธัญวลัย หากโดนใจเธอก็จะส่ังซื้อจากนักเขียนในรูปแบบนวนิยายมือ

หนึ่ง แต่ถ้าหากจะซื้อนวนิยายมือสองเธอจะเลือกซื้อในร้านขายหนังสือมือสองแทนเพราะสามารถเห็น

สภาพหนังสือตัวจริง ร้านหนังสือมือสองในตลาดนัดจตุจักรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเธอในการตามหา

หนังสือนวนิยายท่ีเธอต้องการ 
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4.1.8. คุณธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ อำยุ 21 เพศหญิง อำชีพ นักศึกษำ 

คุณธมลวรรณเล่าว่าเธอเริ่มอ่านนวนิยายต้ังแต่สมัยตอนเรียนช้ันประถม เนื่องจากพี่สาวท่ีอายุ

มากกว่าแนะน าให้อ่าน เป็นนวนิยายรักวัยรุ่น หลังจากนั้นก็เลยชอบเข้าห้องสมุดโรงเรียนเพื่อตามหานว

นิยายอ่านเรื่อยๆ พอขึ้นช้ันมัธยมต้นก็เปล่ียนมาอ่านแจ่มใสบ้าง นวนิยายแฟนตาซีบ้าง เธอเล่าว่า “อ่าน

ตามพี่มาตลอดเลย มาเริ่มหาแนวท่ีชอบเป็นของตัวเองก็ตอนเรียนมัธยมปลาย” เพราะช่วงนั้นยังไมมี

รายได้เธอเลยหันไปอ่านนวนิยายในอินเทอร์เน็ตแทน โดยเฉพาะเว็ปเด็กดี ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในตอนนั้น 

ท าให้ได้อ่านหนังสือหลากหลายแนวมากขึ้น พอภายหลังนวนิยายท่ีคุณธมลวรรณอ่านในอินเทอร์เน็ต

ตีพิมพ์เป็นเล่ม เธอจึงไปตามซื้อท่ีงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติมาเพื่อเก็บสะสม จนกระท่ังปัจจุบันที่เรียน

มหาวิทยาลัยก็เริ่มท างานพิเศษและไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้ว จึงเริ่มซื้อหนังสือน้อยลง เพราะต้องการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วหันไปซื้อหนังสือมือสองมากขึ้น ส่วนตัวคุณธมลวรรณนั้นชอบอ่านนวนิยายมา

ต้ังแต่เด็ก ท าให้เธอลองหัดเขียนนวนิยายไปด้วย โดยปัจจุบันเธอก็ลองแต่งนวนิยายลงเว็ปเด็กดีอยู่บ่อยๆ 

เธอเสริมด้วยความขบขันว่า “ก็แต่งไปเรื่อย แต่ไม่จบสักเรื่อง” 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณธมลวรรณอธิบายว่าช่วงนี้เธอไม่ค่อยได้ซื้อหนังสือแล้ว 

นอกจากซื้อท่ีงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติทีเดียวคือประมาณ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่ละครั้งซื้อหนังสือ

หลายประเภทมากกว่า 10 เล่ม ท้ังหนังสือมือหนึ่งและมือสอง แล้วจึงค่อยทยอยอ่านเรื่อยๆ เธอใช้เวลา

อ่านหนังสือแต่ละเล่มค่อนข้างนานแล้วแต่เวลาว่าง คุณธมลวรรณใช้บริการร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัด

จตุจักรในเฉพาะตอนท่ีเธอจะตามหาหนังสือนวนิยายหายากท่ีไม่มีวางขายในร้านหนังสือท่ัวไปแล้ว 

เนื่องจากมองว่าร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดหนังสือท่ีค่อนข้างใหญ่และมีหนังสือ

ครอบคลุมหลากหลายประเภท 
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4.1.9. คุณเซธ’เวเรท (นำมปำกกำ) อำยุ 21 เพศหญิง อำชีพ นักเขียน 

 คุณเซธ’เวเรธ (นามปากกา) เริ่มรักการอ่านมาต้ังแต่ตอนเรียนช้ันประถม โดยตอนนั้นเธอชอบ

อ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์ ก่อนจะเปล่ียนมาอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น ประเภทการ์ตูนตาหวาน 10 ในช่วง

ประถมปลาย พอขึ้นช้ันมัธยมต้นก็หันมาอ่านหนังสือนวนิยายวัยรุ่นของส านักพิมพ์แจ่มใสเพราะช่วงนั้น

หนังสือนวนิยายแจ่มใสเป็นท่ีนิยม และด้วยช่วงวัยท่ีปล่ียนไป พอช่วงมัธยมปลายคุณเซธ’เวเรท ก็หันมา

อ่านนวนิยายรักโรแมนติกท่ีค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าของส านักพิมพ์สถาพรแทน จนกระท่ังเข้า

มหาวิทยาลัยเธอก็ยังอ่านแบบรักโรแมนติกอยู่ แต่ก็ค่อยๆเปิดรับการอ่านนวนิยายและวรรณกรรมท่ีเป็น 

Realistic11 มากขึ้น ด้วยความท่ีชอบอ่านนวนิยายมาต้ังแต่เด็กคุณเซธ’เวเรธ เลยมีนิสัยรักการเขียนไป

ด้วย ปัจจุบันเธอแต่งนวนิยายลงเว็ปบ้าง และการท่ีเธอสะสมหนังสือนวนิยายก็สามารถช่วยให้เธออ้างอิง

ในงานเขียนของเธอในบางครั้ง 

 คุณเซธ’เวเรธเริ่มซื้อนวนิยายมือสองเพราะต้องการตามหาหนังสือหายากบางเล่มท่ีเธอต้องการ

อ่าน เธอจะมีรายช่ือหนังสือท่ีเธอตามหาแล้วค่อยไปซื้อท้ังตามร้านหนังสือมือสองและทางออนไลน์ หลาย

ครั้งท่ีเธอไปเท่ียวตลาดจตุจักรก็จะแวะร้านหนังสือมือสองตลอด และเธอก็ยังซื้อขายนิยายผ่านทาง

ออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณเซธ’เวเรทซื้อหนังสือนวนิยายเดือนละประมาณ 1-2 เล่ม 

ท้ังหนังสือนวนิยายมือหนึ่งและมือสองปะปนกันไป ถ้าหากเป็นงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเธอก็จะซื้อ

เยอะมาก หมดเงินต้ังแต่ 1000-3000 บาทต่อครั้ง ส่วนการอ่านแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากัน ถ้าเดือนไหนมี

เวลาว่างเยอะก็สามารถอ่านได้ 4-5 เล่มต่อเดือน ถ้าหนังสือมี 600 หน้า ใช้เวลาอ่าน 3 วัน แต่ถ้าหาก 

100-300 หน้าก็สามารถอ่านได้ภายในวันเดียว ขึ้นอยู่กับแนวหนังสือ คุณเซธ’เวเรทจะเข้าร้านหนังสือมือ

สองตามโอกาส แต่จะซื้อ-ขายหนังสือนวนิยายผ่านทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

                                                             
10 การ์ตูนตาหวาน คือค าเรียกการ์ตูนญี่ปุ่นส าหรับผู้หญิง ซึ่งตัวละครเอกจะมีลักษณะดวงตากลม

โตท าให้ถูกเรียกว่าการ์ตูนตาหวาน 
11 นวนิยายเรียลลิสติก Realistic คือนวนิยายแนวสมจริง เป็นงานเขียนท่ีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นได้ใน

ชีวิตจริง ไม่แฟนตาซี 
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4.1.10. คุณเรณุมำศ หัตธรรมโม อำยุ 30 เพศหญิง อำชีพ พนักงำนบริษัท 

คุณเรณุมาศเริ่มต้นอ่านหนังสือนวนิยายและหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นมาต้ังแต่ตอนเรียนมัธยมต้น เธอ

เล่าว่าเพราะมีร้านเช่าหนังสืออยู่ใกล้โรงเรียน หลังจากเธอสมัครสมาชิกร้านเช่าหนังสือพร้อมกับเพื่อน เลย

ท าให้เข้าสู่วงการการอ่านต้ังแต่นั้น “พี่เข้าร้านเช่าทุกวันเช้าเย็น เข้าจนสนิทกับเจ้าของร้านเลย” โดย

ส่วนมากเธอจะเช่าหนังสือนวนิยายแจ่มใส และการ์ตูนตาหวานอ่าน พอโตขึ้นก็อ่านหลายแนวขึ้นเรื่อยๆ 

เพราะชอบอ่านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท้ังหนังสือการ์ตูนต่อสู้ หนังสือนวนิยายไลต์โนเวล แปลญี่ปุ่น แล้วก็

เปล่ียนมาอ่านนวนิยายแปลตะวันตกของส านักพิมพ์แก้วกานต์ “หลังๆมานี้เริ่มอ่านแนวนวนิยายไทย และ

แปลจีนบ้างเพราะแบบเดิมๆอ่านหมดแล้ว”  

ปัจจุบันคุณเรณุมาศอ่านหนังสือเป็นนิสัย ถ้ามีเวลาว่างก็จะใช้ เวลาไปกับการอ่าน เธอเล่าว่า 

“ตอนแรกไม่ค่อยซื้อหนังสือนะ เช่าเอา ถ้าจะซื้อก็เก็บเงินรอซื้องานหนังสือทีเดียว แต่ร้านเช่าหนังสือแถว

บ้านกับท่ีห้างท่ีพี่เข้าบ่อยๆเพิ่งปิดไป พี่เลยต้องซื้อหนังสือแทน” ดังนั้นคุณเรณุมาศเลยซื้อหนังสือเป็นหลัก

เพราะไม่มีร้านเช่า เธอซื้อท้ังหนังสือมือหนึ่ง มือสอง และหนังสืออีบุ๊คเป็นประจ า  

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณเรณุมาศซื้อหนังสืออีบุ๊คอาทิตย์ละ 1-2 เล่ม และใช้เวลา

อ่านต่อเล่ม 1-2 วัน ส่วนหนังสือเล่มเธอนิยมเข้าร้านหนังสือมือสองแถวบ้านเพราะมีหนังสือแนวท่ีอ่านให้

เลือกเยอะกว่าร้านหนังสือมือหนึ่ง ถ้าเจอเล่มท่ีต้องการก็จะซื้อ แต่ละเดือนก็ซื้อบ้าง 2-3 เล่ม บางเดือนไม่

ซื้อเลย คุณเรนุมาศใช้บริการร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรมาต้ังแต่สมัยเรียน แต่ไม่มีร้านประจ า 

เนื่องจากเธอชอบเดินเลือกหนังสือจากหลายๆร้านในตลาด ส่วนปัจจุบันเธอเล่าว่าจะมาร้านหนังสือมือ

สองท่ีตลาดนัดจตุจักรนานๆครั้ง ส่วนใหญ่จะเข้ามาดูหนังสือในเวลาท่ีออกมาเท่ียวกับครอบครัวมากกว่า 
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4.1.11. คุณบี (ขอสงวนชื่อนำมสกุล) อำยุ 30 เพศหญิง อำชีพ ค้ำขำย 

คุณบีชอบอ่านหนังสือและกลายมาเป็นนักอ่านตัวยงต้ังแต่เธอเรียนมัธยมปลาย ช่วงนั้นเธอชอบ

อ่านการ์ตูนท่ีเป็นภาพอย่างมากโดยเฉพาะการ์ตูนส านักพิมพ์หมึกจีน12 ก่อนท่ีภายหลังถึงจะเปล่ียนมา

อ่านนวนิยายเป็นเล่มเพราะการ์ตูนหมึกเลิกกิจการไป ประกอบกับรสนิยมท่ีเปล่ียนไปด้วย เธอบอกว่า 

“เบ่ือแนวนั้นแล้ว” ต่อมาเธอค้นพบหนังสือแนวใหม่ท่ีเธอชอบอ่านคือ นวนิยายแปล และนวนิยายไทย ซึ่ง

เธอเสริมว่านวนิยายแปลจีนท่ีเธอชอบท่ีสุดคือเรื่อง ยอดหญิงหมอเทวดา และนักเขียนท่ีชอบคือ อวี่จ่ิวฮวา 

ปัจจุบันคุณบีสะสมหนังสือประเภทการ์ตูน(หมึกจีน) นวนิยายแปลจีน และนวนิยายจีนท่ีแต่งโดยคนไทย 

คุณบีอธิบายว่าท่ีเธอบริโภคหนังสือมือสองเนื่องมาจากเธอรู้จักกลุ่มซื้อขายนวนิยายมือสองใน

อินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นเธอก็ใช้บริการซื้อขายนวนิยายผ่านทางออนไลน์อยู่ตลอด เนื่องจากความ

สะดวกสบายและรวดเร็วของการซื้อขายผ่านออนไลน์ของปัจจุบันดีข้ึนมาก 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณบีระบุว่าเธอซื้อหนังสือเดือนละประมาณ 1-6 เล่ม 

แล้วแต่เวลาและโอกาส และอ่านหนังสือนวนิยายตกเดือนละ 5-8  เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มใช้ระยะเวลาในการไม่

เกิน 5 วัน สถานท่ีซื้อหนังสือหลักของเธอนอกจากร้านหนังสือช้ันน าแล้ว เธอมักจะซื้อหนังสือมือสองผ่าน

กลุ่มซื้อขายในเฟสบุ๊คอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือมือสองซื้อ-ขาย เนื่องจากมีสมาชิกจ านวนมากท่ีลง

ขายหนังสือ 

 

4.1.12. คุณ Joyly sirotan (นำมแฝง) อำยุ 42 เพศหญิง อำชีพ พนักงำนบริษัท 

คุณ Joyly sirotan (นามแฝง) เล่าว่าเธอชอบอ่านหนังสือมาต้ังแต่สมัยเรียน แต่เริ่มมามี

พฤติกรรมการสะสมหนังสือตอนท่ีท างานแล้ว เพราะมองว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อหาหนังสือมีราคาค่อนข้าง

สูง โดยปัจจุบันนวนิยายท่ีเธอสะสมก็จะเป็นประเภทนวนิยายแปล โดยเฉพาะนวนิยายแปลจีน เรื่องท่ีเธอ

ชอบได้แก่ เรื่อง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย เรื่องรักเพียงเธอ เรื่องชายาสะท้านแผ่นดิน และเรื่องทรราชต้ือ

                                                             
12 การ์ตูนหมึกจีน คือการ์ตูนจากส านักพิมพ์หมึกจีน มีลักษณะเป็นการรวมตอนส้ันๆคัดมาจาก

หนังสือการ์ตูนรักญี่ปุ่นแนวทั่วไปและแนวผู้ใหญ่ ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ปัจจุบันส านักพิมพ์ปิดตัวลง
แล้วในปีพ.ศ. 2559 
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รัก ปกติแล้วคุณ Joyly sirotan จะซื้อหนังสือมือหนึ่งท่ีตลาดนัดจตุจักรเพราะเป็นร้านใหญ่มีหลากหลาย 

แต่จะซื้อหนังสือมือสองในกลุ่มซื้อขายในเฟสบุ๊คแทน และก่อนจะซื้อหนังสือเล่มใดเธอต้องอ่านตัวอย่างใน

อินเทอร์เน็ตก่อนเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังการท่ีเธอบริโภคหนังสือมือสองยังเป็นเพราะเธอได้รู้จักกับเพจซื้อ

ขายหนังสือมือสองในเฟสบุ๊คด้วยเช่นกัน 

 ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณ Joyly sirotan ซื้อหนังสือนวนิยายเดือนละประมาณ 4-

5 เล่ม และแต่ละเดือนจะอ่านหนังสือมากกว่า 10 เล่ม ถ้าหนังสือเล่มเล็กเธอใช้เวลาอ่านประมาณ 1-2 

ช่ัวโมง หากหนังสือเล่มหนาเธอใช้เวลาอ่านประมาณ 2-3 ช่ัวโมง คุณ Joyly sirotan จะใช้บริการกลุ่ม

ในเฟซบุ๊คเป็นหลักในการซื้อ-ขายหนังสือนวนิยาย โดยเธอติดตามหลากหลายกลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่ม

หนังสือมือสองซื้อ-ขาย 

 

4.1.13. คุณ สิริพร จันทร์หอม อำยุ 45 เพศหญิง อำชีพ แม่บ้ำน 

คุณสิริพรเล่าว่าเธอเริ่มจากการอ่านการ์ตูนหมึกจีนตอนเรียนมัธยมปลาย แล้วก็เริ่มรับนวนิยาย

แปลจีนก าลังภายในมาอ่านร่วมด้วย พอถึงวัยท างานเธอก็อ่านหนังสือนวนิยายน้อยลง หันไปอ่านนิตยสาร

