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บทบาทของบรรษัทเกษตรและอาหาร 
กับการเปลี�ยนแปลงชนบทและสังคมไทย 

วิฑรูย์ เลี�ยนจํารูญ 
มลูนิธิชีววิถี(BIOTHAI) 

 
1. เกริ�น 
ในขณะที�สงัคมชนบทกําลงัเปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบทบาทของการผลิตทางการเกษตร

ในฐานะที�เป็นแหลง่รายได้สําคญัของชนบทกําลงัลดลง และการโยกย้ายของคนรุ่นใหมเ่พื�อไปประกอบ
อาชีพในสาขาการผลิตอื�นๆ แตทํ่าไมบรรษัทเกษตรและอาหารกําลงัเตบิโตและขยายกิจการอยา่งรวดเร็ว 
เจ้าของธุรกิจการเกษตรกลายเป็นคนที�มั�งคั�งที�สดุของประเทศ  

 
สดัสว่นที�มาของรายได้ของครัวเรือนชนบท  

 
ที�มา : รายได้ครัวเรือนนอกเขตเทศบาล สํานกังานสถิตแิห่งชาต ิ2552 

 
นกัลงทนุข้ามชาตขิยายการลงทนุทางการเกษตรเข้าไปในประเทศตา่งๆซึ�งรวมถึงการยดึครองที�ดนิ 

(land grabbing) ปรากฏการณ์ดงักลา่วเกิดขึ Kนทั Kงในระดบัประเทศ ภมูิภาค และระดบัโลก แตเ่กษตรกรซึ�ง
เป็นกลุม่ประชาชนหลกัที�อาศยัอยูใ่นชนบทกลบัประสบกบัปัญหาหนี Kสินและสญูเสียที�ดนิทํากินกลายเป็นผู้
เชา่ที�ดนิในสดัสว่นที�เพิ�มมากขึ Kนอยา่งรวดเร็ว 
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การลงทนุข้ามชาตโิดยกองทนุความมั�งคั�งและบรรษัทตา่งๆ  
 

 
ที�มา : GRAIN 2009 

 
ความเป็นจริงข้างต้น ทําให้เราไมอ่าจยอมรับความพา่ยแพ้ของชนบทได้โดยไมแ่สวงหาความจริง 

และปลอ่ยให้คนชนบทและเกษตรกรรายยอ่ยถกูกอบโกยประโยชน์โดยปราศจากการตอ่สู้หรือตอ่รองกบั
บรรดาบรรษัทและกลุม่ผู้ ได้ประโยชน์จากชนบท 

 
2. การศึกษาชนบทที�เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
เมื�อเร็วๆนี Kนกัวิชาการกลุม่หนึ�งได้ให้ความสนใจกบัการอธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี�ยนแปลง

ของชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริบทการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวข้องกบัพฒันาการของจิตสํานกึและการมี
สว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนในชนบทกบัการเมืองระดบัชาต ิความสนใจดงักล่าวดเูหมือนปลกุ
ความสนใจเกี�ยวกบัการศกึษาเรื�องชนบทให้คกึคกัมากขึ Kน นี�อาจเป็นการกระตุ้นให้มีการวิเคราะห์ชนบท
และสงัคมไทยอย่างสําคญัเป็นครั Kงที�สาม หลงัจากครั Kงแรกซึ�งเกิดขึ Kนในสมยัการถกเถียงลกัษณะของ
สงัคมไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยและนกัวิชาการสงัคมนิยมเมื�อประมาณ 30 ปีที�แล้ว และ
ครั Kงที�สองในชว่งการเติบโตขององค์กรพฒันาเอกชนในประเทศไทยที�มีวิวาทะระหวา่งแนวความคิด
วฒันธรรมชมุชนกบักลุม่เศรษฐศาสตร์การเมืองเมื�อเกือบ 20 ปีที�ผ่านมา 
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อยา่งไรก็ตาม ในความเห็นของผู้ เขียนงานวิชาการและการถกเถียงเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ชนบทไทยดงักลา่วยงัขาดการทําความเข้าใจถึงพลงัที�อยูเ่บื Kองหลงัการเปลี�ยนแปลงของชนบท โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งบทบาทของกลุม่ทนุที�มีบทบาทสําคญัในภาคการผลิตของชนบท และรวมไปถึงกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าการลงทนุทั Kงในระดบัโลก และระดบัภมูิภาคที�มีผลกระทบตอ่สงัคมไทยทั Kงหมดรวมทั Kงชนบทไทย
ด้วย 

