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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบสาเหตคุวามเปนมา และรปูแบบของมาตรการทางผงัเมอืงส�าหรบัควบคมุ

หา้งคา้ปลกีขนาดใหญใ่นประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ พบวา่ มาตรการทางผงัเมอืงของทัง้สองประเทศนัน้เกดิจากการที่

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยได้รับผลกระทบที่เกิดจากการขยยตัวของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิดการรวม

ตวัตอ่ตา้นจากผูป้ระกอบการรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย ซึง่มาตรการของทัง้สองประเทศนัน้  ถงึแมจ้ะมจีดุประสงคเพือ่ปกปอ้ง

ผู้ค้าปลีกรายย่อยแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงไปใช้เกณฑทางด้านสิ่งแวดล้อมและผังเมืองแทน เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับหลักการ

ค้าเสรี ถึงแม้ว่ามาตรการในการควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ทั้งของไทยและญี่ปุ่นจะใช้เกณฑทางด้านผังเมืองและ

สิง่แวดลอ้มเหมอืนกนั แตก่ย็งัมอีอกีหลายประเดน็ทีแ่ตกตา่งกนั  โดยมาตรการของไทยจะเนน้การกดีกนัหา้งคา้ปลกีขนาด

ใหญท่ีม่ขีนาดมากกวา่  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ใหไ้ปอยูน่อกเขตเมอืงโดยใชก้ฎหมายผงัเมอืงและข้อก�าหนดดา้นตวัอาคาร

ที่เข้มงวด  ส่งผลให้ห้างค้าปลีกต่างชาติปรับรูปแบบโดยการลดขนาดลงเพื่อที่จะเข้าไปตั้งในเมือง  ในขณะที่มารตรการ

ของญี่ปุ่นเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กับชุมชนโดยรอบมากกว่าการสร้างข้อจ�ากัด โดยอาจจะต้อง

ปรบัแกแ้บบตามความเหน็ของชมุชนเพือ่ลดผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  เกดิประโยชนตอ่ทกุฝา่ยไมม่ฝีา่ย

ใดเสียประโยชนอย่างชัดเจน  
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ผังเมืองกับการควบคุมห้างค้าปลีก
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บทน�า
 จากการเปิดเสรีทางการค้าประกอบกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบและ

โครงสร้างทางการค้าเปลี่ยนแปลงไป  ห้างค้าปลกีขนาดใหญ่จากต่างชาตเิข้ามามบีทบาทมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ  มกีารขยายตวั 

อย่างรวดเร็วเข้าไปในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อยเป็นอย่างมาก เนื่องจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีสินค้าที่

หลากหลายมีการขายสินค้าในราคาถูกเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้เข้าไปใช้บริการ  การเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างชาตินั้น  

นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านค้าปลีกรายย่อยแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้ค้าส่งดั้งเดิมอีกด้วย

 การขยายตวัของห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ของต่างชาตใินประเทศไทย  มสีาเหตมุาจากสภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ส่งผลให้ห้างค้าปลกี 

เหล่านี้ซึ่งมทีั้งเงนิทนุ  ประสบการณ์  และเทคโนโลยที่สงูกว่ามอีตัราการขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยปราศจากการควบคมุจากรฐับาล  

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกของไทยอย่างมาก  ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่มีการเรียกร้องให้

รัฐบาลเข้ามาควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างชาติอย่างจริงจัง

 ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นการขยายตัวของห้างค้าปลีกต่างชาติเริ่มขึ้นปลายทศวรรษที่ ๑๙๙๐  โดยห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จาก

ยโุรปและอเมรกิา มสีาเหตมุาจากการผ่อนปรนกฎระเบยีบที่ได้ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษ หลงัจากการผ่อนปรน 

กฎระเบียบได้มห้ีางค้าปลกีต่างชาตเิข้ามาหลายห้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นห้างร้านขนาดเลก็ที่มพีื้นที่ขายไม่มาก รวมทั้งมอีตัราการขยายตวั 

ที่ต�่า ต่างจากหลายประเทศที่ห้างค้าปลีกเข้าไปยึดตลาด กล่าวได้ว่าปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับการ

เติบโตของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ต่างชาติในญี่ปุ่นนอกเหนือไปจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คือกฏระเบียบควบคุมห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๔  