แทน พอหลังแต่งงานแล้วเธอก็ไม่ได้ท างานเพราะต้องเล้ียงลูกอยู่ท่ีบ้าน กระท่ังลูกสาวของเธอเข้าเรียนท า

ให้เธอมีเวลาว่างมากขึ้น แล้วปกติเธอชอบท่ีจะดูละครและซีรีส์จีนอยู่แล้ว ด้วยความชอบแต่เดิมท าให้เธอ

กลับไปอ่านนวนิยายจีนอีกครั้ง แล้วก็รู้จักนวนิยายแนวใหม่ๆมากข้ึน เช่น นวนิยายจีนหลงยุค และแนวรัก

คอมเมด้ี อีกท้ังนวนิยายไทยบ้าง แต่ด้วยความท่ีเธอไม่ได้ท างานเลยท าให้มองว่าหนังสือนวนิยายใน

ปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพงมาก เธอเลยหันไปสนใจซื้อหนังสือนวนิยายมือสองมากกว่า และเนื่องจากเธอ

อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เลยท าให้หาซื้อหนังสือนวนิยายอ่านยาก เธอเลยมักจะซื้อหนังสือผ่านทางออนไลน์  

โดยคุณสิริพรมีลักษณะของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่ออ่านและการสะสมหนังสือเป็นหลัก 

 ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณสิรพรกล่าวว่าเธอชอบซื้อหนังสือนวนิยายเป็นชุด โดย

เฉพาะนวนิยายจีนท่ีมีภาคต่อหลายเล่ม เธอก็จะซื้อไว้ครั้งละ 4-5 เล่มหรือแล้วแต่ชุดหนังสือท่ีต้องการ 

แล้วค่อยทยอยอ่านประมาณเดือนละ 1-2 เล่ม แล้วแต่เวลาว่างและขนาดหนังสือ คุณสิริพรมักจะซื้อ
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หนังสือบนพื้นท่ีออนไลน์เป็นประจ า จากเว็ปขายสินค้าต่างๆท่ีค้นเจอ ส่วนใหญ่เธอมักจะซื้อหนังสือนว

นิยายมือสองเพราะมีราคาถูกกว่า จึงติดตามกลุ่มหนังสือมือสองในเฟซบุ๊คด้วย  

 

4.1.14. ร.ศ.ดร.ปิยะณัฐ สุคนธมำน อำยุ 59 เพศหญิง อำชีพ อำจำรย์มหำวิทยำลัย  

อาจารย์ปิยะณัฐชอบอ่านหนังสือต้ังแต่เด็ก โดยมีคุณพ่อคุณแม่ของเธอเป็นผู้สนับสนุนให้รักการ

อ่าน เริ่มต้ังแต่การอ่านนิทานเด็ก และหนังสือพิมพ์ ไปจนกระท่ังอ่านหนังสือทุกประเภท ซึ่งหนังสือ

ช่วงแรกๆท่ีอาจารย์ได้อ่านนั้นส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือท่ีมีอยู่ในบ้าน เมื่อโตขึ้น อาจารย์ปิยะณัฐเริ่มเปิดรับ

การอ่านหนังสือนวนิยายต้ังแต่ตอนท่ีคุณแม่ของเธอรับหนังสือนิตยสารรายสัปดาห์มาอ่าน เธออธิบายว่า 

“แต่ก่อนหนังสือพวกสตรีสาร สกุลไทย จะมีนวนิยายอยู่ในนั้น ครูก็จะตามอ่านนวนิยายเป็นรายสัปดาห์” 

อาจารย์ปิยะณัฐอ่านนวนิยายจากนิตยสารมาตลอดจนกระท่ังช้ันประถมตอนปลายก็เริ่มซื้อนวนิยายเป็น

เล่มอ่าน “พอป.4 ป.5 ครูก็จะซื้อหนังสือนวนิยายตามร้านหนังสือเก่าๆ หรือตามห้าง ก็จะมีร้านแพร่พิทยา 

โอเด้ียนสโตร์” ซึ่งอาจารย์ปิยะณัฐอธิบายแนวหนังสือนวนิยายท่ีเธอชอบอ่านว่าเป็น “แนวน้ าเน่า” และ

อีกอย่างคือเป็นนวนิยายท่ีเบาสมอง แต่กระนั้นเธอก็อ่านหนังสือนวนิยายควบคู่ไปกับหนังสือประเภทอื่นๆ

ตลอด เช่น ช่วงวัยรุ่นท่ีหันไปอ่านหนังสือธรรมมะ ปรัชญา และหนังสือประเภทสารคดี 

อาจารย์ปิยะณัฐเริ่มมีพฤติกรรมการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองในช่วงวัยรุ่น เธออธิบายว่า 

“เพราะหนังสือนวนิยายไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณพ่อคุณแม่ครูจะให้ซื้อได้อิสระ ช่วงวัยรุ่นครูเลยต้องเก็บตังค์ซื้อเอง 

เลยหันมาซื้อหนังสือนวนิยายมือสองแทนเพราะราคาถูก” หลังจากนั้นอาจารย์ปิยะณัฐก็ซื้อหนังสือนว

นิยายมือสองเรื่อยมา ควบคู่ไปกับการซื้อหนังสือนวนิยายมือหนึ่งเพื่ออ่านและเก็บสะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

หนังสือนวนิยายไทยและนวนิยายแปล รวมถึงหนังสือนวนิยายต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ อาจารย์ปิยะณัฐปัจจุบันสะสมหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม 

เธอมีห้องสมุดท่ีสะสมหนังสือต่างๆรวมท้ังหนังสือนวนิยายของเธอเอง เฉล่ียการซื้อหนังสือของเธอคือ

เดือนละ 4-5 เล่ม และจะซื้อเป็นจ านวนมากในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติทุกครั้ง ส่วนการอ่านของเธอ

คืออ่านทุกวัน ต้ังแต่หนึ่งเล่มไปจนถึงมากกว่าวันละหนึ่งเล่ม และเธอใช้เวลาอ่านหนังสือนวนิยายประมาณ 
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2 ชม./1เล่ม เท่านั้น อาจารย์ปิยะณัฐใช้บริการร้านหนังสือท่ีจตุจักรหลายครั้งต้ังแต่สมัยเรียนในการตาม

หานวนิยายเพื่ออ่านและสะสม แต่ปัจจุบันมีโอกาสใช้บริการร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรน้อยลง 

 

4.1.15. คุณบันลือ ศรีสกุล อำยุ 26 เพศหญิง อำชีพ เกษตรกร 

คุณบันลือชอบอ่านหนังสือมาต้ังแต่สมัยเรียนมัธยม เธอให้เหตุผลส้ันๆว่า “เพราะอ่านแล้วสนุก” 

ซึ่งด้วยความสนุกของเนื้อหาท่ีสร้างความเพลิดเพลินให้กับเธอนั้น จึงท าให้เธอมีนิสัยรักการอ่านนวนิยาย

เป็นประจ าเกือบทุกวันและอ่านเสมอในเวลาพัก โดยเธออ่านนวนิยายหลากหลายประเภท แต่ท่ีชอบท่ีสุด

เป็นนวนิยายรักโรแมนติกของนักเขียนไทย นักเขียนคนโปรดของเธอคือนามปากกา มณีจันทร์ ปัจจุบันคุณ

บันลือสะสมหนังสือไปพร้อมกับการขายหนังสือร่วมด้วย และซื้อนวนิยายมือสองอ่านมากข้ึน เนื่องจากเธอ

รู้จักกับแหล่งซื้อขายในอินเทอร์เน็ต เช่นเพจซื้อขายในเฟสบุ๊ค ปัจจุบันเธอสะสมหนังสือเกือบ 500 เล่ม 

และซื้อขายหนังสือทางออนไลน์เกือบทุกวัน เธออธิบายว่าเนื่องจากอายุท่ีมากขึ้นท าให้ไม่ยึดติดกับการ

สะสมอีกต่อไป เลยขายมากขึ้นเก็บน้อยลง และในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตก็เอื้อต่อการขายหนังสือของเธอ 

จนเธอสรุปว่า “เพราะขายง่ายเลยน าหนังสือไปขาย” 

ข้อมูลเฉลี่ยด้ำนกำรบริโภคหนังสือ คุณบันลือซื้อขายหนังสือเกือบทุกวันผ่านกลุ่มซื้อขายใน

เฟสบุ๊ค ซึ่งเธอใช้บริการกลุ่มซื้อ-ขายหนังสือมือสองในเฟสบุ๊คหลากหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือกลุ่มหนังสือ

มือสองซื้อ-ขาย ส่วนใหญ่หนังสือท่ีเธอบริโภคเป็นหนังสือประเภทนวนิยายมือสอง เป็นลักษณะซื้อมาอ่าน

จนจบแล้วขายทันทีบ้าง และเก็บสะสมบ้างในเรื่องท่ีชอบ ส่วนการอ่านเธอก็อ่านเป็นประจ าเกือบทุกวันใช้

เวลาอ่านไม่เกิน 1-2 วัน ต่อเล่ม 

 

4.2. สำเหตุของกำรบริโภคหนังสือนวนิยำยมือสองของกลุ่มตัวอย่ำง 

จากกลุ่มประชากรตัวอย่างท้ัง 15 คน ท่ีมีประสบการณ์ชีวิตในการอ่านแตกต่างและหลากหลาย 

แต่จุดร่วมของกลุ่มประชากรกลุ่มนี้คือทุกคนสามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็น “นักอ่านนวนิยาย” จนกระท่ัง

นักอ่านกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้ามาบริโภคหนังสือมือสอง และเลือกอ่านหนังสือนวนิยายมือสองร่วมด้วยกับ

การอ่านหนังสือนวนิยายมือหนึ่งและหนังสือนวนิยายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างมีสาเหตุในการบริโภคนวนิยายมือสองอยู่ 4 ประการ ได้แก่ สาเหตุด้านความต้องการอ่าน สาเหตุ

ด้านความต้องการสะสมหนังสือ สาเหตุด้านความต้องการขายต่อ และสาเหตุด้านความต้องการบริจาค

และให้ของขวัญ  

4.2.1. สำเหตุด้ำนควำมต้องกำรอ่ำน  

จากกลุ่มตัวอย่างของผู้ศึกษาท้ัง 15 คน ทุกคนยอมรับว่าตนเองบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง

เพื่อการอ่านเป็นอย่างแรก ซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนก็จะมีการจัดการหนังสือนวนิยายมือสองท่ี

ซื้อมาต่างกันไป ท้ังสะสม ขายต่อ หรือบริจาคและให้ของขวัญ ซึ่งสาเหตุท่ีท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อหนังสือ

นวนิยายมือสองเพื่ออ่าน เหตุผลหนึ่งก็เนื่องมาจากหนังสือนวนิยายมือสองมีราคาถูก 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาของสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกบริโภคสินค้าส่ิงใดก็ตาม ยิ่งสินค้ามี

ราคาถูกผู้บริโภคยิ่งสามารถเข้าถึงสินค้านั้นได้มากขึ้น หนังสือนวนิยายซึ่งจัดอยู่ในหมวดประเภทสินค้า

เพื่อความบันเทิงจึงอาจเป็นสินค้าท่ีไม่ได้อยู่ในสินค้าจ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคมากเท่าสินค้าอื่น ดังนั้น

ความคุ้มค่าของราคาจึงมีส่วนส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้นักอ่านหันมาบริโภคหนังสือนวนิยายมือ

สองแทนหนังสือมือหนึ่ง หรืออีบุ๊ค เนื่องด้วยราคาท่ัวไปของหนังสือนวนิยายมือสองมีค่าเส่ือมราคาอยู่ท่ี

ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาเดิม  

คุณธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ อายุ 21 ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพร้อมกับท างานไปเสริมไปด้วย 

เล่าว่าเนื่องจากเธอต้องท างานและไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้วท าให้ต้องประหยัดเงินในการซื้อหนังสือมากกว่า

แต่ก่อนมาก ดังนั้นเธอจึงอธิบายสาเหตุการซื้อหนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีราคาถูก เธออธิบายว่า 

ตอนนี้เราเรียนไปด้วยท างานไปด้วย รายได้เรายังไม่เยอะเราเลยไม่ค่อยกล้าจ่ายเงิน

ซื้อราคาเต็ม แต่ถ้าเป็นหนังสือมือสองก็จะรู้สึกไม่เสียดายเงินมาก อย่างเรื่อง white road 

ของ ดร.ป็อป เป็นเซ็ทมี 6 เล่มราคาเต็มท่ีจ าได้ประมาณ 2,000 กว่าบาท แต่เราซื้อมือสอง

มาแค่ 1,000 บาท แล้วเป็นหนังสือหายากด้วย แล้วเรื่องเป็นจุดเร่ิมต้นให้ซื้อนวนิยายมือสอง

เลย เพราะเห็นว่าสภาพก็ดีหนิ ไม่ได้แย่เลย แล้วด้วยความที่เราท างานพาร์ทไทม์ เราเลยมอง

เร่ืองของราคาก่อนเป็นอย่างแรก หนังสือมือสองเราซื้อทีเดียวได้อ่านท้ังเซ็ตเลยด้วย ในราคา

ท่ีถูกลงมา ประมาณครึ่งนึง 

(ธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ, สัมภาษณ์,7 มีนาคม 2562) 
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คุณตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์ อายุ 29 อาชีพ IT เป็นอีกตัวอย่างท่ีมองว่าหนังสือนวนิยายมือสองมี

ราคาถูก เธอให้เหตุผลในการซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเพื่ออ่านของเธอว่า 

ชอบอ่านหนังสือมือสองเพราะราคาถูกดี เลือกซื้อก็ง่าย หลายคนเขาอ่านจบแล้วก็

ขายต่อเลย ได้หนังสือสภาพเหมือนใหม่ก็มีเยอะ 

(ตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

เช่นกันกับคุณวริศรา แสงเครือ อายุ 24 อาชีพ พนักงานบริษัท เธอให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่หนังสือ

ท่ีเธอซื้อเพราะความต้องการอ่าน และเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพราะมีราคาถูกกว่าหนังสือนว

นิยายมือหนึ่งหรือนวนิยายอิเล็กส์ทรอนิกส์ เธอเล่าว่า 

 ส่วนตัวชอบหนังสือมือสองเพราะราคาถูกด้วย นี่ก็เพิ่งซื้อมา 3 เล่ม เป็นนวนิยาย

ผู้ใหญ่ ราคาเล่มละแค่ 20 บาทเอง เราก็โอเคกับหนังสือมือสองเพราะงบเราจ ากัด แล้วบาง

เรื่องถึงเนื้อหาจะเก่า แต่เราว่ามันแอบด้วยความคลาสสิกของเนื้อหา ติดแค่บางเล่ มท่ีเจอ

กระดาษอาจจะขาดง่ายหน่อย 

(วริศรา แสงเครือ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

ดังนั้นงบท่ีจ ากัดเลยเป็นเหตุส าคัญท่ีส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างบางท่านหันมาเลือกบริโภคหนังสือนว

นิยายมือสองแทน คุณสิริพร จันทร์หอม อายุ 45 อาชีพ แม่บ้าน อธิบายสนับสนุนว่า 

หนังสือมือหนึ่งมันราคาแพงนะ พี่ไม่ได้ท างานด้วย ใช้เงินสามีก็ต้องประหยัด 

หนังสือมือสองมันก็ถูกดี และบางทีสภาพก็ไม่ได้แย่ ท่ีพี่ซื้อมาก็ยังดูดีอยู่เลย เช่น เรื่องล าน า

ทะเลทราย ของแจ่มใส ราคาเต็มก็เกือบเจ็ดแปดร้อย แต่ซื้อมือสองมาสามร้อยกว่าบาท มี

ตังค์เหลือไปท าอะไรต้ังเยอะต้ังแยะ 

(สิริพร จันทร์หอม, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 อีกท่านหนึ่ง คุณอัจจิมา ทวีกุล อายุ 27 อาชีพ นักวิชาการ เล่าว่า 

ซื้อหนังสือมือสองเพราะแค่อยากอ่าน เพราะหนังสือมือสองราคาถูก ก็จะซื้อ

หนังสือมือสองแค่เร่ืองท่ีเรายังไม่เคยอ่านมาก่อน บางเรื่องท่ีไม่ได้ตามก็จะซื้อมือสอง ไม่รู้ว่า

เนื้อหาข้างในสนุกไหม เพราะปกติก่อนจะซื้อนวนิยายแต่ละเล่มจะต้องอ่านข้อมูล อ่าน
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ตัวอย่าง อ่านรีวิวในเน็ตมาก่อนแล้วให้แน่ใจว่าหนังสือเล่มนั้นดีจริงค่อยซื้อ พวกนี้คือเรา