ผู้ เขียนพบวา่หากแบง่แนวความคดิเกี�ยวกบัชนบทอยา่งหยาบๆออกเป็น 2 กลุม่ คือ หนึ�ง กลุม่ที�
เห็นวา่วิถีของชมุชนและหมูบ้่านในอดีต เป็นทางออกและคําตอบสําหรับอนาคต  และสอง กลุม่ที�เห็นวา่
ชนบท ชมุชนท้องถิ�น และเกษตรกรรายยอ่ยเป็นเพียงการดํารงอยูช่ั�วคราวของพฒันาการสงัคมที�
เปลี�ยนแปลงไปสูค่วามเป็นอตุสาหกรรมและเมือง ทั Kงสองแนวคิดล้วนแล้วแตมี่ข้อจํากดั กลา่วคือแนวคิด
แรก มิได้ให้ความสําคญักบับทบาทและพลงัของทนุที�ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลง ในขณะที�แนวคิดหลงั
นอกเหนือจากมิได้ตระหนกัถึงศกัยภาพและความสําคญัของชนบทอยา่งเทา่ที�ควรแล้ว ยงัมิได้ตอ่สู้ตอ่รอง
กบักลุม่ทนุที�ได้ประโยชน์จากการเปลี�ยนแปลงของชนบทและภาคเกษตรกรรมอีกด้วย 

การศกึษาชนบทควรเป็นไปเพื�อให้ชมุชนและเกษตรกรรายยอ่ยสามารถตอ่สู้ /ตอ่รองกบัผู้ ที�เข้ามา
แสวงหาประโยชน์จากฐานทรัพยากร ที�ดนิ แหลง่นํ Kา ปัจจยัการผลิต และอื�นๆและสร้างทางเลือกการพฒันา
ที�มีสมดลุระหวา่งชนบท/เกษตรกรรม กบั เมือง/อตุสาหกรรม ตลอดไปจนถึงการตอ่รองทางการเมืองเพื�อให้
มีนโยบายระดบัตา่งๆที�สร้างความเป็นธรรมและความอยู่รอดอยา่งผาสกุของคนในชนบทในท้ายที�สดุ 

 
3. อะไรคือเนื *อหาและความสาํคัญของชนบท 
ในความเห็นของผู้ เขียน ชนบทมีความสําคญัตอ่เศรษฐกิจและสงัคมไทยอย่างน้อย 4 ประการคือ 
หนึ�ง ชนบทคือกลุม่ทางสงัคมของประชาชนที�เกี�ยวข้องเชื�อมโยงกบัฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนในชนบทคือผู้ ถือครองที�ดนิส่วนใหญ่  และมีสิทธิตามธรรมชาติ วฒันธรรม และมีสว่นร่วม(อย่าง
น้อยที�สดุตามรัฐธรรมนญู)ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิว่นรวมของประเทศ 

สอง ชนบทเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและอาหารของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย แม้วา่จะเกิดการเปลี�ยนแปลงในการผลิตบางสาขา เช่น การเลี Kยงไก่ สกุร กุ้ ง หรือ
ปลานํ Kาจืด ที�เข้าไปอยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทเกษตรและอาหาร แตส่ินค้าเกษตรและอาหารอื�นสว่น
ใหญ่ๆ เชน่ ข้าว ข้าวโพด มนัสําปะหลงั ยางพารา ปาล์มนํ Kามนั ฯลฯ ยงัอยูใ่นมือของเกษตรรายย่อยใน
ชนบท 

สาม ชนบทคือกลุม่ผู้บริโภคกลุม่ใหญ่ที�รองรับการบริโภคสินค้าและบริการตา่งๆ โดยเฉพาะสินค้า
อาหารและอปุโภคบริโภค เนื�องจากประชาชนในชนบทยงัคงเป็นกลุม่ที�มีจํานวนมากที�สดุในจํานวน
ประชากรทั Kงหมดของประเทศ  
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สี� ชนบทคือแหลง่ทางวฒันธรรมและความรู้ที�สะสมมาเนิ�นนานในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ�งความรู้
พื Kนบ้าน (traditional knowledge) ที�เกี�ยวเนื�องกบัทรัพยากรชีวภาพ อาหาร และยา ซึ�งมีความสําคญัทั Kงใน
ปัจจบุนัและอนาคต ทั Kงนี Kโดยไมจํ่าเป็นต้องกลา่วถึงภมูิปัญญา (wisdom) ของชมุชนพื Kนเมือง หรือ
ปัญญาชนท้องถิ�นแบบตา่งๆ 