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๑๕

วัตถุประสงค์
 เพื่อเปรียบเทียบสาเหตุความเป็นมา  และรูปแบบของ

มาตรการทางผงัเมอืงส�าหรบัควบคมุห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

เปรยีบเทยีบหลักการและขั้นตอน 
ของมาตรการระหว่างไทยกับ
ญี่ปุ่น
 การควบคุมห้างค้าปลีกขาดใหญ่ของไทยรัฐบาลได้

อาศยัอ�านาจของกฎหมายผงัเมอืงและกฎหมายควบคมุอาคาร  

โดยออกกฎหมายประกอบเพื่อให้มีผลควบคุมห้างค้าปลีก 

ขนาดใหญ่ได้ จากเดิมที ่กฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายไว้เพื ่อ

ควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ การใช้กฎหมายผังเมืองและ

กฎหมายควบคุมอาคารจึงท�าให้เป้าหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์

เป็นไปตามที่กฎหมายทั้งสองก�าหนดไว้ คือมีวัตถุประสงค์ใน

การรกัษาสิ่งแวดล้อม  ลดความหน่แน่นของเมอืงและลดปัญหา

การจราจร  ส่วนเกณฑ์ในการควบคมุกเ็ป็นเกณฑ์ตามกฎหมาย

ผงัเมอืงและกฎหมายควบคมุอาคาร เช่น สดัส่วนอาคารต่อทีด่นิ  

ระยะถอยร่นจากถนน  เป็นต้น

 ในประเทศญี่ปุน่มกีารน�ากฎหมายที่ใช้ควบคมุห้างค้าปลกี 

ขนาดใหญ่ในเชิงสิ ่งแวดล้อมมาใช้บังคับ โดยกฎหมาย 

ดงักล่าวมุง่ลดผลกระทบของห้างฯ ในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีจะมต่ีอ

ผูอ้าศยัโดยรอบห้างฯ เช่น  ในกรณทีี่ห้างเปิดกจิการถงึกลางดึก 

ย่อมก่อให้เกิดเสียงรบกวนและแสงสว่างรบกวนต่อผู้อยู่อาศัย

รอบห้าง  ท�าให้อาจต้องพิจารณาให้ปิดห้างเร็วขึ้นหรือเสีย 

งบประมาณในการแก้ไขสูง

 จะเห็นได้ว่ามาตรการทั ้งของไทยและญี ่ปุ ่นต่างมี 

ข้อก�าหนดด้านสิ ่งแวดล้อมทีมี่ความเข้มงวด เป็นผลให้ 

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศมีต้นทุนสูงขึ้นมาก

จากการที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้   

โดยกฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุงของญี่ปุ่นเทียบเคียงได้กับ

การก�าหนดบริเวณที่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ได้ตาม

เกณฑ์ของประกาศกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงของแต่ละจงัหวดั  

และกฎกระทรวงห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการ

ใช้อาคารพาณิชย์ของแต่ละจังหวัด  โดยกฎหมายผังเมืองของ

ญี่ปุน่ได้ก�าหนดโซนออกเป็น ๑๒ โซน ซึ่งห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ 

สามารถตั้งอยู่ได้ในบางโซนเท่านั้น  นอกจากนั้นกฎหมาย

ก�าหนดให้รัฐบาลท้องถิ ่นสามารถก�าหนดโซนพิเศษ เช่น   

โซนร้านค้าริมถนน โดยจ�ากัดขนาดของห้างฯ ที่สามารถตั้งใน

พื้นที่นั้นๆ ได้ ในส่วนของกฎหมายของไทยนั้น ได้ก�าหนดให้

ห้างขนาดใหญ่กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรไม่สามารถตั้งอยู่ใน

เขตเมืองได้ และยังต้องดูว่าอยู่ในโซนที่ห้ามสร้างห้างขนาด

ใหญ่ด้วยหรือไม่  เช่นโซนพื้นที่เกษตรกรรม  เป็นต้น  ซึ่งถือว่า

ข้อก�าหนดด้านที่ตั้งของกฎหมายไทยเข้มงวดกว่ากฎหมาย

ของญี่ปุ่นมาก เนื่องจากในญี่ปุ่นห้างยังสามารถตั้งอยู่ได้ใน

หลายโซนในเขตเมือง แต่ในกรณีของไทยนั้นไม่สามารถท�าได้

โดยสิ้นเชิง

 หากเปรียบเทียบในรายละเอียดของกฎหมายควบคุม

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในปัจจุบันของไทยและญี่ปุ่น พบว่า  