เลือกแล้ว สนุกแน่ๆ แต่ถ้าเล่มไหนไม่เคยอ่านมาก่อนเลยก็ซื้อมือสองเราจะได้ไม่เสียดายเงิน

มาก คือซื้อเพื่ออ่านอย่างเดียวเลย ถ้าซื้อมาไม่สนุกก็ขายต่อ แต่ถ้าสนุกก็เก็บไว้ เด๋ียวนี้นิยาย

มือสองออกใหม่ ไม่เกิน 3 อาทิตย์ก็มีมือสองแล้ว 

(อัจจิมา ทวีกุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

เนื่องด้วยหนังสือแต่ละเล่มมีราคาท่ีแตกต่างจากถูกจนถึงแพงมาก หนังสือบางเล่มท่ีแพงเกินไป

ต่อความคิดของกลุ่มตัวอย่างบางท่าน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีการตัดสินใจในการซื้อหนังสือนวนิยายบาง

เล่มในรูปแบบของหนังสือมือสอง คุณวรรณภรณ์ ภูมะณะศรี อายุ 22 อาชีพประชาสัมพันธ์ กล่าว

ความเห็นของเธอว่า “หนังสือบางเล่มตอนเป็นมือหนึ่งราคาสูงเกิน พอเป็นหนังสือมือสองราคามันก็จับ

ต้องได้มากขึ้น” (วรรณภรณ์ ภูมะณะศรี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562)  

เช่นกันกับท่ี คุณเรณุมาศ หัตธรรมโม อายุ 27 อาชีพพนักงานบริษัท เล่าว่า 

ปกติพี่ซื้อหนังสือราคาเต็มได้ แต่มีเรื่องนึงล่าสุดนวนิยายไทย เป็นนวนิยายท ามือ 

ราคาเกือบห้าร้อย อันนี้พี่ไม่กล้าซื้อเพราะคิดว่าราคาแพงมากไปถ้าเทียบกับเนื้อหา อีกอย่าง

พี่อ่านตัวอย่างหนังสือในเว็ปมาเกือบ 50 เปอร์เซ็นแล้วด้วย นักเขียนเขาลงแค่นั้นแล้วปล่อย

ให้เราไปซื้อเล่ม แต่เพราะอ่านไปเยอะแล้วเลยกลัวซื้อมาแล้วอ่านไม่คุ้ม อย่างเล่มนี้พี่รอซื้อ

เป็นมือสองอยู่ 

(เรณุมาศ หัตธรรมโม, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

แม้กลุ่มตัวอย่างหลายคนบริโภคหนังสือมือสองเพื่อการอ่านและสะสมร่วมด้วย ยังพบกลุ่ม

ตัวอย่างบางท่านท่ีมองว่าหนังสือนวนิยายมือสองสามารถซื้อเพื่ออ่านได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการสะสมได้ เนื่องจากสภาพของหนังสือมือสองท่ีบางเล่มมีต าหนิท าให้นักสะสมหนังสือบางท่านไม่

ชอบ ค าอธิบายของคุณ Joyly sirotan อายุ 42 อาชีพ พนักงานบริษัท ช่วยสนับสนุนความคิดนี้ 
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ตอนนี้สะสมนิยายมากกว่า 100 เล่ม รักหนังสือมาก ทุกเล่มต้องใส่ถุงซิปล็อคก่อน

แล้วค่อยใส่ตู้หนังสือ เพราะงั้นถ้าสะสมพี่จะชอบซื้อแบบมือหนึ่งมาสะสมมากกว่าหนังสือมือ

สอง เพราะหนังสือมือสองคนอ่าน (คนก่อน) ไม่ค่อยถนอมหนังสือ ปกติแล้วพี่เลยซื้อหนังสือ

มือสองเพื่ออ่านอย่างเดียว แต่ถ้าจะสะสมส่วนใหญ่ก็จะซื้อมือหนึ่ง 

(Joyly sirotan, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม) 

 จากข้อมูลสัมภาษณ์เบื้องต้น จึงเห็นได้ว่าเหตุผลส าคัญท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อหนังสือนวนิยายมือสอง

ก็เพื่อการอ่านมาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเหตุผลท่ีต้องเป็นหนังสือนวนิยายมือสองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ

ตอบว่า ราคาหนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีราคาถูกเป็นเหตุผลส าคัญในการบริโภคเพื่อการอ่าน นอกจากนี้

หนังสือหายากบางเล่มผู้บริโภคก็ต้องการตามหามาเพื่อการอ่านเช่นกันแต่ด้วยราคาท่ีอาจจะแพงขึ้นใน

การก าหนดมูลค่าของตลาดท่ีท าให้หนังสือเล่มนั้นๆเป็นท่ีต้องการ กลุ่มตัวอย่างท่ีซื้อมาเพื่ออ่านแล้วยังต้อง

ประเมิณคุณค่าของหนังสืออีกครั้งเพื่อเลือกเก็บสะสมหรือเลือกท่ีจะเพิ่มมูลค่าด้วยการขายต่อ จึงท าให้มี

เหตุผลท่ีมากไปกว่าการอ่านเท่านั้น 

 

4.2.2. สำเหตุด้ำนควำมต้องกำรสะสมหนังสือ 

ด้วยความแตกต่างของเวลาและความทุ่มเทในการสะสม จึงท าให้นักอ่านมีพฤติกรรมการสะสม

หนังสือหลากหลายระดับ โดยส่วนใหญ่แล้วคนท่ีสะสมหนังสือเริ่มต้นจากความไม่ต้ังใจท่ีจะสะสม แต่ด้วย

ปริมาณของหนังสือท่ีซื้ออ่านเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจท่ีจะขายต่อหรือบริจาคให้ใคร ส่งผลให้กลุ่มคน

เหล่านี้มีปริมาณหนังสือมากพอจนกระท่ังสามารถนิยามตนเองว่าเป็นนักสะสมหนังสือได้ ส่วนใหญ่คนกลุ่ม

นี้จะเป็นนักอ่านท่ีอ่านหนังสือประจ าและจะเก็บสะสมในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์คุณพันธิตรา ผลเจริญ อายุ 22 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ซึ่งอ่านและสะสม

หนังสือนวนิยายต้ังแต่เรียนมัธยมจนถึงปัจจุบันเล่าว่า “เราสะสมนิยายเป็นหลัก ก็คืออ่านเล่มไหนชอบก็

สะสม แต่ต้องเป็นนิยายท่ีจบแฮปป้ีนะ เน้นแฮปป้ีฟีลกู๊ด ไม่เอาดราม่า ตอนนี้สะสมเยอะมาก แจ่มใสอย่าง

เดียวประมาณร้อยกว่าเล่ม บวกกับนิยายแนวอื่นๆด้วยก็น่าจะประมาณ 200 กว่าเล่ม”  
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คุณพันธิตราอธิบายการซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อความต้องการสะสมหนังสือของเธอว่า 

ส่วนใหญ่เราจะซื้อนวนิยายมือหนึ่งเพราะต้องการอ่านทันทีเวลานักเขียนออกเล่ม

ใหม่มา แต่ท่ีเริ่มซื้อมือสองเพราะตอนนั้นติดนิยายท ามือ คือเป็นนิยายท่ีไม่มีขายท่ัวไป 

นักเขียนตีพิมพ์เอง สั่งพิมพ์ตามพรีออเดอร์เท่านั้น แล้วตอนนั้นนิยายท ามือคือบูมมาก แต่นี่

แบบตามมาทีหลังตอนท่ีมันก าลังบูมพอดี แล้วมันจะมีนิยายท ามือเซตนึงท่ีคนบอกกันว่าสนกุ

มาก ชื่อเซ็ต Toxic มี 5 เล่ม ทุกคนต้องมี อ่านแล้วติดใจ ซึ่งมันหายากมาก บวกกับนิยาย

เรื่องนี้นักเขียนปิดจองและขายไปหมดแล้วไม่มีสต๊อค แล้วก็จะไม่ตีพิมพ์เพิ่มแล้วด้วย จุดนี้

แหละท่ีท าให้หันมาหาซื้อนิยายมือสอง เพราะอยากอ่านเร่ืองนี้มากจริงๆ แต่กว่าจะได้มาก็ใช้

เวลานานพอสมควร เพราะคนปล่อยน้อยมาก หรือมีคนขาย แต่ขายแพงมากเช่นกัน แบบ

ราคาปกแค่ 450 บาท แต่คนเอามาขาย 1,000 - 3,000 บาท ต่อเล่มก็มี ช่วงนั้นมีคนเอามา

ขายยกเซต 5เล่มเกือบหมื่น คือแพงมากจริง สุดท้ายนี่ก็หาซื้อมาได้ในราคา 790 บาท ซื้อ

จากในเน็ตนี่แหละ กลุ่มขายนิยายท ามือ แต่พออ่านจบก็ขายต่อทันที เพราะอ่านแล้วแบบ

เฉยๆมากกก นี่แบบคิดในใจมันไม่เห็นสนุกอย่างท่ีว่าเลย แล้วแบบแพงก็แพง แล้วก็เริ่มซื้อ

นิยายมือสองมาเร่ือยๆต้ังแต่นั้นมาเลย 

(พันธิตรา ผลเจริญ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพนัธ์ 2562) 

ในขณะท่ีคุณวรรณภรณ์ ภูมะณะศรี อายุ 22 ปี อาชีพประชาสัมพันธ์ท่ีสะสมหนังสือเช่นกัน ให้

เหตุผลว่า“ซื้อหนังสือมือสองเพราะต้องการอ่านก่อนอย่างแรกแหละ เราก็เลือกว่าเราอยากอ่านเล่มไหน

แล้วค่อยหาซื้อ แต่หนังสือแต่ละเล่มท่ีซื้อมาทุกๆเล่มเป็นเล่มท่ีอยากได้จริงๆ เลยเก็บไว้ไม่อยากขาย ตอนนี้

มีเกือบร้อยเล่ม ก็เก็บไว้ในกล่องอย่างดี” เธอเล่าว่าสาเหตุท่ีท าให้เธอเลือกซื้อบริการหนังสือมือสองว่า 

ตอนนั้นมาจตุจักรกับเพื่อน แล้วเดินผ่านร้านหนังสือมือสองพอดีเลยพากันแวะเข้า

ไปดู ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะสะสมหนังสืออะไรนะ แค่แบบเออเราชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว

เลยเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่า พอเข้าไปก็รู้สึกว่าร้านนี้มีหนังสือหลายประเภทจังเลย เลยเดินดู

รอบๆร้านแล้วก็ไปเจอมุมท่ีขายหนังสือนิยาย คือรู้สึกต่ืนเต้นมากเพราะเจอนิยายเก่าๆที่หา

เช่าอ่านในร้านหนังสือการ์ตูนแถวบ้านไม่ได้แล้ว ก็เลยตัดสินใจซื้อมาหลายเล่มมาก หลังจาก

นั้นพอมีโอกาสก็จะไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือมือสองบ่อยๆ 

(วรรณภรณ์ ภูมะณะศรี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 
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นอกจากนี้ คุณบี (ขอสวงนช่ือนามสกุล) อายุ 30 อาชีพ ค้าขาย ซึ่งปัจจุบันสะสมหนังสือนวนิยาย

และหนังสือประเภทอื่นด้วยเล่าว่า “ตอนนี้ท่ีสะสมมีการ์ตูนมากกว่า 300 เล่ม เก็บในตู้ หนังสือนิยาย

ประมาณ 70 เล่ม ถ้าเป็นหนังสือนิยายจะใส่ถุง ใส่กันช่ืน เก็บในตู้อย่างดี” แสดงให้เห็นถึงความรักหนังสือ

ของเธอ คุณบีอธิบายต้นเหตุการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อสะสมของเธอว่า 

จะซื้อหนังสือมือสองถ้าเล่มนั้นเป็นหนังสือหายากท่ีหาซื้อไม่ได้แล้ว ปกติก็จะตาม

หาจากกลุ่มท่ีขายมือสองหลายกลุ่มเหมือนกัน ราคาส่วนใหญ่ก็ลดมาจากหน้าปกอย่างน้อย 

25 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็แล้วแต่เร่ือง ถ้างานแรร์มากก็ราคาแรง เช่นนวนิยายเร่ือง ผลาญ เร่ืองนี้

มือหนึ่งไม่มีเลยต้องซื้อเป็นมือสอง 

 (บี(ขอสวงนชื่อนามสกลุ), สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2562) 

คุณวริศรา แสงเครือ อายุ 24 เพศหญิง อาชีพ พนักงานบริษัท กล่าวถึงพฤติกรรมการสะสม

หนังสือนวนิยายของเธอเองว่า “สะสมอยู่ประมาณ 50 เล่ม แล้วหนังสือท่ีซื้อมาตลอดไม่เคยขายเลยเพราะ

เราจะได้เก็บไว้อ่านในอนาคต อยากอ่านตอนไหนก็หยิบมาอ่านได้” ส่งผลให้เธอมีพฤติกรรมสะสมหนังสือ

นวนิยายในปัจจุบัน ส่วนเหตุผลท่ีเธอเลือกซื้อนวนิยายมือสองเธออธิบายว่า 

ท่ีเริ่มมาซื้อมือสองเพราะเคยมีอาจารย์แนะน าให้ลองไปหาซื้อหนังสือเตรียมสอบ

มือสองท่ีสวนจตุจักร ซึ่งมีราคาท่ีถูกและสภาพเหมือนมือหนึ่ง พอได้ไปซื้อก็เลยสนใจหนังสือ

มือสองมาตลอด เพราะสภาพดีพอๆกับหนังสือมือหนึ่ง แต่ได้ราคาท่ีถูกกว่า ส่วนใหญ่จะซื้อ

นิยายจ าพวก ธัญวลัย หรือแนวผู้ใหญ่มากกว่า มีบ้างท่ีตามหาแนว แจ่มใส หนังสือท่ีสะสม 

คือหนังสือนิยายชื่อเซ็ตเด็กหอและเซต Tattoo ซึ่งซื้อท่ีตามอินเทอร์เน็ต และตามร้าน

หนังสือมือสอง และงานหนังสือ 

(วริศรา แสงเครือ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

เช่นเดียวกัน คุณตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์ อายุ 39 อาชีพ IT ก็เป็นนักสะสมหนังสือกว่า 1,000 เล่ม 

ถึงขนาดท่ีมีการส่ังท าตู้หนังสือเป็นพิเศษในการสะสมหนังสือท่ีเธอรัก ส่วนใหญ่แล้วคุณตนิตาสะสมนว

นิยายประเภทนวนิยายจีนและนวนิยายไทยหลากหลายแนว โดยเลือกสะสมเรื่องท่ีเธอชอบ เธอเล่าเหตุผล

ในการมาซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อเพิ่มหนังสือนวนิยายเข้าไปในชุดสะสมของเธอว่า 
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นิยายบางเรื่องถ้าหาซื้อหนังสือมือหนึ่งไม่ได้ ก็จะซื้อเป็นมือสองแทน เช่นล่าสุดเลย

เรื่อง เพียงแรกพบ ของส านักพิมพ์ห้องสมุด ก็ซื้อมากจากคนท่ีประกาศขายในกลุ่มซื้อขาย

นิยายมือสองในเฟสบุ๊ค 

(ตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

ส่วนคุณกฤษดา นรสิงห์สาธร อายุ 27 อาชีพพนักงานบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะสะสมหนังสือการ์ตูน

มากกว่าและสะสมหนังสือนวนิยายประเภทนวนิยายจีนและไลท์โนเวลแค่บางเรื่อง เล่าว่า  

จริงๆผมไม่เจาะจงว่าต้องเป็นมือหนึ่งหรือมือสอง แต่มาท่ีนี่ (ตลาดนัดจตุจักร) เดิน

ดูตามร้านแล้วผมเจอบางเรื่องท่ีชอบผมก็ซื้อ มีบางเรื่องท่ีหาสะสมเหมือนกัน พวกนิยายจีน

เก่าๆจตุจักรก็มีเยอะ อย่างสามก๊กก็เคยซื้อไว้นะ แต่อ่านไม่จบ แล้วอย่างบางเร่ืองท่ีเคยอ่าน

ตอนเด็กๆแล้วถ้าเจอก็ซื้อพวกนี้ไม่มีขายท่ัวไปแล้วแหละ แต่ซื้อเก็บไว้ว่างๆก็อ่าน แต่ไม่ค่อย

ว่าง พวกการ์ตูนมันอ่านเร็วกว่า ง่ายกว่า 

(กฤษดา นรสิงห์สาธร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 

กรณีของคุณพิชชาภา ทองคง อายุ 18 ปี อาชีพนักเรียน เธอเล่าว่า “ส่วนตัวชอบอ่านนวนิยาย