การลม่สลายของชนบทคือการเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิการเสื�อมถอยของการผลิต
การเกษตรและอาหาร การลดลงของประชากรในชนบท และการสญูหายของความรู้พื Kนบ้านและภมูิ
ปัญญาท้องถิ�นตา่งๆ 

 
4. บทบาทของบรรษัทกับการเปลี�ยนแปลงชนบทและภาคเกษตรกรรมไทย 
จากการศกึษา การเก็บข้อมลูในพื Kนที� การรวบรวมสถิตติา่งๆ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ และ

ได้เข้าร่วมในกระบวนการทํางานที�เกี�ยวกบัเกษตรกรรมและความมั�นคงทางอาหาร ผู้ เขียนพบวา่พลงัสําคญั
ที�ทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วคือแนวทางการพฒันาของรัฐที�ได้รับการสนบัสนนุจากโครงสร้างของ
ระบบทนุนิยมและการแสวงหากําไรของบรรษัทการเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ผลประโยชน์จากการ
พฒันาถกูโยกย้ายจากชมุชนชนบท และเกษตรกรผา่นกลไกการจดัการและใช้ประโยชน์จากชนบทใน
รูปแบบตา่งๆ เชน่ 

4.1 การยึดครองทรัพยากรพนัธุกรรม 
ในอดีตและในชนบทสว่นใหญ่ของโลก เมล็ดพนัธุ์และพนัธุ์สตัว์ถกูอนรัุกษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์

จากชมุชน โดยการผา่นกฎสองประการคือ หนึ�ง พนัธุกรรมทั Kงหลายนั Kนสามารถเก็บไปปลกูตอ่ได้ในฤดกูาร
ผลิตหน้า และสอง พนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์นั Kนถกูแจกจ่ายและเปลี�ยนระหว่างครอบครัวและชมุชนตา่งๆ  โดย
กระบวนการดงักลา่วทําให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพขึ Kนในสงัคมเกษตรกรรม แตใ่นชว่งสงครามเย็น
การพฒันาพนัธุ์พืชถกูชี Kนําและครอบงําโดยสถาบนัวิจยัการเกษตรระหวา่งประเทศภายใต้การสนบัสนนุของ
ธนาคารโลก เกษตรกรและชมุชนตา่งๆคอ่ยๆลดบทบาทการอนรัุกษ์และพฒันาพนัธุ์โดยตนเองมาเป็นการ
พึ�งพาสถาบนัวิจยัสาธารณะ และเมื�อสถาบนัเหลา่นี Kโรยราลงเพราะทิศทางใหญ่ของโลกคือการสง่เสริม
บทบาทภาคเอกชนให้มาทําหน้าที�แทน บรรษัทขนาดใหญ่ได้เข้ามาครอบครองพนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์ของโลก 
ปัจจบุนั บรรษัทยกัษ์ใหญ่ของโลก 6 บริษัทครอบครองตลาดเมล็ดพนัธุ์ของโลกถึง 74%  
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การครอบครองตลาดเมล็ดพนัธุ์ของโลกโดยบรรษัทขนาดใหญ่ 2552 

 
 

การเปลี�ยนแปลงเมล็ดพนัธุ์เป็นไปเพราะแรงจงูใจวา่ เมล็ดพนัธุ์สมยัใหมส่ามารถเพิ�มผลผลิตได้
ตั Kงแต ่15-30% แตต้่องแลกกบัเมล็ดพนัธุ์ราคาแพง และการใช้ปัจจยัการผลิตตา่งๆเพิ�มขึ Kน และเมื�ออยูใ่น
ระบบตลาดที�บรรษัทครอบงําตลาด หรือใช้เทคโนโลยีที�ไมส่ามารถเก็บพนัธุ์ไปปลกูตอ่ได้ (เชน่ hybrid 
seed)  หรือใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทตา่งๆเพื�อให้ได้สิทธิผกูขาด(exclusive right) ต้นทนุ
ของการผลิตพืชจะมีสดัสว่นของต้นทนุคา่เมล็ดพนัธุ์สงูถึงประมาณ 35% ของต้นทนุการผลิตทั Kงหมด  