มีข้อแตกต่างในหลายๆ ประเด็นทั้งที่เป็นกฎหมายที่อ้างเรื่อง

สิ่งแวดล้อมและผังเมืองเหมือนกัน  ตั้งแต่แนวคิดที่ของไทยมุ่ง

ควบคุมที่ตั้งและลักษณะของห้างเพียงอย่างเดียวซึ่งต่างจาก 

กฎหมายญี่ปุ ่นที่มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าห้างฯ ควรรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวมโดยไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณห้างฯ เลวร้ายลง 

ขนาดห้างที่เข้าข่ายกฎหมายห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของ

ทั้งสองประเทศก็ต่างกันมาก โดยประเทศญี่ปุ ่นก�าหนดไว้

ที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในขณะที่ไทยก�าหนดไว้เพียง 

๓๐๐ ตารางเมตรเท่านั ้น  ซึ ่งขนาดดังกล่าวถือได้ว่าเป็น

ห้างขนาดกลางหรือค่อนมาทางเล็กด้วยซ� ้า ตามกฎหมาย

ไทยห้างฯ ขนาด ๓๐๐ – ๑,๐๐๐ ตารางเมตรสามารถ

สร้างในเมืองได้ในพื้นที ่ที ่ก�าหนด  แต่ห้างขนาดใหญ่กว่า 

๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ ้นไปต้องสร้างนอกเขตเมืองเท่านั ้น  

แต่กฎหมายญี่ปุ ่นนั้นห้างสามารถสร้างในเมืองได้เพียงแต่

ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม และไม่สามารถตั้ง 

ได้ในโซนพิเศษ (speciail use zone) บางโซนเท่านั ้น   

ซึ่งโซนดงักล่าวมไีม่มาก และไม่ได้จดุประสงค์กดีกนัห้างค้าปลกี

ขนาดใหญ่โดยตรง ดงันั้นในการควบคมุเรื่องขนาดและที่ตั้งนั้น  

กฎหมายไทยมีความเข้มงวดกว่ากฎหมายญี่ปุ่นมาก
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ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

ข้อก�าหนดของอาคารตาม guideline ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง เช่น ระยะถอยร่นจากถนน

กฎหมาย LSLL และข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมในตัวกฎหมาย

การจัดท�าผังเมืองรวมและประกาศกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองของแต่ละจังหวัด (ในเขตเมือง) และกฎกระทรวง
ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารพาณิชย์ของจังหวัดต่างๆ

กฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุง

มาตรการส่งเสริมผู้ค้ารายย่อยอื่นๆ เช่น บริษัทรวมค้าปลีก
เข้มแข็ง

โครงการปรับปรุงย่านการค้าใจกลางเมือง

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของไทยและญี่ปุ่น

 ส่วนข้อก�าหนดด้านตัวอาคาร ทั ้งไทยและญี่ปุ ่นมี

ความเข้มงวดไม่ต่างกัน และเป็นอุปสรรคทางด้านต้นทุนเป็น

อย่างมาก แต่กฎหมายของญี่ปุ่นต่างจากกฎหมายไทยตรงที่

นอกจากห้างจะต้องท�าตามข้อก�าหนดแล้ว  ยังต้องจัดท�าการ

ส�ารวจเพื่อหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมล่วงหน้าและยังต้องรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบเพื่อท�าการปรับแก้ไขให้มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรืออยู่ในขั้นที่ผู้อยู่อาศัย

บรเิวณโดยรอบพอใจ  การท�าการส�ารวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบนี้เป็นผลให้ห้าง

ต้องมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นและใช้เวลานานในการจัดท�า  ถือเป็น

อปุสรรคที่ไม่สามารถเหน็ได้จากตวักฎหมายท�าให้ข้อก�าหนดใน

ด้านตวัอาคารของญี่ปุน่เป็นอปุสรรคต่อห้างค้าปลกีขนาดใหญ่

มากกว่าของไทยโดยอาศัยพลังจากประชาชน

 จะเห็นได้ว ่ากฎหมายญี ่ปุ ่นใช้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  นอกจากนี้ยงัให้อ�านาจรฐับาลท้อง

ถิ่นเป็นผูค้วบคมุ  โดยขั้นตอนทกุอย่างของกฎหมายจะเสรจ็สิ้น

ที่รัฐบาลท้องถิ่น  รัฐบาลกลางเป็นเพียงผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ใน