วายพวกแฟนฟิคของคู่ชิปในวงไอดอลท่ีชอบ ปกติแล้วจะอ่านในอินเทอร์เน็ตแต่ถ้านักเขียนออกรวมเล่ม

เราก็จะตามไปซื้อ ตอนนี้สะสมแค่ประมาณ 20 เล่ม” เธออธิบายเหตุผลของการซื้อนวนิยายมือสองเพื่อ

สะสมของเธอว่า 

เราชอบนักเขียนชื่อ มลินเวิลด์ ชอบส านวนการแต่งของเขามาก แต่เรามารู้จั ก

นักเขียนคนนี้แค่ช่วงหลังๆ พวกหนังสือ งานเก่าๆของเขาเราตามไม่ทัน ก็จะไปตามหาแบบ

มือสองแทน ส่วนใหญ่ก็จะหาในอินเทอร์เน็ต กูเกิ้ลบ้าง เฟสบุ๊คบ้าง ทวิตเตอร์บ้าง 

(พิชชาภา ทองคง, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

ดังนั้น หนังสือนวนิยายมือสองมีส่วนช่วยในการตอบสนองความต้องการอ่านและสะสมของ

ผู้บริโภค เนื่องจากความหายากของหนังสือท่ีมีอยู่ในตลาด และรสนิยมของผู้บริโภค จึงท าให้หนังสือบาง

เล่มเป็นท่ีต้องการส าหรับนักอ่านเรื่อยๆโดยไม่จ ากัดอายุของหนังสือ คุณธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ อายุ  21 
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อาชีพนักศึกษา ซึ่งสะสมหนังสือนวนิยายหลายประเภทมากกว่า 100 เล่ม อธิบายถึงสาเหตุของการ

บริโภคนวนิยายมือสองของเธอว่า 

มี (หนังสือนวนิยาย) หลายเล่มเลยท่ีอยากได้มาสะสมแต่ไม่มีขายแล้ว เล่มนึงเคย

อ่านตอนประถมเคยในห้องสมุดโรงเรียน ชื่อเรื่องว่า เมื่อสวรรค์ให้รางวัลผม ชอบมาก พอโต

มาตามหาซื้อก็ไม่ได้เพราะส านักพิมพ์ปิดไปแล้ว เขาเรียกหนังสือกลับไปหมด คนขายเลย

แนะน าให้ไปตามหาท่ีร้านมือสอง เราก็หาไปท่ัวเลยตอนนั้น ขนาดท่ีจตุจักรยังไม่มี ก็หมด

หวังไปแล้ว แต่โชคดี พอปีท่ีแล้วมีส านักพิมพ์อื่นมาพิมพ์ใหม่พอดีแต่เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น 

Colorful เราก็เลยซื้อมือหนึ่งเลยไม่คิดมาก อีกเล่มชื่อ นักรบมังกร มีสองเล่มก็ได้จากร้าน

หนังสือมือสอง แต่หาเจอแค่เล่มสองไม่เจอเล่มแรก 

(ธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

เช่นกันกับอาจารย์ปิยะณัฐ สุคนธมาน อายุ 59 อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีสะสมหนังสือเกือบ

พันเล่ม และมีห้องสมุดท่ีเป็นส่วนตัวเพื่อสะสมหนังสือ รวมทั้งหนังสือนวนิยายมือสองก็เล่าว่า 

ส่วนใหญ่เหตุผลส าคัญท่ีซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเพราะหนังสือเล่มนั้นไม่มีขาย

แล้ว ไม่พิมพ์อีกแล้ว ก็จะหาท่ีร้านหนังสือมือสอง เพราะปกติสะสมหนังสือเป็นชุด ถ้าซื้อ

มาแล้วมีชุดออกมาอีกแต่ไม่ครบชุดก็จะมาตามหาซื้อมือสอง ไม่ครบชุดก็มาจากหลายสาเหตุ 

หนึ่งคือคนยืมไปแล้วไม่คืน หรือคนยืมไปแล้วท าหาย บางทีครูต้องการเก็บครบชุดท่ีเป็นปก

สไตล์เดียวกัน เพราะบางครั้งปกท่ีนักเขียนออกใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิมกับเล่มท่ีเราสะสมอยู่

แล้ว เช่นล่าสุด นามปากกา ดวงตะวัน คอลเล็กชั่นเดิมพิมพ์ออกปกใหม่หมดเลย แล้วเขาเอา

ปกเก่ามาขายลดราคา ครเูสียดายมาก 

(ปิยะณัฐ สุคนธมาน, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 คุณเซธ’เวเรธ อายุ 21 อาชีพนักเขียนก็เป็นอีกหนึ่งคนท่ีสะสมหนังสือ เธออธิบายเหตุผลท่ีต้องซื้อ

หนังสือมือสองเพื่อการสะสมของเธอว่า  

คือส่วนใหญ่ถ้ามีนิยายออกใหม่แล้วเราอยากได้จริงๆเราก็จะซื้อเลย ท่ีซื้อหนังสือมือ

สองก็เพราะสองอย่าง หนึ่งคือเป็นเล่มออกใหม่แต่ไม่ได้อยากได้จริงๆก็จะรอให้เป็นมือสอง

ก่อนค่อยซื้อ และสองคือเป็นหนังสือหายากจริงๆท่ีเราอยากได้มาสะสม เช่นตอนนั้นหาเร่ือง 
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ภารตะมายา เรื่องนี้หายากจริงๆก็จะไปซื้อเป็นหนังสือมือสองมา ส่วนใหญ่ก็จะตามหา

หนังสือจากท้ังร้านหนังสือและในอินเทอร์เน็ต 

(เซธ’เวเรธ, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาพบกรณีของบางท่านท่ีไม่ได้เริ่มต้นสะสมหนังสือด้วยตนเอง แต่รับต่อมาจาก

คนอื่นแล้วกลายมาเป็นคนสะสมหนังสือนั้นเอง คือ คุณเรณุมาศ หัตธรรมโม อายุ 27 อาชีพพนักงาน

บริษัท เล่าว่า “พี่ชายย้ายบ้านไปแล้วไม่ได้ขนหนังสือไปด้วย มีท้ังการ์ตูนและพวกนวนิยายญี่ปุ่น ตอนแรก

เขาจะท้ิงท้ังหมดเลยเพราะสภาพมันไม่ค่อยดีแล้ว แต่เราเสียดายเลยขอไว้แทน ไม่ได้อ่านหรอกแต่พอรู้อยู่

ว่าเป็นหนังสือเก่า น่าจะแพงเลยเก็บไว้ ถ้าขายแล้วราคาดีก็ว่าจะขายอยู่” นอกจากการรับหนังสือจาก

พี่ชายมาสะสมแล้ว คุณเรณูมาศยังสะสมหนังสือของตัวเองอีกส่วนด้วย “ของพี่เองเก็บนวนิยายแปล

และนวนิยายไทย ประมาณ 50 เล่ม เป็นมือสองเยอะกว่ามือหนึ่ง” เธออธิบายการสะสมนวนิยายมือสอง

ของเธอว่า 

เร่ิมมาจากร้านหนังสือเช่าท่ีพี่เข้าเขาปิดกิจการ เขาย้ายหนังสือไปวางขายในร้านมือ

สองใกล้ๆกัน พี่เลยไปตามเก็บเล่มท่ีชอบไว้ ส่วนใหญ่เป็นนวนิยายของส านักพิมพ์แก้วกานต์ 

หนังสือพวกนี้ไม่ค่อยมีขายในร้านมือหนึ่งแล้วเพราะเป็นหนังสือเก่า พี่ก็ซื้อเก็บไว้จนเยอะข้ึน

เรื่อยๆ แล้วพอจ านวนเยอะข้ึนก็เหมือนเราสะสม เพราะยังไม่ คิดขาย ชอบอ่านเล่มหนึ่ง

หลายๆรอบ 

(เรณุมาศ หัตธรรมโม, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าคนท่ัวไปมองร้านหนังสือมือสอง

และตลาดซื้อขายหนังสือมือสองในอินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกหลักในการตามหาหนังสือเก่า หายาก หรือ

หนังสือท่ีไม่พิมพ์เพิ่มแล้ว เนื่องจากหนังสือมือสองเป็นหนังสือท่ีหลุดออกมาจากการครอบครองและความ

ต้องการของผู้อ่านรายแรกแล้ว หนังสือเหล่านี้จะหมุนเวียนกลับเข้ามาสู่ตลาดหนังสืออีกครั้ง และส่งต่อ

ให้กับผู้ท่ีต้องการรายใหม่  

ดังนั้นแล้ว หนังสือมือสองจึงตอบสนองให้กับกลุ่มคนท่ีสะสมหนังสือเป็นส าคัญ เนื่องจากความหา

ยากของตัวสินค้าแต่ละเล่ม ผู้ท่ีต้องการครอบครองสะสมหนังสือเล่มนั้นจึงใช้เวลาและหาทางเลือกใหม่ๆ

ในการหาหนังสือเล่มต่างๆมาสะสม ซึ่งหนังสือมือสองท่ีเป็นหนังสือหายากจ าพวกนี้ ไม่จ า เป็นด้วยซ้ าท่ี
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จะต้องเป็นหนังสือท่ีมีสภาพดีท่ีสุด หากแต่นักสะสมท่ีต้องการหนังสือมาสะสมจริงๆต้องค านึงถึงความ

ต้องการสะสมของตัวเองเป็นส าคัญ ซึ่งนักสะสมหนังสือท่ีบริโภคหนังสือมือสองในการสะสมก็จะมีวิธีการ

ดูแลหนังสือท่ีมากขึ้น คุณบันลือ ศรีสกุล อายุ 26 เพศหญิง อาชีพ เกษตรกร เล่าถึงการดูแลหนังสือนว

นิยายมือสองของเธอว่า 

หนังสือมือสองบางเล่มก็มีสภาพดีเหมือนมือหนึ่งเลยก็มี แต่ส่วนใหญ่หนังสือมือสอง

จะต่างกับหนังสือมือหนึ่งตรงท่ีสภาพของหนังสือจะเก่ากว่า เพราะยังไงหนังสือมือหนึ่งก็เป็น

หนังสือท่ีคนใช้แล้ว เพราะฉะนั้นส่วนตัวเวลาซื้อมาก็จะอ่านอย่างระมัดระวัง เวลาเก็บจะใส่

ถุงซิปล็อค แล้วค่อยใส่เข้าตู้ 

(บันลือ ศรีสกุล, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2562) 

 เช่นกันกับคุณ พันธิตรา ผลเจริญ อายุ 22 อาชีพพนักงานบริษัท ก็อธิบายว่า 

เป็นคนรักหนังสือมาก เวลาซื้อเลยจะเลือกหนังสือท่ีสภาพดีจนถึงมากก่อนอยู่แล้ว 

ส่วนหนังสือนิยายมือสองก็มีเยอะมากที่สภาพดี ไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยพับ หน้ากระดาษไม่

เหลือง พอเราซื้อมาแล้วเวลาเก็บก็จะใส่ถุงซิปล็อกกันฝุ่น ไล่อากาศออกกันกระดาษเหลือง 

จากนั้นก็วางเรียงใส่กล่องอย่างเป็นระเบียบ ไม่ใช่แค่หนังสือมือสองแต่หนังสือทุกเล่มก็ท า

แบบนี้อยู่แล้ว 

(พันธิตรา ผลเจริญ, สัมภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2562) 

ส่วนคุณสิริพร จันทร์หอม อายุ 45 อาชีพแม่บ้าน ให้ความเห็นของเธอว่า 

ส าหรับพี่ไม่ค่อยมายด์เรื่องการเก็บสะสมเท่าไรว่าหนังสือต้องมีสภาพดี พี่ก็สะสม

หนังสือตามสภาพเดิมของหนังสือท่ีซื้อมา หนังสือนิยายมือสองบางเล่มก็มีบ้างท่ีกาวหลุดแล้ว

หน้ากระดาษก็หลุดตาม เวลาอ่านเลยค่อนข้างล าบากหน่อยก็พยายามเปิดแบบเบาที่สุด ไม่ก็

อ่านข้ามตรงนั้นไปเลย ส่วนตอนเก็บก็ไม่มีปัญหาเพราะยังไงหนังสือก็อยู่ในชั้นหนังสือ เอา

ด้านสันออกเลยดูไม่ออกว่าด้านในเป็นยังไง 

(สิริพร จันทร์หอม, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2562) 
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4.2.3. สำเหตุด้ำนควำมต้องกำรขำยต่อ 

 หากคนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมการสะสมหนังสือโดยไม่คิดหรือยังไม่คิดจะขายหรือส่งต่อในปัจจุบัน 

นักอ่านบางคนกลับมีทางเลือกในการขายต่อเป็นส่วนใหญ่ หรือมีการขายหนังสือต่อควบคู่ไปกับการสะสม

หนังสือ ซึ่งลักษณะท่ีผู้วิจัยค้นพบจากกลุ่มประชากรตัวอย่างสองประการ หนึ่งคือการซื้อหนังสือมาอ่าน

แล้วขายทันที และสองคือซื้อมาสะสมไว้นานแล้วแล้วค่อยเอาออกมาขายภายหลัง โดยส่วนใหญ่แล้วนัก

อ่านในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะการขายต่อร่วมด้วยจะท้ังขายทันทีและสะสมแล้วขายพร้อมกัน 

 คุณอัจจิมา ทวีกุล อายุ 27 อาชีพนักวิชาการ ท่ีสะสมหนังสือเกือบพันเล่มเล่าว่า เธอไม่ได้จริงจัง

กับการเก็บสะสมหนังสือ เธอซื้อหนังสือมาเพื่ออ่านเป็นหลัก โดยเฉพาะหนังสือมือสองท่ีมีราคาถูกเลยยิ่ง

ขายง่าย  

ไม่ยึดติดกับการสะสมขนาดนั้น ถ้าเล่มไหนขายได้ก็ขาย ท่ีขายเพราะหนึ่งเรื่องนั้น

ไม่สนุก และสองคือไม่มีท่ีเก็บ ถ้าหนังสือเต็มห้องก็จะทยอยขายออกไปเพื่อเอาเงินตรงนั้นมา

ซื้อเล่มใหม่ๆอ่าน แต่ก่อนขายก็จะอ่านซ้ าอีกรอบก่อนนะ ไม่เคยหวงเล่มไหนเลย ยกเว้นเล่ม

เดียวท่ีเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด ส่วนใหญ่หนังสือมือสองท่ีราคาแพงเพราะมือหนึ่งไม่

พิมพ์แล้ว โดยเฉพาะพวกนิยายวายจะแพงมาก เช่นเรื่อง Uncontrolled love ตอนซื้อซื้อ

มา 500-600 บาท เป็น Limited edition พอเห็นมีกระแสตอนหลังเราเลยเอาออกมาขาย 

ขายได้ประมาณ 2,000 บาท ตอนท่ีซื้อก็ไม่ได้ต้ังใจท าก าไร เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนหลังจะมี

เร่ืองไหนบ้างที่ได้ราคาดี ช่วงนี้นิยายแฟนตาซี หรือชายหญิงจะราคาตก แต่ถ้าเป็นนิยายวาย

จะราคาดีมาก เพราะส่วนใหญ่แล้วคนอ่านนวนิยายวายเป็นกลุ่มซื้อมาขายไป เลยท าให้มี

ราคาสูง แล้วยอดผลิตของนวนิยายวายปกติแล้วจะต่ ากว่า ท าให้หนังสือไม่เยอะเท่าประเภท

อื่น คนซื้อเลยต้องแย่งกันซื้อ 

 (อัจจิมา ทวีกุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

 อีกด้านหนึ่งของคุณ Joyly sirotan อายุ 42 อาชีพ พนักงานบริษัท ก็มีพฤติกรรมการบริโภค

หนังสือนวนิยายมือสองเพื่อขายต่อ เธอให้เหตุผลท่ีต้องซื้อนวนิยายมือสองมาเพื่อขายต่อว่า “เพราะซื้อ

หนังสือมือสองราคาถูกว่าซื้อมือหนึ่ง ถ้าอ่านแล้วไม่ชอบก็ขายต่อในราคาไม่สูงมากได้” (Joyly sirotan, 

สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2562) 
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 นอกจากนี้กลุ่มประชากรตัวอย่างหลายท่านก็มีพฤติกรรมการสะสมหนังสือไปพร้อมกับการขาย

หนังสือต่อ คุณตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์ อายุ 39 เพศหญิง อาชีพ IT ซึ่งสะสมหนังสือไปด้วย และบางครั้งก็มี