 
สดัสว่นต้นทนุการปลกูข้าวลกูผสม 2552 

 
ผลการสํารวจโดยมลูนิธิชีววถีเมื�อปี 2552 
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ตวัอยา่งเชน่การเปลี�ยนจากพนัธุ์ข้าวทั�วไปมาเป็นพนัธุ์ข้าวลกูผสม ชาวนาจะต้องจา่ยคา่พนัธุ์ข้าว
เพิ�มขึ Kนจากเดมิ 200 บาท/ไร่ มาเป็น 1,500-1,700 บาท/ไร่ และสดัสว่นการจา่ยผลประโยชน์จากการใช้
พนัธุกรรมจะสงูขึ Kน 35% ของรายได้ ในกรณีที�เปลี�ยนไปใช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพื�อการค้า ดงักรณีของ
มะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมต้านทานโรคใบดา่งจดุวงแหวน ตามรายละเอียดในภาพ 

 
สว่นแบง่รายได้กรณีการปลกูมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรม 

 
ที�มา : เอกสารการแถลงขา่ว กรมวิชาการเกษตร 2547 

ขณะนี Kตลาดเมล็ดพนัธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะพืชไร่เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวนั รวมถึง
พนัธุ์ผกัทั Kงหลายล้วนแล้วแตอ่ยูใ่นมือของบรรษัทข้ามชาติและบรรษัทยกัษ์ใหญ่การเกษตรและอาหารของ
ไทยแล้วแทบทั Kงหมด 

สดัสว่นการครอบครองตลาดเมล็ดพนัธุ์พืชในประเทศไทย1 

 

ที�มา : BIOTHAI Briefing 

                                                           
1

 จากการสํารวจข้อมลูเบื Kองต้น ยงัไม่สามารถนําไปอ้างอิงได้ 
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อาจกลา่วได้วา่การพรากพนัธุ์พืชไปจากชมุชนท้องถิ�นและเกษตรกรายยอ่ยคือจดุเริ�มต้นของการ
ผกูขาดของบรรษัทขนาดใหญ่และความลม่สลายของเกษตรกรรายยอ่ยและชมุชนท้องถิ�นตา่งๆ 

4.2 การผกูขาดปัจจยัการผลิตและการครอบงําระบบการผลิต 
การยึดครองพนัธุกรรมซึ�งแตเ่ดมิอยูใ่นมือของชมุชนและเกษตรกรรายยอ่ยมาเป็นพนัธุ์พืชของ

บริษัท ทําให้นอกเหนือจากบริษัทขดูรีดผลประโยชน์ผา่นพนัธุ์พืชแล้ว การใช้พนัธุ์พืชของบริษัทยงันําไปสู่
การถกูบงัคบัทั Kงโดยตรงและโดยอ้อมให้ต้องใช้ปัจจยัการผลิตอื�นด้วย ตวัอยา่งที�ชดัเจนที�สดุคือพนัธุ์พืช
ดดัแปลงที�ใช้อยูโ่ลกขณะนี Kมากกวา่ 85% เป็นพืชต้านทานสารเคมีปราบวชัพืช ทําให้เกษตรกรต้องใช้พนัธุ์
พืชและสารเคมีของบริษัทนั Kน 

แตแ่นวโน้มดงักล่าวได้เกิดขึ Kนมาก่อนหน้านี Kแล้วในกรณีของการสง่เสริมการปลกูข้าวโพด รวมถึง
ข้าวลกูผสม เนื�องจากบริษัทตา่งๆมกัจะผกูมดัให้เกษตรกรต้องใช้พนัธุ์พืช ปุ๋ ยและสารเคมีในเครือบริษัท
ของตน  

ในระดบัโลกนั Kนเห็นได้ชดัเจนวา่บริษัทผลิตเมล็ดพนัธุ์รายใหญ่ของโลกล้วนแล้วแตเ่ป็นบริษัทที�
ครอบครองตลาดสารเคมีการเกษตรรายใหญ่ของโลกด้วยเชน่เดียวกนั โดยบรรษัทข้ามชาต ิ10 บริษัท
ครอบครองตลาดสารเคมีการเกษตรของโลกถึง 89% 