การพิจารณาให้เป็นมาตรฐานและคอยสอดส่องไม่ให้มีการใช้

อ�านาจเกินขอบเขตเท่านั้น  ในขณะที่รัฐบาลไทยได้ก�าหนดกฎ

เกณฑ์ตายตัวบังคับใช้กับห้างฯ ทั่วประเทศ  โดยที่หน่วยงาน

หรือคณะกรรมการผังเมืองในท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหรือข้อก�าหนดต่างๆ ได้ไม่มาก
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 กฎหมายไทยและญี่ปุ ่นยังมีข้อแตกต่างกันในเรื ่อง

บทลงโทษ กฎหมายของไทยหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ข้อก�าหนดของกฎหมาย ลกัษณะอาคารหรอืที่ตั้งไม่ถกูต้องตาม 

ข้อก�าหนด  กจ็ะไม่อนญุาตให้ก่อสร้าง  ส่วนของประเทศญี่ปุน่นั้น  

หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  LSLL  กรณีห้างฯ ไม่ปรับ

แก้ไขแบบของห้างฯ ตามข้อเรียกร้องของประชาชนโดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร  ทางจังหวัดก็ไม่มีสิทธิยับยั้งการก่อสร้างได้   

แต่จะใช้วิธีการติดประกาศให้สาธารณชนทราบว่าห้างไม่

ปฏบิตัติามกฎหมาย  ซึ่งถอืเป็นบทลงโทษที่ได้ผลส�าหรบัสงัคม

ญี่ปุ่น  เนื่องจากหน้าตาและชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความ

ส�าคัญมาก และการถูกติดประกาศอาจมีผลให้ลูกค้าเข้าห้างฯ  

น้อยลงได้

 จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่า  แม้ไทยและญี่ปุ่น

จะใช้ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมมาใช้ควบคุมห้างค้าปลีก 

ประเทศ ไทย ญี่ปุ่น

กฎหมาย

กฎหมายผังเมือง(ประกาศกรมโยธา
ธิการและผังเมือง)และกฎหมาย
ควบคุมอาคาร (ประกาศกระทรวง
มหาดไทยก� า หนดบ ริ เ วณห้าม 
ก่อสร้างฯ)

กฎหมาย Large Scale Retail 
Store Location Law (LSLL)  และ
กฎหมายผังเมืองฉบับปรับปรุง

จุดประสงค์
รักษาสภาพแวดล้อมที ่ดีและช่วย
เหลือธุรกิจขนาดเล็ก

ปกป้องส่ิงแวดล้อม และลดผลกระทบ 
ต่อชุมชนรวมไปถึงผู้ค้ารายย่อย

แนวคิด
ควบคุมห้างค้ าปลีกขนาดใหญ่
ให้อยู ่ในเขตที ่เหมาะสมเพื ่อสิ ่ง
แวดล้อมที่ดี

ปกป้องสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัย 
บริเวณโดยรอบห้างค้าปลีกขนาด
ใหญ่

ขนาดห้างต่�าสุดที่บังคับ ๓๐๐ ตร.ม. ๑,๐๐๐ ตร.ม.

เกณฑ์ด้านที่ตั้ง
ห้างฯ ขนาดใหญ่ไม่สามารถสร้างได้
ในเขตเมือง

ไม่สามารถสร้างห้างขนาดใหญ่ได้
ในโซนพิเศษ (Specail use zone)  
บางโซน

เกณฑ์ด้านตัวอาคาร
สัดส่วนอาคารต่อพื้นที่ ระยะถอยร่น
จากถนน ฯลฯ

จ�านวนที่จอดรถ ระดับเสียงรบกวน 
ความจุที่เก็บขยะ ฯลฯ

การลงโทษ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหาก
ลักษณะอาคารและที่ตั้งไม่ถูกต้อง

กรณีไม่ท�าตามข้อก�าหนด LSLL จะมี
การติดประกาศประจาน

ตารางที่ ๒  เปรียบเทียบรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ของไทยและญี่ปุ่น

ขนาดใหญ่  แต่ในหลักการและวิธีการมีความแตกต่างกันมาก  

ในณะที่ประเทศไทยเน้นการควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเรื่องที่ตั้งของห้างฯ แต่การควบคุม