พฤติกรรมการขายร่วมด้วย เธอเล่าสาเหตุในการซื้อหนังสือมือสองเพื่อขายต่อของเธอว่า 

ขายต่อเพราะบางเรื่องเนื้อเรื่องไม่ดีพอท่ีจะให้เก็บสะสม อีกอย่างคือชั้นหนังสือมี

หนังสือมากเกินไป ถ้าเล่มไหนท่ีอ่านแล้วไม่ได้ชอบมากก็ขายต่อ จะเก็บเฉพาะเล่มที่คิดว่าจะ

หยิบมาอ่านซ้ าได้ ปกติจะขายครึ่งหนึ่งจากราคาปกหรือต่ ากว่าค่ะ ไม่ได้หวังก าไร แค่ให้ได้

ขายออกไป 

(ตนิตา สุขไพบูลย์วัฒน์, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2562) 

 เช่นเดียวกัน คุณพันธิตรา ผลเจริญ อายุ 22 อาชีพพนักงานบริษัท ก็อธิบายว่า 

แต่ก่อนก็จะเก็บสะสมท้ังหมด แต่พอโตข้ึนเราก็เลือกเก็บสะสมเฉพาะเล่มท่ีชอบ

มากจนอยากเอามาอ่านอีก สาเหตุท่ีเปลี่ยนน่าจะมาจากการท่ีเราโตข้ึน ความคิดก็เปลี่ยนไป 

โลกเปิดกว้างข้ึน หนังสือมีหลายแนวมากข้ึน ความชอบเริ่มชัดข้ึนว่าชอบแบบไหน หรือแนว

ไหนมากกว่ากัน จึงเริ่มท่ีจะอ่านและสะสมหนังสือเฉพาะเรื่องชอบเท่านั้น ถ้าเล่มไหนอ่าน

แล้วรู้สึกไม่ชอบ ไม่โดนใจ ก็จะเอาไปขายต่อเลย 

(พันธิตรา ผลเจริญ, สัมภาษณ์, 11 กุมภาพนัธ์ 2562) 

 คุณกฤษดา นรสิงห์สาธร อายุ 27 อาชีพพนักงานบริษัท ก็ให้ความเห็นเรื่องการขายต่อว่า 

ไม่ต้องรออนาคตหรอก ซื้อวันนี้ถ้าอ่านแล้วไม่ชอบใจก็ขายเลย ยกเว้นบางเล่มท่ี

ชอบจริงก็จะเก็บไว้ แต่วันนึงก็ไม่แน่ว่าจะขาย ตลาดหนังสือมือสอง ถ้าเป็นหนังสือรุ่นใหม่

ราคามือสองจะถูกกว่ามือหนึ่ง แต่ถ้าเป็นหนังสือรุ่นเก่าที่จะไม่ตีพิมพ์อีก ถ้าหนังสือดีจริง อัน

นี้ราคาพุ่ง เพราะคนโดยมากเก็บไว้เอง จะขายก็ต่อเมื่อได้ราคาพอใจเท่านั้น ไม่พอใจก็ไม่ขาย

ออกมา เก็บไว้อย่างนั้น 

(กฤษดา นรสิงห์สาธร, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2562) 

 ในส่วนของราคาขายท่ีคนท่ีน าหนังสือไปขายต่อก็จะอธิบายถึงเหตุผลท่ีท าให้หนังสือแต่ละเล่มมี

ราคาแตกต่างกัน ท้ังอาจจะถูกกว่า หรือแพงกว่าก็ได้ คุณเซธ’เวเรธ อายุ 21 อาชีพ นักเขียน เล่าว่า 
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หนังสือท่ีเอาไปขาย เช่น แจ่มใส หรือบางเล่มท่ีซื้อมาอ่านแล้วไม่พอใจก็จะโพสต์

ขายในเฟซ ส่วนใหญ่จะขายในเน็ตราคาประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาหนังสือ ไม่ได้หวัง

จะท าก าไร อย่างพวกท่ีมีลายเซ็นนักเขียนก็จะแพงหน่อย พวกแจ่มใสเคยเอาไปขายเยอะเลย

เพราะว่ารสนิยมเราเปลี่ยนไป หรือนิยายบางเล่มท่ีไม่ถูกใจก็จะขายในเฟซ โพสต์ไปท่ัว 20 

กลุ่ม บางครั้งเราขายไปแล้วอยากอ่านใหม่ก็มีไปซื้อมาบ้างแต่จะซื้อเป็นพวกหนังสือท่ีราคา

เลหลังแล้วถูกกว่าครึ่งราคา 

(เซธ’เวเรธ, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) 

 

4.2.4. กำรบริโภคหนังสือนวนิยำยมือสองเพือ่กำรบริจำคและให้ของขวัญ 

 นอกเหนือจากการสะสมหนังสือและการขายหนังสือต่อแล้ว นักอ่านบางท่านยังมีพฤติกรรมการ

บริจาคหนังสือให้กับหน่วยงานต่างๆ หรือกระท่ังให้เป็นของขวัญกับคนใกล้ชิด ผู้วิจัยพบกรณีแรกคือคน

ท่ีมาซื้อหนังสือมือสองจากร้านหนังสือมือสองท่ีตลาดนัดจตุจักรเพื่อบริจาคให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

หากแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์ข้อมูลจากคนบริจาคโดยตรง แต่จากท่ี ดนัย ซึ้งสุนทร เจ้าของร้าน

ดิลกบุ๊ค อธิบายว่า 

ก็มีบ้างคนท่ีมาซื้อหนังสือท่ีร้านไปบริจาค ตามโรงพยาบาลบ้าง โรงเรียนบ้าง เพราะ

หนังสือมือสองราคาถูกกว่ามือหนึ่งยิ่งถ้าซื้อในจ านวนมากนะ กรณีนี้เราก็ดูความเหมาะสม

ของเนื้อหาท่ีเหมาะกับผู้รับบริจาคแล้วก็เลือกให้ บางครั้งเขาก็ระบุมา ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ

ท่ัวไป นวนิยายก็มี 

(ดนัย ซึ้งสุนทร, สัมภาษณ์,13 ตุลาคม 2561) 

 อาจารย์ปิยะณัฐ สุคนธมาน อายุ 59 อาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกคนท่ีมีการบริจาค

หนังสือร่วมด้วยไปพร้อมกับการสะสมหนังสือ เธออธิบายว่า 

ครูเป็นคนประเภทท่ีซื้อหนังสือมาแล้วก็เก็บ ท้ังหนังสือมือหนึ่งและมือสอง ไม่มีการ

ขายต่อเลย ดังนั้นถ้ามีบางเรื่องท่ีครูคัดเลือกแล้วว่าไม่เอา ไม่อ่านอีกรอบแล้วแน่นอน ครูก็จะ
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เลือกบริจาคดีกว่า ส่วนใหญ่ถ้าบริจาคก็จะบริจาคตามกล่องในร้านหนังสือหรือท่ีต่างๆที่เขา

เปิดรับบริจาค  

(ปิยะณัฐ สุคนธมาน, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 ในกรณีการบริจาคหรือให้ของขวัญกับคนใกล้ชิด การบริจาคและให้ของขวัญเป็นการเปล่ียนให้

หนังสือนวนิยายจากมือหนึ่งกลายเป็นมือสอง และหนังสือมือสองก็จะกลายเป็นหนังสือท่ีผ่านผู้ครอบครอง

มามากกว่าเพียงแค่สองคน คุณเซธ’เวเรธ อายุ 21 อาชีพ นักเขียน อธิบายการบริจาคของเธอว่า 

หนังสือเล่มไหนท่ีหนูไม่อ่านแล้ว เล่มไหนขายไม่ได้ก็จะส่งต่อให้น้องท่ีเป็นญาติไป 

ไม่ค่อยอยากให้ใครยืมเพราะมีประวัติไม่ดี คือเคยมีเพื่อนยืมไปแล้วท าเปียกน้ า อีกคนก็บอก

ว่าพี่เอาไปแต่พอตอนไปบ้านเพื่อนคนนั้นหนังสือก็อยู่บ้านเขาแต่เขาไม่คืน เพราะงั้นก็จะไม่

ให้ยืมนอกจากเล่มไหนเราไม่อ่านแล้วก็บริจาคให้น้องญาติไปเลย ตอนบริจาคหนูไม่ได้มองว่า

เล่มนั้นตอนเราซื้อมามันเป็นมือหนึ่งหรือมือสอง คือเราแค่ให้เขาไป บางครั้งแม่น้องก็จะให้

ตังค์คืนมาด้วย บางทีได้เยอะกว่าค่าหนังสืออีก 

(เซธ’เวเรธ , สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) 

 นอกจากนี้คุณสิริพร จันทร์หอม อายุ 45 อาชีพ แม่บ้าน ก็มีการให้หนังสือนวนิยายมือสองเป็น

ของขวัญให้กับคนใกล้ชิดเช่นกัน เธออธิบายว่า  

ส่วนใหญ่หนังสือนิยายถ้าพี่อ่านจบแล้วเราไม่ได้เก็บก็จะให้ญาติ หรือถ้าเขามาท่ี

บ้านแล้วเห็นหนังสือเล่มไหนแล้วอยากอ่านก็จะยืมไปพี่ก็ให้ยืม ถ้าเล่มนั้นพี่อ่านแล้วไม่ซีเรีย

สมากก็ยกให้ไปเลย 

(สิริพร จันทร์หอม, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

โดยการบริจาคหรือให้ของขวัญกับคนใกล้ชิดสถานะของหนังสือเล่มนั้นๆอาจจะกลายเป็นหนังสือ

มือสองได้แล้วแต่ผู้ครอบครองนิยาม เช่นกรณีของคุณเรณุมาศ หัตธรรมโม อายุ 28 อาชีพ พนักงานบริษัท 

ท่ีเคยรับหนังสือท่ีพี่ชายสะสมมาสะสมต่อเองก็ ซึ่งท าให้หนังสือนั้นมีสถานะเป็นหนังสือมือสองเมื่ออยู่กับ

เธอ เธออธิบายว่า “พวกนี้พี่ไม่ได้มองว่าเป็นหนังสือมือสอง เพราะเราก็เคยเห็นตอนมันเป็นมือหนึ่งมาก่อน

ด้วยมั้ง” (เรณุมาศ หัตธรรมโม, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562)  
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4.3. หนังสือนวนิยำยมือสองในยุคโลกำภิวัตน์  

ในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีสินค้าในตลาดมีมากมายและกว้างขวาง หนังสือนวนิยายท่ีถูกผลิตขึ้นมาใน

รูปแบบต่างๆจึงมีหลากหลายและหมุนเวียนไปตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากหนังสือมือหนึ่งท่ี

เป็นพื้นฐานของหนังสือนวนิยายทุกเล่มแล้ว หนังสือนวนิยายเหล่านี้ยังสามารถกลับเข้ามาสู่ความต้องการ

ของตลาดได้อีกครั้งและอีกครั้งตราบเท่าท่ียังมีคุณค่าบางอย่างแก่ผู้อ่าน จนเกิดเป็นหนังสือนวนิยายมือ

สองท่ีมีขายอย่างแพร่หลายท้ังตามร้านหนังสือและบนอินเทอร์เน็ต แม้กระท่ังในปัจจุบันที่เทคโนโลยีท าให้

เกิดรูปแบบนวนิยายออนไลน์ ท้ังผ่านรูปแบบหน้าเว็ปและแอพลิเคช่ัน แต่กระนั้นหนังสือนวนิยายใน

รูปแบบเล่มก็ยังมีความส าคัญกับกลุ่มนักอ่านตามเหตุผลท่ียึดโยงกับปัจเจกบุคคล เช่นกันกับท่ีนักอ่าน

เลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองก็ด้วยเหตุผลท่ีต่างกันออกไป ซึ่งจากการท่ีผู้ศึกษาสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่าง ท าให้ได้รับค าตอบแบ่งเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

 

4.3.1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทย อาจเรียกได้ว่าปัจจุบันเราก าลังอยู่

ในช่วงการเปล่ียนผ่านสู่วัฒนธรรมการอ่านรูปแบบใหม่นี้ ซึ่งในอนาคตยังไม่อาจคาดเดาได้ถึงแนวโน้มของ

การเจริญเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การหายไปของหนังสือเล่ม แต่กระนั้นอิทธิพลของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการอ่านและพฤติกรรมของนักอ่านไปไม่มากก็

น้อย ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงท าให้เกิดกลุ่มของนักอ่าน แบ่งเป็นกลุ่มคนท่ีเปิดรับอีบุ๊คและกลุ่มคน

ท่ียังไม่เปิดรับอีบุ๊ค ในนักอ่านนวนิยายมือสองก็เช่นกัน ซึ่งก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลท่ีต่างกันไป ดังนี้ 

4.3.1.1. กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่อ่ำนอีบุ๊คร่วมกับหนังสือนวนิยำยมือสอง 

กลุ่มประชากรตัวอย่างหลายท่านท่ีรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ส่วนใหญ่คือจะยังไม่ละท้ิงการ

อ่านหนังสือจากเล่ม แต่จะอ่านอีบุ๊คควบคู่ไปด้วย บางกรณีอาจมองว่าการซื้อหนังสืออีบุ๊คเป็นการสะสม

หนังสือในรูปแบบใหม่ เช่น คุณบันลือ ศรีสกุล อายุ 28 อาชีพเกษตรกร ท่ีอธิบายว่า 
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มีเหมือนกันท่ีเป็นหนังสือหายากแล้วนักเขียนเพิ่งเอามาลงขายเป็นอีบุ๊ค พวกนี้คือ

หาซื้อเป็นเล่มไม่ค่อยได้แล้ว เพราะงั้นเราก็ซื้อ(อีบุ๊ค)อ่านได้ แล้วก็สะสมเป็นอีบุ๊คแทน แต่

จริงๆก็ยังรูส้ึกชอบสะสมเป็นเล่มมากกว่าอยู่ดี 

(บันลือ ศรีสกุล, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2562) 

ในขณะท่ีบางกรณีมองว่าการซื้อหนังสือบุ๊คไม่เป็นการสะสม เช่น คุณเรณุมาศ หัตธรรมโม อายุ 

28 อาชีพพนักงานบริษัท เล่าว่า 

จริงๆตอนแรกก็ไม่ชอบอ่านอีบุ๊ค เพราะเคยอ่านแต่แบบหนังสือเล่ม แต่หลังๆต้อง

เดินทางบ่อยแล้วพี่พกหนังสือไม่ค่อยสะดวกก็ลองซื้ออีบุ๊คดู หลังจากนั้นก็ซื้อ(อีบุ๊ค)มาตลอด

เลย เพราะมันอ่านง่าย เลือกซื้อง่าย ไม่ต้องเข้าร้านหนังสือ และเสียเงินง่ายด้วย คือซื้ออีบุ๊ค

ไว้อ่านอย่างเดียว แต่ถ้าสะสมก็จะซื้อหนังสือเล่มมากกว่า พี่ชอบเวลาท่ีมีหนังสืออยู่บนชั้น

หนังสือ 

(เรณุมาศ หัตธรรมโม, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

 อีกกรณีหนึ่งคือผู้บริโภคสมัยใหม่ท่ีอ่านอีบุ๊คแต่กลับมีความช่ืนชอบหนังสือเล่มมากกว่า คุณเซธ’

เวเรธ อายุ 21 อาชีพนักเขียน เล่าว่า 

อ่านอีบุ๊คบ้าง อ่านฟรีบ้างในเว็ปแต่ไม่ได้ตามจนจบ เพราะบางทีค าผิดเยอะ คนท่ี

เขียนดีก็มีแต่ท่ีเขียนไม่ดีก็มี คนเขียนไม่โอเคเราก็ไม่อ่าน ส่วนตัวหนูชอบอะไรท่ีสัมผัสได้ ท่ี

เป็น Trans copy เพราะด้วยความที่เราอ่านหนังสือมาตลอดแล้วเจอกระแสท่ีว่าอีบุ๊คจะเข้า

มา แล้วหนังสือเล่มจะหายไป เลยมีอาการแอนต้ีหนังสืออีบุ๊คนิดนึง 

(เซธ’เวเรธ, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2562) 

4.3.1.2. กลุ่มประชำกรตัวอย่ำงที่ไม่อ่ำนหนังสืออีบุ๊คเลย 

ในขณะท่ีโลกาภิวัตน์น าเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกให้กับนักอ่านมากขึ้น แต่มีกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่อีกจ านวนหนึ่งซึ่งยังไม่เปิดรับเอาวัฒนธรรมการอ่านรูปแบบใหม่เข้ามา และยังคงยึดมั่นกับ

วัฒนธรรมการอ่านหนังสือเล่มอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่นคุณ บี อายุ 30 อาชีพค้าขาย ให้ความเห็นส้ันๆว่า