 
สดัสว่นของบรรษัทข้ามชาติที�ครอบครองตลาดสารเคมีของโลก 

 
 

บริษัทเจริญโภคภณัฑ์และบริษัทรองลงมาอีก 2-3 บริษัทสามารถผกูขาดการเลี Kยงไก่ไว้ได้เพราะ
พนัธุ์ไก่สมยัใหมถ่กูผกูขาดอยูใ่นมือของบริษัท ทั Kงๆที�ในอดีตประเทศไทยคือแหลง่ที�มีความหลากหลายของ
พนัธุ์ไก่และสตัว์ปีกมากมายทั Kงที�พบในธรรมชาติและชมุชนท้องถิ�นตา่งๆ การเลี Kยงสตัว์ในระบบนี Kเกษตรกร
ต้องยอมรับเทคโนโลยีและปัจจยัการผลิตอื�นๆของบริษัทแทบทั Kงหมด รายได้ที�เกษตรกรจะได้รับมีสว่นแบง่
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น้อยมาก เพราะประมาณ 90% ของต้นทนุการผลิตเป็นผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ�งคา่พนัธุ์
ไก่และคา่อาหารสตัว์ 

ต้นทนุการเลี Kยงไก่เนื Kอ 2551 

 
ที�มา : สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ระบบการเกษตรแบบพนัธะสญัญาได้ถกูพฒันาขึ Kนเพื�อรองรับการผลิตที�บริษัทเป็นผู้ครอบครอง

พนัธุ์พืชพนัธุ์สตัว์ อาหาร สารเคมี และเทคโนโลยีการผลิต เกษตรกรเป็นผู้ใช้แรงงานกู้ เงินจากสถาบนั
การเงินและถกูผลกัให้เป็นผู้ รับภาระจากความเสี�ยงในกระบวนการผลิตที�เกิดขึ Kน 

เมื�อรวมการแสวงหาประโยชน์จากพนัธุ์พืชซึ�งมีสดัสว่นประมาณ 35% ของต้นทนุการผลิต กบัการ
ครอบครองปัจจยัการผลิตและเทคโนโลยีเข้าด้วยกนัแล้ว สดัสว่นต้นทนุการผลิตที�อยูใ่นมือบริษัทจะเพิ�มขึ Kน
เป็นอย่างน้อย 70% และจะสงูขึ Kนมากกวา่ 85-90% ในกรณีการเลี Kยงปลาและไก่แบบอตุสาหกรรม 

สิ�งที�นา่สนใจคือระบบการผลิตขนาดใหญ่ที�เกษตรกรได้รับสว่นแบง่เพียงน้อยนิดจากระบบการ
ผลิตนั Kน สามารถทดแทนการผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ยอื�นๆได้เป็นจํานวนมาก ตวัอย่างเชน่ สถิตขิอง
สํานกังานสถิตแิหง่ชาตพิบว่า 72% ของไก่เนื Kอที�เลี Kยงในปัจจบุนั (ประมาณ 101.25 ล้านตวั/ปี)มาจาก
ฟาร์มขนาดใหญ่ของเกษตรกรจํานวน 7,145 รายเท่านั Kนเอง ในขณะที�การเลี Kยงไก่แบบพื Kนบ้านเหลือเพียง 
10% เทา่นั Kน2แนวโน้มเชน่นี Kกําลงัดําเนินไปในสาขาการผลิตอื�น เชน่ การเลี Kยงกุ้ ง การเลี Kยงปลา และ
แม้กระทั�งการปลกูพืชเศรษฐกิจอื�นๆ นี�เป็นหนึ�งในสาเหตกุารลม่สลายของชนบทและการที�เกษตรกรราย
ยอ่ยต้องโยกย้ายเปลี�ยนอาชีพ 

                                                           
2

 คํานวณจากสถิติของกรมปศสุตัว์ ปี 2544-2552  
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การเลี Kยงไก่ของไทยดําเนินการโดยผู้ผลิตรายใหญ่ 

 
ที�มา : สํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ2551 

 
 

4.3 แนวโน้มการครอบครองและผกูขาดกลไกการกระจายอาหาร 
การขยายตวัของกิจการไฮเปอร์มาร์เก็ต ฟู๊ ดสโตร์  คอนวีเนี�ยนสโตร์ ที�เข้ามาแทนที�ตลาดสด ตลาด