โดยใช้กฎหมายผังเมอืงและกฎหมายควบคุมอาคารกท็�าให้ไม่

ครอบคลุมไปถงึผลกระทบด้านอื่นท่ีอาจมต่ีอผู้อาศัยรอบห้างฯ 

 ด้านกฎหมายของญี่ปุน่ แม้จะไม่มกีารจ�ากดับรเิวณห้างค้า

ปลกีขนาดใหญ่ (ยกเว้นโซนพเิศษบางโซน) แต่การที่ห้างฯ จะเข้า 

ไปตั้งในบริเวณใดก็ต้องให้ความส�าคัญกับการรักษาสภาพ

แวดล้อมในพื้นที่นั้น โดยมปีระชาชนที่อาศยัอยูใ่นบรเิวณนั้นเป็น 

ผู้ตรวจสอบว่าห้างได้ค�านึงถีงสภาพแวดล้อมเพียงพอหรือไม่   

กล่าวได้ว่ากฎหมายของญี ่ปุ ่นมีลักษณะเด่นอยู่ที ่การใช้

พลังของประชาชนและมีการประสานประโยชน์ทุกฝ่าย   

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการได้รับความสะดวกในการ 

ซื้อหาสนิค้าในขณะเดยีวกนักย็งัได้อาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ดี
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สรุป
 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างใน

การจ�ากัดจ�านวนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในทั้งสองประเทศ  

เนื่องจากเป็นวิธีควบคุมทางอ้อมที่ยากที่จะถูกต่างชาติกล่าว

หาว่าปกป้องอุตสาหกรรมทางการค้าในประเทศของตน แต่

โดยวิธีและแนวทางปฏิบัติแล้วไทยกับญี่ปุ่นมีความแตกต่าง

กันมากในหลายประเด็น ตั้งแต่แนวคิดของญี่ปุ่นในการอยู่

ร่วมกันกับชุมชนอย่างสงบสุขโดยไม่ท�าให้สิ่งแวดล้อมในการ

อยู่อาศัยของประชาชนรอบห้างฯ แย่ลง  แต่กฎหมายของ

ไทยเป็นการมุ่งกีดกันห้างค้าปลีกขนาดใหญ่โดยใช้กฎหมาย

ผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารโดยไม่มีแนวคิดการอยู่

ร่วมกันกับชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้กฎหมายของ

ญี่ปุ่นยังก�าหนดให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการ

พิจารณาผลกระทบจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีต่อสภาพ

แวดล้อม  แต่กฎหมายของไทยแทบมิได้ก�าหนดให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายของญี่ปุ ่นต่างจาก

กฎหมายของไทยตรงที่ได้อาศัยพลังชุมชนเข้ามาช่วยในการ

ควบคุมห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

 อุปสรรคอันเกิดจากการกฎหมายที่มีต่อห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ กฎหมายของญี่ปุ่นได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบการ

ท�าการส�ารวจถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  และต้อง

จัดแถลงให้ชุมชนทราบเพื่อรับการพิจารณาแก้ไขจากชุมชน 

ท�าให้ห้างต้องมีต้นทุนสูงขึ้นมาก แต่ห้างก็ไม่ได้ถูกก�าหนด

บริเวณที่ตั้งที่เข้มงวดเหมือนกับกฎหมายของไทยที่ห้ามสร้าง

ห้างฯ ขนาดเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรในเขตเมือง  และยัง

ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านตัวอาคารที่มุ ่งสร้างอุปสรรค

โดยตรง  กฎหมายของไทยจึงส่งผลกระทบต่อห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่มากกว่ากฎหมายของญี ่ปุ ่นจนท�าให้ห้างต้อง

พยายามหาทางออกด้วยวิธีต่างๆ เช่นลดขนาดของห้างฯ 

ลงเพื่อที่จะสามารถตั้งอยู่ได้ในเขตเมือง  ซึ่งการลดขนาดยิ่ง

จะเป็นคู่แข่งกับร้านขนาดเล็กของไทยมากยิ่งขึ้น  กฎหมายที่

เข้มงวดไปของไทยจึงอาจไม่ส่งผลดีนักต่อการค้าปลีกโดยรวม

ของไทย  ซึ่งต่างจากกฎหมายของญี่ปุ่นที่เน้นให้แต่ละฝ่ายอยู่

ร่วมกันได้โดยไม่ก่อให้เกิดผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์

อย่างเด่นชัด

ท�าการส�ารวจถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม  และต้อง