“ไม่อ่านอีบุ๊คเพราะชอบสัมผัสกระดาษมากกว่า” (บี(ขอสงวนช่ือสกุล), สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2562) 
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เช่นกันกับคุณปิยะณัฐ สุคนธมาน อายุ 59 เพศหญิง อาชีพข้าราชการ ท่ีอธิบายว่า 

เพราะครูโตมากับโลกโบราณ โตมากับโลกกระดาษ ได้สัมผัสกระดาษ เปิดหน้า

หนังสือแล้วถนัดกว่า อินกว่าไม่เหมือนอ่านจากหน้าจอ หน้าไหนต้องการรายละเอียดก็เปิด

กลับไปดูได้ อีกอย่างมันชินกว่า และเรามีปัญหาสายตาด้วย อ่านจากหน้าจอมากๆไม่ค่อยดี 

(ปิยะณัฐ สุคนธมาน, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

อีกท่านหนึ่งคุณวริศรา แสงเครือ อายุ 24 อาชีพ พนักงานบริษัท ให้ความเห็นว่า 

อีบุ๊คส่วนใหญ่ราคาพอๆกับหนังสือมือหนึ่งหรือถูกลงมานิดหน่อย แต่ข้อเสียคือเรา

ให้ใครยืมต่อไม่ได้ ขายต่อไม่ได้ บางทีเล่มไหนแพงมากก็รู้สึกเสียดายเงิน 

(วริศรา แสงเครือ, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

 

4.3.2. กำรใชส้ื่อออนไลน์ในกำรบริโภคหนังสือนวนิยำยมือสอง 

ส่ือออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในสังคมโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการติดต่อส่ือสาร 

และการค้าขายแลกเปล่ียนเป็นก็ไปได้ง่ายขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ในสังคมเปิดรับส่ืออนไลน์อยู่เสมอจึงท า

ให้ส่ือออนไลน์นี้มีบทบาทส าคัญในการกระท าต่างๆของมนุษย์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันในการบริโภค

หนังสือนวนิยายมือสองผู้บริโภคเลยใช้ส่ือออนไลน์มาเป็นตัวแปรหนึ่งในการบริโภคของพวกเขา 

4.3.2.1. กำรซ้ือขำยหนังสือนวนิยำยมือสองผ่ำนสื่อออนไลน์  

เห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยเอื้อต่อการขายหนังสือต่อของคนอ่าน ท าให้ปัจจุบันหนังสือแต่ละเล่ม

จึงถูกส่งต่อไปให้กับหลายเจ้า กลายเป็นหนังสือมือสองจ านวนมากท่ีมีอยู่ในตลาดหนังสือ เพราะทุกคนมี

เทคโนโลยีเป็นของตัวเองท่ีจะขายส่ิงใด เมื่อไร และราคาเท่าไรก็ได้ กลุ่มประชากรตัวอย่างหลายคนท่ีมี

พฤติกรรมการขายต่อร่วมด้วยกับการสะสมและการอ่านหนังสือนวนิยายมือสองก็จะเลือกพื้นท่ีออนไลน์

เป็นแหล่งขายหนังสือมือสองของพวกเขา เนื่องมากจากราคาขายของหนังสือมือสองท่ีผู้บริโภคก าหนด

ราคามาจึงขึ้นอยู่กับสภาพหนังสือและสถานท่ีขายเป็นส าคัญ บางคนเลือกขายตามร้านหนังสือมือสอง 
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หรือขายเองทางอินเทอร์เน็ต คุณอัจจิมา ทวีกุล อายุ 28 อาชีพนักวิชาการ ท่ีเคยขายหนังสือผ่านท้ังสอง

ทาง อธิบายให้ฟังว่า 

ส่วนใหญ่ร้านรับซื้อหนังสือมือสองจะให้ราคาต่ ามาก 10-20 เปอร์เซนต์ ของราคา

ปก ถ้าไม่อยากปวดใจก็ขายในเน็ตดีกว่าเยอะ เราต้ังราคาได้เอง อาจจะลด 30-50 

เปอร์เซนต์ จากราคาปกก็ได้ คิดค่าส่งไปเป็นเล่มหรือตามน้ าหนักก็ว่าไป 

(อัจจิมา ทวีกุล, สัมภาษณ์, 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

 ดังนั้นจึงเห็นว่า การซื้อขายหนังสือนวนิยายมือสองผ่านทางส่ือออนไลน์ช่วยสร้างมูลค่าท้ังด้าน

ราคาและความคุ้มค่ามากกว่าให้กับผู้ครอบครองหนังสือ 

4.3.2.2. กำรอ่ำนรีวิวหนังสือก่อนตัดสินใจซ้ือ 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การติดต่อส่ือสารเผยแพร่ชุดความคิดและรสนิยมให้กับกลุ่มคนในสังคมได้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคนวนิยายมือสองก็รับอิทธิพลจากส่ือออนไลน์เข้ามาในการตัดสินใจเลือกบริโภค

หนังสือนวนิยายแต่ละเล่มเช่นกัน คุณธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ อายุ 20 อาชีพนักศึกษา  

ก็อ่านรีวิวบ้างตามเพจเฟสบุ๊ค แต่ก็ไม่ได้เชื่อเขาท้ังหมดนะ เราต้องไปอ่านเรื่องย่อ

หลังปกแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะซื้อไม่ซื้อ เหมือนรีวิวก็แค่เป็นตัวช่วยหนึ่งท่ีช่วยให้เรา

สนใจหนังสือ แต่พอตอนซื้อคนท่ีจะตัดสินใจซื้อก็คือเราอยู่ดี 

(ธมลวรรณ ไชยกิตติวุฒิ, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2562) 

 ส่วนคุณสิริพร จันทร์หอม อายุ 45 อาชีพแม่บ้านก็อธิบายว่า 

อ่านรีวิวบ้าง แต่ส่วนใหญ่พี่ก็ซื้อเพราะรีวิวนั่นแหละ ก็จะกดตามเพจเฟสบุ๊คคนท่ี

แนะน าหนังสือนิยายพวกแนวแปลจีน เขาก็จะบรรยายละเอียดเลยว่าเรื่องนี้ดียังไง สนุก

ตรงไหน ถ้าเราชอบแนวเดียวกับเขาอย่างย้อนยุคเนี่ยก็จะโอเคแล้วค่อยไปหาซื้ออีกที 

(สิริพร จันทร์หอม, สัมภาษณ์, 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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4.3.2.3. กำรอ่ำนตัวอย่ำงหนังสือก่อนตัดสินใจซ้ือ  

ตัวอย่างหนังสือช่วยท าให้นักอ่านมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ

ค้นหาแนวหนังสือ รสนิยม หรือส านวนท่ีชอบได้ ปัจจุบันตัวอย่างหนังสือมักมีให้อ่านท่ัวไปตามเว็ป

อีบุ๊คหรือเว็ปแต่งนิยายต่างๆท้ังจากนักเขียนมาลงเองหรือจากส านักพิมพ์ คุณอัจจิมา ทวีกุล อายุ 28 

อาชีพ นักวิชาการ เล่าว่า 

เราอ่านตัวอย่างหนังสือก่อนตลอดแล้วค่อยไปตามหาซื้อหนังสือ เพราะตอนซื้อจะ

ได้ไม่ผิดหวัง ไม่เสียดายเงิน ส่วนใหญ่นวนิยายพวกนี้จะมีช่วงท่ีทดลองอ่านก่อนในเน็ต แบบ

ท่ีนักเขียนลงเองในเว็ป dek-d หรือตัวอย่างหนังสือใน meb13 ก็มีลงบางตอน ถ้าในเด็กดีก็

จะลงเกือบ 50 เปอร์เซ็น บางเรื่องก็มากกว่าแล้วแต่นักเขียนจะลงแล้วค่อยให้เราไปตามต่อ

ในหนังสือเอา แต่ถ้าใน meb ก็จะลงตัวอย่างสักสามสี่ตอนเป็นส่วนมาก ถ้าโอเคก็กดซื้ออีบุ๊ค

ได้เลย 

(เรณุมาศ หัตธรรมโม, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2562) 

4.3.3. หนังสือนวนิยำยมือสองต่ำงประเทศ 

 โลกาภิวัตน์เป็นยุคท่ีการติดต่อส่ือสารและการซื้อขายไร้พรมแดน เกิดการไหลบ่าเข้ามาของ

หนังสือจากต่างประเทศและหนังสือแปลท่ีรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาด้วย ซึ่งหนังสือนวนิยาย

ประเภทต่างๆเหล่านี้ก็มีบทบาทต่อกลุ่มประชากรตัวอย่างบางท่าน เช่นคุณวรรณภรณ์ ภูมะณะศรี อายุ 

22 อาชีพ ประชาสัมพันธ์ เล่าว่า 

ชอบซื้อหนังสือนิยาย วรรณกรรม ท่ีเป็นภาษาอังกฤษมาอ่านฝึกภาษา พวกนี้มือ

หนึ่งราคาแพง ตามร้านในห้างนะ พวกนี้เราอ่านเรื่องอะไรก็ได้ร้านหนังสือก็จะมีกระบะลด

ราคาอยู่ แต่ถ้าซื้อเป็นมือสอง ก็จะมีหลายเรื่องข้ึน พวกนวนิยายดังๆที่มีหนังด้วยก็มี ก็จะได้

เร่ืองท่ีถูกใจมากกว่ามือหนึ่ง 

(วรรณภรณ์ ภูมะณะศรี, สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2562) 

                                                             
13 Meb (mobile e-book) แอพพลิเคช่ันอ่านหนังสืออีบุ๊คยอดนิยม 



83 
 

 

 เช่นเดียวกัน อาจารย์ปิยะณัฐ สุคนธมาน อายุ 59 เพศหญิง อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย ก็อธิบาย

ว่าเธอชอบซื้อหนังสือจ าพวก pocket book หรือนวนิยายต่างประเทศเป็นแบบหนังสือมือสอง โดย

อธิบายว่า 

หนังสือพวกนี้ถ้าเป็นมือสองจะถูกกว่ามือหนึ่ง และมีมากกว่าเพราะรับมาจาก

ต่างประเทศ ท่ีเราอ่านเพราะว่าหนังสือพวกนี้ค่อยข้างเบาสมองกว่าของไทย บางเรื่องพล็อต

มันน่าสนใจกว่า ได้ภาษาและได้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของอีกวัฒนธรรมนึงด้วย พวกนี้

ก็จะท าให้เราได้ประสบการณ์ผ่านหนังสือ 

(ปิยะณัฐ สุคนธมาน, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2562) 

 

ส่วนสรุป 

 จากข้อมูลประวัติส่วนตัวและพฤติกรรมการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองของกลุ่มประชากร

ตัวอย่างท้ัง 15 คนจากพื้นท่ีกายภาพและพื้นท่ีออนไลน์ ผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีมีความ

หลากหลายทางอายุและอาชีพต่างก็บริโภคหนังสือมือสองด้วยเหตุผลต่างกันออกไปด้วยสาเหตุหลักคือ

ด้านราคาถูกและความหายากของหนังสือนวนิยายเล่มนั้นๆ ส่วนพฤติกรรมการบริโภคคือท้ังเพื่อการอ่าน 

การสะสม การขายต่อและเพื่อการบริจาคและให้ของขวัญ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนสามารถมีพฤติกรรม

การบริโภคหลากหลายแบบในเวลาเดียวกันได้ ในส่วนของการเข้ามาของโลกาภิวัตน์ก็จะเห็นว่ากลุ่ม

ประชากรตัวอย่างต่างก็ใช้ส่ือออนไลน์มาเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกให้แก่การบริโภคหนังสือ

นวนิยายมือสองมากขึ้น ท้ังการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหา อ่านตัวอย่าง อ่านรีวิวก่อนการตัดสินใจซื้อ

หนังสือนวนิยาย ตลอดจนถึงการซื้อ-ขายหนังสือนวนิยายมือสองบนพื้นท่ีออนไลน์และการเข้ามาของ

หนังสือนวนิยายต่างประเทศเช่นกัน 
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บทท่ี 5 

บทวิเครำะห์และสรุป 

 งานศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยายมือสอง : การบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นงานศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของหนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีต่อกลุ่มคนในสังคม โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อ

ศึกษารูปแบบหนังสือและพฤติกรรมการอ่านท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีผู้คน

บริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง และเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความหมายแฝงในการบริโภคหนังสือนว

นิยายมือสอง ด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกลุ่มประชากรตัวอย่างท้ังบนพื้นท่ีกายภาพคือร้าน

หนังสือมือสองตลาดนัดจตุจักร และพื้นท่ีออนไลน์ คือเฟซบุ๊คกลุ่ม หนังสือมือสองซื้อ-ขาย และการสังเกตุ

การณ์อย่างมีส่วนร่วมจากงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลในบทท่ีผ่านๆมา ท าให้

ผู้ศึกษาทราบถึงรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อหนังสือนวนิยายมือสองและความหมายแฝงในการ

บริโภค ดังนั้นในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงยกแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และสรุป ได้แก่แนวคิด

โลกาภิวัตน์ และแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ  

โดยการใช้แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงโลกไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสาร 

การค้า การแลกเปล่ียนจากต่างประเทศเป็นไปโดยง่าย อีกท้ังยังเป็นยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท

ส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ แนวคิดโลกาภิวัฒน์นี้ ผู้ศึกษายกมาใช้เพื่อตอบค าถามถึงรูปแบบหนังสือและ

พฤติกรรมการอ่านที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งผู้ศึกษาจะอธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 

 โลกำภิวัตน์ เป็นค าท่ีเกิดขึ้นปลายศตวรรษท่ี 20 ราวปี ค.ศ.1980 โดยโลกาภิวัตน์แสดงลักษณะ

ว่าสังคมโลกได้ก้าวสู่การเปล่ียนแปลงในมิติวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสภาวะแวดล้อมใน

ระดับโลก (global) ผ่านระบบการส่ือสารแบบใหม่ ภายใต้ค าภาษาอังกฤษว่า “Globalization” ค านี้ถูก

ใช้แพร่หลายท้ังในวรรณกรรมและงานวิชาการ ค าเรียกโลกาภิวัฒน์จึงมึความหมายต่างกันจากความ

แตกต่างทางความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และมีการให้นิยามไว้หลากหลาย (จิตรกร โพธ์ุงาม, ม.ป.ป.: 

ออนไลน์)  
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ด้วยเครือข่ายการเช่ือมโยงและการพึ่งพาระหว่างวัฒนธรรมท่ีเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษ

ท่ีผ่านมา ท าให้นักวิจารณ์บางคนเช่ือว่าแบบแผนปฏิบัติทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของโลกาภิวัตน์ใน

ปัจจุบัน การแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมท่ีแพร่ขยายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นมาก่อนยุคสมัยใหม่  

ทว่าจ านวนและระดับของการส่งผ่านทางวัฒนธรรมในปัจจุบันมีปริมาณและความเข้มข้นมากกว่ายุคก่อน

หน้านี้ ระบบสัญลักษณ์และความหมายในยุคร่วมสมัย เช่น ปัจเจกนิยม บริโภคนิยม และวาทกรรม

มากมายสามารถไหลเวียนได้อย่างเสรีและเป็นวงกว้างกว่าสมัยก่อน อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆจึงมี

ส่วนสนับสนุนการแพร่กระจายเนื่องจากภาพและแนวคิดถูกส่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

และรวดเร็ว (Manfred Steger, 2553: 124)  

การท่ีรูปแบบการหนังสือและการอ่านของมนุษย์มีพัฒนาการมาต้ังแต่อดีต จนในปัจจุบันการอ่าน

หนังสือผ่านหนังสือเล่มท่ีถูกผลิตจากกระดาษ เป็นท่ีนิยมมาอย่างยาวนานและยังคงสืบต่อเป็นวัฒนธรรม

ไปสู่อนาคต เนื่องจากผู้อ่านคุ้นชินและหลงไหลกับรูปแบบการอ่านบนหนังสือเล่ม แต่กระนั้น โลกาภิวัตน์

ท่ีเป็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีน าไปสู่การส่ือสารข้ามพรมแดน (Creation) ท าให้เกิดการส่ือสารของ

เครือข่ายและกิจกรรมชนิดใหม่ ในท่ีนี้คือกิจกรรมการซื้อขายแลกเปล่ียนแบบใหม่ซึ่งเปล่ียนไปเป็นรูปแบบ

ออนไลน์แทน ซึ่งเมื่อมองท่ีหนังสือนวนิยายในโลกาภิวัตน์ ก็มีรูปแบบใหม่ท่ีนิยมอย่างแพร่หลายบน