นดั แผงเนื Kอสตัว์ และร้านขายของชําขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว โดยขาดการควบคมุทําให้ผลผลิตจากระบบ
เกษตรและอาหารของเกษตรรายย่อยถกูจํากดัลงเป็นลําดบั 

การค้าปลีกค้าสง่สมยัใหม่ที�อยูใ่นมือบริษัทยกัษ์ใหญ่ตา่งๆกําลงัขยายตวัออกไปมากยิ�งขึ Kนทกุที 
โดยบริษัทค้าสง่ค้าปลีกของโลก 15 บริษัท ครอบครองสว่นแบง่ 30.6% ของซุปเปอร์มาร์เก็ต 73.5 ของ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 68.8% ของดสิเคาท์สโตร์ และ 57.5 %ของร้านสะดวกซื Kอ(คอนวีเนี�ยนสโตร์)3  

  
 
 
 

 

                                                           
3

 ตามการให้ความหมายของ  Euromonitor ซุปเปอร์มาร์เก็ตหมายถึง สถานที�จําหน่ายสินค้าที�มีพื Kนที�การขายระหวา่ง  400 - 2,500

ตารางเมตร และ 70% เป็นสินค้าอาหารและสินค้าในชีวิตประจําวนัทั�วไป สว่นไฮเปอร์มาร์เก็ตหมายถึงสถานที�จําหน่ายสินค้าที�มีพื Kนที�
จําหน่ายมากวา่ 2,500 ตารางเมตรขึ Kนไป และอย่างน้อย  35 % เป็นสินค้าประเภทอาหาร สว่นดิสเคาท์สโตร์ หมายถึงสถานที�จําหน่าย
สินค้าที�มีพื Kนที�เก็บสินค้าประมาณ 300-900 ตารางเมตร และเก็บสินค้าขนาดตํ�ากวา่ 1,000 ผลิตภณัฑ์ (product lines) สว่นคอนวี
เนี�ยนสโตร์หมายถึงร้านค้าที�ขายสินค้าทั�วไปและเปิดขายตลอดเวลาหรือเป็นเวลายาวนาน 
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Leading retailers in global food market sales, by type of retail outlet, 2008  
Global 
sales 
rank Supermarkets Hypermarkets Discounters Convenience stores 

1 
Kroger Co (United 
States) 

Wal-Mart Stores Inc 
(United States) Aldi Group (Germany) 

Seven & I Holdings Co, Ltd 
(United States) 

2 
Safeway Inc (United 
States) Carrefour SA (France) 

Schwarz Beteiligungs GmbH 
(Germany) Itochu Group (Japan) 

3 
Tesco Plc (Uniked 
Kingdom) 

Tesco Plc (United 
Kingdom) Rewe Group (Germany) Lawson Inc (Japan) 

4 
Royal Ahold NV 
(Netherlands) 

Auchan Group SA 
(France) Supervalu Inc (United States) 

Internationale Spar 
Centrale BV (Netherlands) 

5 
Edeka Zentrale AG & 
Co KG (Germany) E Leclerc (France) Carrefour SA (France) Carrefour SA (France) 

6 Rewe Group (Germany) 
J Sainsbury Plc (United 
Kingdom) Wal-Mart Stores Inc (United States) Uny Co Ltd (Japan) 

7 
Delhaize Group SA 
(Belgium) 

Casino Guichard-
Perrachon SA (France) 

Tengelmann Group, The 
(Germany) 

Musgrave Group Plc 
(Ireland) 

8 
ITM Entreprises SA 
(France) 

Schwarz Beteiligungs 
GmbH (Germany) George Weston Ltd (Canada) 

Co-operative Group (CWS) 
Ltd (United Kingdom) 

9 Carrefour SA (France) 
Royal Ahold NV 
(Netherlands) 

Dansk Supermarked A/S 
(Denmark) 

FEMSA (Fomento 
Economico Mexicano SA 
de CV) (Mexico) 

10 
Woolworths Ltd (United 
States) Metro AG (Germany) X5 Retail Group NV (Russia) 

Tesco Plc (United 
Kingdom) 

11 
Supervalu Inc (United 
States) 

Target Corp (United 
States) 

Edeka Zentrale AG & Co KG 
(Germany) AEON Group (Japan) 

12 
Publix Super Markets 
Inc (United States) Meijer Inc (Japan) Reitan-Gruppen AS (Norway) 

Alimentation Couche-Tard 
Inc (Canada) 