อินเทอร์เน็ต ท้ังหนังสือนวนิยายในรูปแบบท่ีนักเขียนลงให้อ่านเป็นตอนฟรีในเว็ปลงนวนิยาย หรือกระท่ัง

การอ่านและซื้อนวนิยายแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นการอ่านรูปแบบใหม่ท่ีก าลังเข้า

มามีบทบาทส าคัญอย่างมากกับสังคมในอนาคตอันใกล้ 

เนื่องจากโลกาภิวัตน์ท าให้รูปแบบกิจกรรมนี้แผ่ขยาย (Expansion) ไปท่ัวผ่านการส่ือสารกันบน

พื้นท่ีออนไลน์ พูดคุยส่งต่อและแนะน า และการใช้อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเข้าถึงการอ่านและหนังสือได้

อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ส่งผลให้รูปแบบการอ่านแบบใหม่มีความเข้มข้นขึ้น (Intensification) ใน

ท่ีนี้จึงท าให้เพิ่มจ านวนของผู้อ่านท่ีอ่านนวนิยายบนพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

เช่นเดียวกันนั้น โลกาภิวัตน์ก็ได้น าเข้ามาซึ่งประเภทของหนังสือให้มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมมากกว่าเดิม ท้ังหนังสือนวนิยายจากต่างประเทศท่ีเข้ามาเป็นที่นิยมในประเทศไทย และถูกแปล

จากหลายภาษา การเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรมเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ ท าให้เปิดโลกใหม่ให้กับนัก

อ่านในการรับความรู้และวัฒนธรรมจากสถานท่ีต่างๆเข้ามาภายในประเทศไทย หรือมากไปกว่านั้นยังมี
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หนังสือนวนิยายซึ่งมาจากหลากหลายประเทศและยังคงเป็นภาษาจากต้นฉบับ ก็เป็นผลมาจาโลกาภิวัตน์

ในแง่การแพร่กระจายของภาษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อนักอ่านท่ีต้องการเรียนภาษาหรือต้องการข้อมูลท่ี

นอกเหนือไปจากภาษาไทย 

ในด้านของหนังสือนวนิยายมือสอง นอกจากหนังสือต่างประเทศท่ีเข้ามามากขึ้นแล้ว กลไกของ

โลกาภิวัตน์ช่วยอ านวยความสะดวกในการปรับเปล่ียนพื้นท่ีและรูปแบบการซื้อขายแลกเปล่ียนหนังสือ

ผ่านทางร้านหนังสือมือสองมาเป็นบนส่ือออนไลน์แทน ช่วยให้ผู้บริโภคสมัยใหม่สามารถเป็นท้ังผู้บริโภค

และผู้ค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พื้นท่ีออนไลน์ช่วยท าให้จ านวนผู้อ่านหนังสือนวนิยายมือสองสามารถเข้า

มามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกและติดตามข่าวสารการซื้อขายได้มากกว่าเดิม การซื้อขายหนังสือนวนิยายมือสอง

จึงแพร่หลายมากขึ้นบนพื้นท่ีออนไลน์ เพราะความสะดวกเป็นส าคัญจึงท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อนว

นิยายมือสองได้เป็นจ านวนมากและต่อเนื่อง จนกระท่ังเป็นพฤติกรรมการซื้อมาขายไปในปัจจุบัน หรือ

กระท่ังการท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในแง่ของการเลือกซื้อ ท้ังการอ่านรีวิวหรืออ่านตัวอย่างหนังสือ

ก่อนตัดสินใจซื้อหนังสือแต่ละเล่ม ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ท่ีมีบทบาทต่อกลุ่มผู้บริโภคหนังสือ

นวนิยายมือสองท้ังส้ิน 

ซึ่งนอกจากโลกาภิวัตน์จะช่วยตีความให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงรูปแบบหนังสือและการอ่านท่ีเปล่ียนไป

ในปัจจุบันแล้ว โลกาภิวัตน์ยังเป็นต้นเหตุส าคัญในการต้ังค าถามให้กับผู้ศึกษาว่า เหตุใดแม้ในยุคโลกาภิ

วัตน์ท่ีผู้บริโภคมีรูปแบบหนังสือและการอ่านรูปแบบใหม่ท่ีสะดวกสบายกว่าอย่างเช่น หนังสืออีบุ๊ค แล้ว 

เหตุใดผู้บริโภคถึงยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคหนังสือนวนิยายแบบเป็นเล่มอยู่ และมากไปกว่านั้นท าไมถึง

ต้องเป็นหนังสือนวนิยายมือสองท่ีผู้ศึกษาพบว่ามีการบริโภคหนังสือรูปแบบนี้มากขึ้นผ่านทางส่ือออนไลน์ 

โดยการใช้แนวคิดเรื่องการบริโภคเชิงสัญญะ ของโบดริยาร์ด ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีอธิบายว่าผู้บริโภค

ไม่ได้บริโภคสินค้าเพียงแค่อรรถประโยชน์โดยตรง แต่ยังบริโภคสัญญะหรือความหมายแฝงท่ีประกอบอยู่

ในสินค้านั้นด้วย แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะของโบดริยาร์ดนี้ ช่วยตอบค าถามข้างต้นให้กับผู้ศึกษา อีก

ท้ังผู้ศึกษายกมาใช้เพื่อตอบค าถามต่อวัตถุประสงค์ถึงสาเหตุท่ีผู้บริโภคเลือกบริโภคนวนิยายมือสอง 

รวมท้ังพฤติกรรมและความหมายแฝงจากการบริโภคนวนิยายมือสองของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ศึกษาจะ

อธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 
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กำรบริโภคเชิงสัญญะ คือแนวคิดท่ีมองว่าการบริโภคของคนในสังคมปัจจุบันไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน

ของการใช้สอยหรือความพึงพอใจ แต่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าและความหมายของวัตถุท่ีถูกสร้าง

ขึ้นภายในสังคม ซึ่งต้ังอยู่บนตรรกะของความต่าง ดังนั้น การบริโภคในปัจจุบันไม่ใช่การบริโภคเพื่อ

สนองตอบความจ าเป็นขั้นพื้นฐานหรือการใช้ประโยชน์จากตัววัตถุสินค้าเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีการ

บริโภคเชิงความหมาย หรือท่ีเรียกว่า บริโภคเชิงสัญญะร่วมด้วย ซึ่งสัญญะส าหรับโบดริยาร์ดนั้น ท าหน้าท่ี

เป็นตัวแทนของส่ิงอื่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทนส่ิงอื่นท่ีหายไป ดังนั้นส่ิงของต่างๆไม่ได้มีคุณค่าในตัวเอง แต่ถูก

ก าหนดให้เป็นส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าระบบใดระบบหนึ่งท่ีด ารงอยู่มากมาย

ในสังคมปัจจุบัน  

ท้ังนี้ในสังคมสมัยใหม่ สินค้าไม่ได้มีความสัมพันธ์เฉพาะแง่เศรษฐกิจการตลาดเท่านั้น แต่สินค้าได้

ถูกเช่ือมโยงให้สัมพันธ์กับมนุษย์ โลกวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆทางสังคม นอกจากนี้สินค้าใน

วัฒนธรรมการบริโภคยังถูกน าพาให้มาอยู่รวมกันกับโลกทางวัฒนธรรมโดยผ่านกลไกส าคัญคือการโฆษณา 

และกระบวนการแปลงสินค้าเป็นสัญญะได้กล่าวไปแล้ว ทุกวันนี้มนุษย์ในสังคมบริโภคจึงบริโภคสัญญะ

ต่างๆ มากมายในตัวสินค้า มากกว่าท่ีจะบริโภคตัวสินค้าจริงๆ ในแง่ของคุณภาพใช้สอย หรือราคาของ

สินค้า สัญญะในตัวสินค้าจึงเป็นตัวก าหนดแบบแผนในการบริโภคของมนุษย์ให้บริโภคได้อย่างไม่ส้ินสุด  

จากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคนวนิยายมือสองของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 15 คน ผู้ศึกษาพบว่า

สาเหตุท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองประกอบไปด้วย 4 สาเหตุหลัก คือ 1.สาเหตุด้าน

ความต้องการอ่าน 2.สาเหตุด้านความต้องการสะสม 3.สาเหตุด้านความต้องการขายต่อ และ 4.สาเหตุ

ด้านความต้องการบริจาคและให้ของขวัญ ในท่ีนี้สาเหตุของพฤติกรรมแรกของกลุ่มตัวอย่างคือด้านความ

ต้องการอ่าน ก่อนท่ีพฤติกรรมถัดมาจะค่อยบ่งบอกถึงการบริโภคความหมายแฝงในหนังสือนวนิยายมือ

สอง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองมากกว่าความหมายเดียว  

นอกจากนี้ โบดริยาร์ดพยายามฉายภาพกลไกการท างานของระบบเศรษฐศาสตร์การเมือง

ของสัญญะโดยช้ีให้เห็นถึงการท างานของตรรกะการบริโภค 4 แบบท่ีท างานสอดประสานร้อยรัดไปกับ

กิจกรรมการแลกเปล่ียนสินค้าของผู้คนในสังคม ประกอบไปด้วย ตรรกะวิทยาเชิงหน้าท่ีของมูลค่าใช้สอย 

ตรรกะวิทยาเชิงหน้าท่ีของมูลค่าแลกเปล่ียน ตรรกะวิทยาการแลกเปล่ียนเชิงสัญลักษณ์ และตรรกะวิทยา



88 
 

 

เชิงคุณค่าสัญญะ ซึ่งตรรกะการบริโภคท้ัง 4 ประการนี้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้กับการบริโภคนวนิยาย

มือสองได้ดังนี้  

1.ตรรกะวิทยำเชิงหน้ำที่ของมูลค่ำใช้สอย (the function Logic of use value) เป็นตรรกะ

เชิงปฏิบัติของวัตถุ หรือตรรกะเชิงอรรถประโยชน์ ซึ่งก็คือคือ เครื่องมือเครื่องใช้ โดยเป็นความสัมพันธ์ที่

มนุษย์บริโภคอรรถประโยชน์ของสินค้านั้นโดยตรง ในท่ีนี้ประโยชน์ท่ีแท้จริงของหนังสือทุกประเภทรวมถึง 

หนังสือนวนิยายมือสอง ต่างก็มีหน้าท่ีเชิงอรรถประโยชน์ของสินค้าโดยตรงก็คือเพื่อการอ่าน ซึ่งจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างท้ัง 15 คน ยอมรับว่าบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อการอ่านก่อนเป็น

ประการแรกท้ังส้ิน ความต้องการอ่านในท่ีนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการต้องการความบันเทิง ความ

สนุกสนาน เช่นกันกับส่ือเพื่อให้ความบันเทิงอื่นเช่น ละคร หรือภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ ประสบการณ์การอ่านของกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มักจะอ่านหนังสือนวนิยายเป็น

นิสัยมาต้ังแต่เด็ก ดังนั้นหนังสือนวนิยายมือสองจึงมีหน้าท่ีส าคัญในการตอบสนองด้านการอ่านเป็นอันดับ

แรก ซึ่งเหตุผลของการอ่านขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล 

เหตุผลส่วนใหญ่ในด้านการอ่านท่ีผู้ศึกษาพบ คือความต้องการด้านความบันเทิง อ่านแล้วสนุก 

เปิดจินตนาการ ความต้องการความโรแมนติก หรือความต้องการคลายเครียดในการอ่านอะไรท่ีเบาสอ

มอง หรือกระท่ังให้บางท่านตัดขาดออกจากโลกแห่งความจริงไปได้ช่ัวขณะ ด้วยการเปิดรับโลกแห่ง

จินตนาการเข้ามา มากไปกว่านั้น การอ่านหนังสืออาจตอบสนองในด้านสังคมให้กับกลุ่มตัวอย่างหลายคน

ได้เช่นกัน เพราะจากบทสัมภาษณ์ผู้ศึกษาพบว่ามีหลายคนท่ีอ่านหนังสือเพราะกลุ่มเพื่อนอ่าน หรือมีเพื่อน

แนะน าให้อ่าน การอ่านจึงท าให้กลุ่มประชากรตัวอย่างได้เป็นกลุ่มก้อนกับชุมชนท่ีสนใจส่ิงเดียวกัน หรือ

แม้กระท่ังบางกรณีท่ีมีเพื่อนน้อยก็มองว่าการอ่านหนังสือเป็นการส่ือสารกับเพื่อนอีกคนเช่นกัน 

ดังนั้นแล้ว เหตุผลท่ีท าให้กลุ่มประชากรตัวอย่างตัดสินใจบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อการ

อ่านก็มีแตกต่างกันไป หากแต่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนล้วนบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองในแง่

ของตรรกะเชิงมูลค่าใช้สอย หรือบริโภคตามอรรถประโยชน์ท่ีแท้จริงของหนังสือนวนิยายมือสองท้ังส้ิน 

2.ตรรกะวิทยำเชิงหน้ำที่ของมูลค่ำแลกเปลี่ยน  (the economic logic of exchange 

value) เป็นตรรกะเชิงเปรียบเทียบค่าหรือตรรกะเชิงตลาด ซึ่งในท่ีนี้การท่ีผู้ค้าและผู้บริโภคมีอ านาจใน

การก าหนดราคาให้กับหนังสือแต่ละเล่มในตลาดหนังสือนวนิยายมือสอง ท าให้หนังสือนวนิยายมือสองจึง
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เป็นสินค้าท่ีมีหน้าท่ีในเชิงการแลกเปล่ียนด้วย ซึ่งจากการศึกษาราคาของหนังสือนวนิยายมือสองผู้ศึกษา

พบว่าราคาของหนังสือนวนิยายมือสองแต่ละเล่มมีความแตกต่างกันมาก แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น คือถูก

กว่าราคาเดิม14 และแพงกว่าราคาเดิม ดังนี้  

2.1. หนังสือนวนิยำยมือสองที่มีรำคำถูกกว่ำรำคำเดิมของหนังสือ 

โดยท่ัวไปมูลค่าของสินค้าใหม่ท่ีคนมักจับจ่ายในกลุ่มสินค้ามือสอง มักมีค่าเส่ือมราคาอยู่ประมาณ

ครึ่งหนึ่งโดยเฉล่ีย นั่นหมายถึงสินค้าเหล่านี้มักถูกท้ิงหรือหมดความต้องการก่อนเวลาอันสมควรตามอายุ

การใช้งานท่ีแท้จริงเมื่อสินค้าเหล่านั้นไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าของเดิมแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจยังมีอยู่ (เลอ

ชาติ ธรรมธีรเสถียร, 2558) ความไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภครายแรก ท าให้หนังสือนวนิยายมือสองส่วน

ใหญ่มีราคาต่ ากว่าราคาเดิมของหนังสือ ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้กลุ่มประชากร

ตัวอย่างหลายท่านหันมาเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองแทนหรือควบคู่ไปกับการหนังสือนวนิยายมือ

หนึ่งและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ดังนั้นหนังสือนวนิยายต่างๆท่ีกลายมาเป็นหนังสือนวนิยายมือสองในภายหลัง จึงแสดงให้เห็นถึง

ความไม่ต้องการประโยชน์ของหนังสือเล่มนั้นแล้วจากผู้บริโภคซึ่งเคยต้องการสินค้านั้นในวันก่อน อาจด้วย

การท่ีซื้อหนังสือนวนิยายมาอ่านแล้วไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ท้ังเนื้อเรื่องไม่สนุก 

ไม่ควรค่าต่อการเก็บสะสม หรือด้วยอายุและวัยท่ีมากขึ้นท าให้รสนิยมการอ่านเปล่ียนไป ท าให้ผู้บริโภค

กลายมาเป็นผู้ค้าได้ด้วยตนเองโดยการน าสินค้าท่ีมีอยู่แล้วไปขายต่อ ในท่ีนี้ก็เพื่อแลกเปล่ียนเป็นเงิน เพื่อ

เป็นทุนในการซื้อหนังสือเล่มอื่นๆท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้มากกว่า 

2.2. หนังสือนวนิยำยมือสองที่มีรำคำแพงกว่ำรำคำเดิมของหนังสือ 

แม้จะกล่าวว่าหนังสือมือสองมีค่าเส่ือมราคาเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณครึ่งหนึ่งของราคาเดิม แต่กระนั้น

ก็ไม่ได้ครอบคลุมหนังสือนวนิยายมือสองท้ังหมด เพราะในขณะเดียวกันหนังสือมือสองบางเล่มอาจมีราคา

แพง หรือกระท่ังแพงกว่าราคาเดิมของหนังสือมือหนึ่งด้วยซ้ า เหตุนั้นก็เพราะหนังสือเล่มนั้นมีคุณค่าและ

ราคาท่ีถูกตีค่าใหม่ในตลาดหนังสือ ด้วยคุณค่าของเนื้อหา ความมีช่ือเสียงของหนังสือ นักเขียน ส านักพิมพ์ 

                                                             
14 ราคาเดิมของหนังสือ คือ ราคาของหนังสือนวนิยายท่ีถูกก าหนดมาจากผู้ค้ารายแรกตอนท่ี

จ าหน่ายเป็นหนังสือมือหนึ่ง 
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ความหายากและความพิเศษบางประการ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้นักอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสะสม

หนังสือ ต้องไขว่คว้าหาหนังสือเหล่านั้นมาครอบครอง โดยไม่ได้ค านึงถึงเรื่องราคาอีกต่อไป 

การผลักให้หนังสือไปอยู่ในวรรณะของสะสมท าให้ราคาของหนังสือมีการแข่งกัน แล้วในท่ีสุด

ราคาของหนังสือนวนิยายมือสองบางเล่มเลยมีราคาแพงถึงแพงมาก โดยเฉพาะเมื่อความเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดส่งผลให้ผู้ค้าบางกลุ่ม รวมถึงผู้บริโภคท่ีกลายมาเป็นผู้ค้า มีอ านาจในการก าหนดราคาหนังสือนว

นิยายมือสองเล่มนั้นให้พิเศษมากกว่าเดิมในตลาดการซื้อขาย สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือนวนิยายมือสองมี

มูลค่าในเชิงแลกเปล่ียนท่ีขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและในเชิงการเปรียบเทียบ 

3.ตรรกะวิทยำกำรแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (logic of symbolic exchange) เป็นตรรกะ

วิทยาเชิงความหมาย หรือตรรกะเชิงการให้ หรือความเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ท่ี

มีส่ิงของต่างๆเป็นส่ือกลาง โดยนอกจากจะเป็นการใช้ประโยชน์จากมูลค่าใช้สอยของส่ิงของแล้วมนุษย์ยัง

ส่ือสารถึงกันผ่านระบบสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ก าหนดให้กับวัตถุส่ิงของนั้นด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์กลุ่ม

ประชากรตัวอย่างสามารถแสดงสัญลักษณ์ของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองได้หลากหลาย ท้ัง

หนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีช่ือเสียง จากช่ือเรื่องหรือจากนักเขียนหรือนามปากกา อีกท้ังสัญลักษณ์

บางอย่าง ท้ังลายเซ็นของนักเขียนท่ีมีอยู่บนหนังสือนวนิยายมือสอง หรือกระท่ังปีท่ีพิมพ์ ฉบับท่ีพิมพ์ และ

รูปแบบปก ต่างก็แสดงให้เห็นถึงการเป็นสัญลักษณ์ท่ีช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับราคาของหนังสือเล่มนั้นๆ จนท า

ให้หนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีสัญลักษณ์พิเศษเหล่านี้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดราคาทาง

ตลาด เพิ่มคุณค่าให้กับผู้บริโภคท่ีบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อสะสมให้มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น

เนื่องจากความพิเศษของหนังสือท่ีมีในครอบครอง คุณค่าทางสัญลักษณ์นั้นยังช่วยตอบสนองต่อผู้บริโภค

ในแง่ของการตั้งโชว์ อีกท้ังยังรวมถึงการขายหนังสือให้มีราคาสูงได้อีก 

4.ตรรกะวิทยำเชิงคุณค่ำสัญญะ (the differential Logic of sign) เป็นตรรกะวิทยาแห่ง

ความแตกต่างหรือตรรกวิทยาเชิงฐานะในสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมูลค่าใช้สอยของสินค้า

หรือบริการถูกเปล่ียนไปเป็นสัญญะ (sign) และมนุษย์เปรียบเทียบสัญญะนั้นกับสัญญะอื่นๆใน

ระบบสัญญะท่ีมีลักษณะในเชิงช่วงช้ัน (hierarchical) เพื่อสร้างความแตกต่างทางสังคม ในท่ีนี้หากน า

สาเหตุท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อนวนิยายมือสองท่ีได้อธิบายไว้ในบทท่ีแล้ว  ผู้ศึกษาจึงขอยกแผนภาพเพื่อ

ประกอบการอธิบาย ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 5.1 สาเหตุการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากแผนภาพท่ี 5.1 สาเหตุการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองของกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มประชากรตัวอย่างเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อการอ่านเป็นส าคัญ ก่อนท่ีจะมีพฤติกรรม

อื่นท่ีสามารถอธิบายถึงการบริโภคท่ีนอกเหนือไปจากการอ่านได้ ดังนั้น ความต้องการอ่าน จึงมีหน้าท่ีทาง

มูลค่าใช้สอยจึงเป็นอรรถประโยชน์ท่ีแท้จริงของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง ส่วนสาเหตุด้านการ

สะสม การขายต่อ และการบริจาคและการให้ของขวัญจึงเป็นความหมายแฝงในการบริโภค ซึ่งถูกมองใน

เชิงคุณค่าสัญญะท้ังส้ิน เนื่องจากเป็นการบริโภคความหมายแฝงของหนังสือนวนิยายมือสอง ซึ่งเป็นการ

ท าให้เกิดความแตกต่างจากคนท่ัวไป 

4.1. ควำมต้องกำรด้ำนกำรสะสม 

สัญญะท่ีมีอยู่ในหนังสือนวนิยายมือสองท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความแตกต่างจากคนท่ัวไป 

เนื่องจากความพิเศษของหนังสือเล่มนั้นๆ ท้ังช่ือเรื่อง ช่ือนักเขียน ท่ีท าให้หนังสือนวนิยายบางเล่ม

กลายเป็นหนังสือหายากและมีราคาแพงกว่าราคาเดิมของหนังสือ เนื่องจากนักสะสมบริโภคสัญญะ

เหล่านั้นของหนังสือนวนิยายมือสองในการสะสมมากไปกว่าการบริโภคหนังสือเพื่อการอ่านท่ัวไป กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อการสะสม ยังแสดงออกถึงความต้องการท่ีจะตอบสนองความ

ต้องการด้านจิตใจ ในท่ีนี้การสะสมช่วยเปล่ียนให้ความหมายของหนังสือซึ่งมีอรรถประโยชน์เพื่อการอ่าน 

ถูกเปล่ียนสถานะมาเป็นของสะสมท่ีมีราคาและความพิเศษ เป็นการแสดงถึงรสนิยมความชอบของตัว

ผู้อ่านท้ังการต้ังวางหนังสือใส่ช้ันหนังสือเพื่อเป็นส่ิงของตกแต่งท่ีเสริมความเป็นตัวตนของตัวเอง โดยผู้ท่ี

สะสมเลือกบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อสะสมด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย ท้ังการแสวงหาคุณค่าของ

หนังสือท่ีหาไม่ได้ในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกใหม่เป็นหนังสือนวนิยายมือสองแทนหนังสือนว

นิยายมือหนึ่งซึ่งไม่พิมพ์หรือหมดสต็อคแล้ว หรือกระท่ังการหาซื้อหนังสือนวนิยายมือสองบางเล่มเพื่อเป็น

หนังสือนวนิยายมือสอง

2.การสะสม

3.การขายต่อ

4.การบริจาคและให้ของขวัญ

1.การอ่าน
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อะไหล่ให้กับหนังสือชนิดเดียวกัน ในท่ีนี้หมายถึงการตอบสนองต่อชุดสะสมหนังสือของนักสะสม ในกลุ่ม

นักสะสมหนังสือจึงพบว่ามีการสะสมนวนิยายเป็นชุดบ้าง สะสมตามปีท่ีพิมพ์บ้าง ตามช่ือนักเขียนบ้าง 

หรือสะสมตามปกหนังสือบ้าง ดังนั้นหนังสือมือสองจึงช่วยเติมเต็มให้กับชุดสะสมให้กับความต้องการต้ัง

โชว์ความพิเศษท่ีพวกเขาครอบครอง 

นอกจากนี้การสะสมหนังสือยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันกับอดีตอีกด้วย เนื่องจากการ

สะสมเป็นการเก็บสินค้าในเวลานานผู้สะสมจึงต้องเป็นคนท่ียึดติดกับส่ิงของหรือกับหนังสือเล่มนั้น ด้วย

การมีความทรงจ าท่ีดีกับหนังสือท่ีตนเองเก็บสะสมในอดีต หรือการตามหาหนังสือท่ีเคยอ่านแล้วในอดีตมา

เก็บสะสมไว้ การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อสะสมจึงสะท้อนถึงความรู้สึกผูกพันกับอดีตเช่นกัน 

ดังนั้นนักสะสมจึงแสดงออกถึงปฏิสัมพันธ์ของตนเองกับหนังสือ ท้ังการเลือกซื้อและการดูแลเก็บสะสม

หนังสือ ส่ิงต่างๆเหล่านี้เป็นความพิเศษของหนังสือท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับเจ้าของ

หนังสือเป็นอย่างมากต่อผู้สะสมท่ีมีหนังสือในครอบครอง เหตุผลท้ังหลายเหล่านี้เป็นความหมายแฝงของ

ผู้บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีความต้องการบริโภคสินค้าในเชิงสัญญะ หรือก็คือเพื่อสถานะภาพของ

สะสมท่ีมีผลทางจิตใจของผู้บริโภคนั่นเอง 

 4.2. ควำมต้องกำรด้ำนกำรขำยต่อ 

 ความต้องการด้านการขายต่อเป็นผลมาจากปัจจัยด้านราคาแลกเปล่ียนของสินค้าเป็นส าคัญ 

เนื่องด้วยความถูกท าให้กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อหนังสือนวนิยายมือสองเพราะความถูกมาก่อนเป็นอันดับแรก 

เนื่องจากเมื่อหนังสือเล่มนั้นหากไม่สนุกหรืออ่านจบแล้วก็สามารถขายต่อได้ กลุ่มนี้ต่างจากกลุ่มท่ีสะสม

เนื่องจากไม่ได้มองเรื่องการสะสมเป็นส าคัญ คนท่ีไม่สะสมก็มีหลายสาเหตุ ท้ังไม่มีท่ีเก็บ หรือหนังสือไม่

สนุก หรือบางคนท่ีมีนิสัยซื้อมาขายไปไม่ได้ต้องการสะสมแต่เพื่อการอ่านเท่านั้น ก็จะเลือกซื้อหนังสือนว

นิยายมือสองแทน เพราะเมื่อขายต่ออีกครั้งจะได้ต้ังราคาท่ีรับได้และคุ้มค่าด้านราคา ส่วนสัญญะของ

หนังสือนวนิยายมือสองท่ีมีความแตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆท้ังช่ือเรื่องหรือนามปากกา รูปแบบปก ปีท่ี

พิมพ์ ต่างก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดมูลค่าของหนังสือมือสองมากขึ้น ดังนั้นหนังสือนวนิยายมือสองจึง

ตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการขายต่อเพื่อท าก าไรจากสัญลักษณ์ท่ีแฝงอยู่ในหนังสือนวนิยาย เล่ม

นั้นๆ ซึ่งการท่ีเก็บสะสมไว้จนหนังสือมีราคาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแล้วค่อยตัดสินใจมาขายก็เช่นกัน ดังนั้น
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การขายต่อหนังสือนวนนิยายมือสองจึงเป็นตรรกะเชิงคุณค่าทางสัญญะท่ีผู้บริโภคต้องการมากไปกว่าการ

อ่าน คือความคุ้มราคาและการท าก าไรจากหนังสือนวนิยายมือสอง 

4.3. ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริจำคและให้ของขวัญ 

ความต้องการด้านการบริจาคและให้ของขวัญจากการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง สะท้อนถึง

ความต้องการด้านสังคมและด้านจิตใจของผู้บริโภค การบริจาคท้ังกับคนใกล้ชิดหรือผู้ต้องการหนังสืออื่นๆ 

ก็เพื่อแสดงออกถึงความต้องการสังคม จากบทสัมภาษณ์ท่ีผู้ศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักจะบริจาคหนังสือ

ให้แก่คนใกล้ชิดเป็นได้ท้ังการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ท่ีมีรสนิยมเดียวกัน หรือ

แม้แต่การต้องการเพื่อนท่ีสามารถพูดคุยในเรื่องท่ีสนใจแบบเดียวกันได้ การบริจาคและการให้ของขวัญยัง

สะท้อนถึงความไม่ต้องการหนังสือนวนิยายเล่มนั้นๆแล้วด้วยก็ได้ ในท่ีนี้อาจจะมาจากสาเหตุต่างๆท้ัง

รสนิยมท่ีเปล่ียนไปหรือมีหนังสือมากเกินไปแต่กระนั้นผู้บริโภคกลับไม่ได้ต้องการเรื่องมูลค่าหรือการท า

ก าไรเป็นส าคัญ แต่เน้นการช่วยเหลือและแบ่งปันในด้านสังคม และตอบสนองในด้านจิตใจของผู้บริจาค

และให้ของขวัญเพียงเท่านั้น ดังนั้น การบริจาคและให้ของขวัญท่ีแสดงออกมาในกลุ่มผู้บริโภคจึงเป็นอีก

หนึ่งในสัญญะของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเช่นกัน 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

 การศึกษาเรื่อง หนังสือนวนิยำยมือสอง: กำรบริโภคเชิงสัญญะในยุคโลกำภิวัฒน์ โดยใช้แนวคิด

โลกาภิวัตน์และแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะในการวิเคราะห์ พบว่านอกเหนือไปจากการการบริโภคเพื่อ

อรรถประโยชน์ท่ีแท้จริงของหนังสือนวนิยายมือสองคือเพื่อการอ่านแล้ว ผู้บริโภคยังบริโภคความหมาย

แฝงหรือบริโภคสัญญะของหนังสือนวนิยายมือสองท่ีนอกเหนือไปจากการอ่าน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า

สัญญะของหนังสือนวนิยายมือสองประกอบไปด้วย 3 ประการ คือ 1.บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อ

การสะสม ในท่ีนี้เป็นการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจเป็นส าคัญ 2.บริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง

เพื่อการขายต่อ ในท่ีนี้คือการตอบสนองต่อด้านการค้าขายและท าก าไรและมูลค่าในการแลกเปล่ียนเป็น

ส าคัญ และ 3.บริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเพื่อการบริจาคและให้ของขวัญ เพื่อตอบสนองด้านสังคม

เป็นส าคัญ ซึ่งแต่ละพฤติกรรมของการบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองเป็นไปด้วยเหตุผลท่ีต่างกันไปใน
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รายละเอียดตามปัจเจกบุคคล แต่กระนั้นแล้ว สัญญะของการบริโภคหนัง สือนวนิยายมือสองท่ีกล่าวมา

ข้างต้น ก็แสดงให้เห็นถึงท้ังการเปิดรับโลกาภิวัตน์เข้ามาเพื่อช่วยท าให้การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสอง

มีความเข้มข้นขึ้นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ ท้ังยังท าให้การซื้อขายนวนิยายมือสองผ่านทางออนไลน์

เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย 

 ดังนั้นแล้ว แม้การเข้ามาของโลกาภิวัตน์จะเปล่ียนแปลงให้เกิดหนังสือและรูปแบบการอ่านใน

รูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเป็นส าคัญ แต่การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองยังคง

จ าเป็นอยู่ต่อผู้บริโภคบางกลุ่มในการต้านทานกระแสรูปแบบการอ่านใหม่นั้น สะท้อนว่าความเป็นหนังสือ

เล่มยังมีความส าคัญอยู่อย่างมาก ผ่านการบริโภคเชิงสัญญะของผู้บริโภคท่ีนอกเหนือไปจากการอ่าน แล้ว

เช่นกันนั้นโลกาภิวัตน์นั่นเองท่ีเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้การบริโภคหนังสือนวนิยายมือสองมีความแผ่

ขยายและเข้มข้นมากขึ้นผ่านตัวของมันเอง เนื่องจากเป็นการเปล่ียนพื้นท่ีของการบริโภคหนังสือนวนิยาย

มือสองให้มาอยู่บนพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนสมัยใหม่ได้หลากหลายและสะดวกมากกว่าเดิม 

ปรับรูปแบบให้พฤติกรรมผู้อ่านเป็นแบบซื้อมาขายไปมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโลกาภิวัตน์ท าให้การแลกเปล่ียน

ซื้อขายหนังสือนวนิยายมือสองผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลายและเติบโตในกลุ่มผู้บริโภคหนังสือนว

นิยายมือสองนั่นเอง 
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