13 

Internationale Spar 
Centrale BV 
(Netherlands) 

Shinsegae Department 
Store Co Ltd (South 
Korea) 

Norma Lebensmittel Filialbetrieb 
GmbH & Co KG (Germany) 

Auchan Group SA 
(France) 

14 Mercadona SA (Spain) 
Systeme U Central 
Nationale SA (France) Tander ZAO (Russia) 

CBA Kereskedelmi Kft 
(Hungary) 

15 
Casino Guichard-
Perrachon SA (France) 

Louis Delhaize SA 
(Belgium) 

Jerónimo Martins SGPS SA 
(Portugal) 

Casino Guichard-
Perrachon SA (France) 

Sales 
share of 
top 15 30.6 percent 73.5 percent 68.8 percent 57.5 percent 
 
Source: Euromonitor, 2008.  
 
 

  ในประเทศไทยนั Kนยอดขายของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และโมเดร์ินเทรดดงักลา่วครอบครองตลาด
มากกวา่ครึ�งหนึ�งของการค้าขายสินค้าอปุโภคบริโภคแล้วในปัจจบุนั แตส่ิ�งที�ควรตระหนกัมากขึ Kนก็คือ
สดัสว่นของสินค้าในห้างขนาดใหญ่ดงักลา่วเป็นสินค้าประเภทอาหารสงูตั Kงแต ่44-84 % ตามตาราง 
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ยอดขายสินค้าอาหารของห้างขนาดใหญ่ 2003  
 

อนัดบั ยอดขายสนิค้าอาหาร ยอดขายทั Kงหมด เปอร์เซ็นต์อาหาร 
   (ล้านเหรียญสหรัฐ) (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 1  วอลมาร์ท(Wallmart) 121,566 278,081 44 
2 คาร์ฟ ู  (Carefour) 77,330 99,872 77 
3 อะโฮลด์ (Ahold) 72,414 86,205 84 
4 เทสโก(Tesco) 40,907 54,807 75 
5 โครเกอร์(Kroger) 39,320 56,024 70 
6 เรเว (Rewe)    36,483 48,246 76 
7อลัดี ( Aldi)    36,189 43,277 84 
8 อิโต-โยคาโด (Ito-Yokado)   35,812 56,160 64 
9เมโทรกรุ๊ป (Metro Group)   34,700 68,692 51 
10 อินเตอร์มาเช(่Intermarché) 33,487 43,414 77 

Source: M+M PlanetRetail. 
 
ผู้บริหารร้านสะดวกซื Kอเซเว่น-อีเลฟเวน่ประกาศวา่ เครือข่ายร้านค้าของพวกเขานั Kนมิใชแ่คเ่พียง

เป็นคอนวีเนี�ยนสโตร์ แตเ่ป็น “คอนวีเนี�ยนฟู้ ดสโตร์”4 เพื�อแยง่ชิงรายได้จากคา่ใช้จา่ยด้านอาหารของ
ผู้บริโภค 

การดํารงชีพของประชาชนในชนบททั Kงในฟากการผลิตและการบริโภคจงึต้องพึ�งพาบรรษัทเกษตร
และอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อสดัสว่นคา่ใช้จา่ยด้านอาหารของครบครัวไทยคิดเป็นสดัสว่น 
32% ของคา่ใช้จา่ยของครอบครัวทั Kงหมด ในขณะที�ในชนบทและครอบครัวที�มีรายได้น้อยนั Kน คา่ใช้จา่ย
ด้านอาหารอาจสงูถึงมากกว่า 50%  

สดัสว่นคา่ใช้จา่ยของครัวเรือน 

 
ที�มา : สํานกังานสถิตแิหง่ชาต ิ2552 

                                                           
4 คําอภิปรายของนายก่อศกัดิ� ไชยรัศมีศกัดิ�  ในการอภิปรายครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 21 
มกราคม 2552 
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4.4 วฒันธรรมการบริโภคอาหารสมยัใหม ่
 การเปิดกว้างทางวฒันธรรมผา่นนโยบายทางการค้าและการเปิดรับสื�อทําให้วฒันธรรมการบริโภค
อาหารแบบอุตสาหกรรม และการบริโภคอาหารจากวฒันธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ Kนๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จากการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่ามูลค่า
ตลาดของธุรกิจฟาสต์ฟู้ ดในปี 2550 สงูถึง 1.4 หมื�นล้านบาท หรือมีสดัสว่นคดิเป็นประมาณร้อยละ 67 ของ
มลูคา่ธุรกิจร้านอาหารบริการดว่นทั Kงหมด แบง่เป็น ฟาสต์ฟู้ ดประเภทไก่  50% แฮมเบอร์เกอร์ 21.4%  และ
ประเภทพิซซา่ 28.6% 5 

อาหารญี�ปุ่ นก็เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย โดยตวัเลขเมื�อปี 2550 นั Kน มีมลูคา่ 6,000 ล้าน
บาท และมีอตัราการขยายตวัประมาณร้อยละ 10-15 ในปี 2550 จํานวนร้านอาหารญี�ปุ่ นในไทยนั Kนมาก
เป็นอนัดบั 5 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้และไต้หวนัเท่านั Kน ความนิยมในอาหารญี�ปุ่ นที�พุ่ง
สูงขึ Kน ส่งผลให้ประเทศไทยติดอันดบั 6 ของประเทศที�นําเข้าอาหารญี�ปุ่ นสูงสุดของโลก โดยไทยนําเข้า
ผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 100 ประเภท รวม 4,000 รายการ และคาดว่าหลังข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจไทย-ญี�ปุ่ น (JTEPA) มีผลบงัคบัใช้ จะส่งผลให้ตวัเลขนําเข้าอาหารญี�ปุ่ นเพิ�มสูงขึ Kน6 ผู้ เชี�ยวชาญ
อาหารญี�ปุ่ นยงัคาดการณ์ด้วยว่าตลาดอาหารญี�ปุ่ นในประเทศไทยจะโตขึ Kนเป็นหนึ�งในสามอนัดบัแรกของ
โลกในไมช้่า 7 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีทางการค้าในปัจจุบนั การแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมเป็น
เรื� องที� เป็นไปโดยง่าย เช่นเดียวกับที�อาหารไทยเป็นที� นิยมในหลายประเทศ แต่บทความนี Kมิได้มี
วตัถปุระสงค์เพื�อปลกุกระตุ้นกระแส “นิยมไทย” แตชี่ Kชวนให้วิเคราะห์ว่ากลุ่มผลประโยชน์และคนกลุ่มใดที�
ได้รับประโยชน์จากการเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมและวิถีการบริโภคนี K ตวัอย่างเช่น การเปลี�ยนแปลงวิถีการ
บริโภคจากถ้วยนํ Kาพริกเล็กๆถ้วยหนึ�งเป็นแฮมเบอร์เกอร์ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อชาวนา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสขุภาวะของคนในสงัคม เป็นต้น 
 

5. อิทธิพลทางการเมืองและนโยบายที�เอื *ออาํนวยผลประโยชน์ต่อบรรษัทเกษตรและ
อาหารที�สร้างความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชน 

บริษัทเกษตรและอาหารสร้างสายพนัธ์กับพรรคการเมือง สถาบนัการศึกษา ระบบราชการ และ
รวมถึงสถาบนัดั Kงเดิมอื�นๆ ผ่านการบริจาคเงินสนบัสนนุ การเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง การเป็น
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน กรรมการร่างหลกัสูตร กรรมการสภามหาวิทยาลยั โครงการร่วมพฒันา 
ฯลฯ 8 
                                                           
5 ศนูย์วิจยักสกิรไทย 2550 
6 ฐานเศรษฐกิจ  14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2550           
7 การให้สมัภาษณ์ของ นายอะซะอิ  ยาสมุาซะ  ผู้จดัการองค์กรสง่เสริมร้านอาหารญี�ปุ่ นในตา่งประเทศ  สาขาประเทศไทย
, ไทยโพสต์ 16 กมุภาพนัธ์ 2552 
8

 อา่นเพิ�มเติมได้จากหนงัสือ “ซีพีกบัเกษตรกรรมไทย” กลุม่ติดตามบทบาทบรรษัท จดัพิมพ์โดยมลูนิธิชีววิถี 
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อิทธิพลทางการเมืองดังกล่าวทําให้บรรษัทเกษตรและอาหารได้ประโยชน์จากนโยบายทาง
เศรษฐกิจตา่งๆเชน่ ได้ประโยชน์จากการจดัทําความตกลงการค้าเสรีที�เอื Kออํานวยให้บรรษัทสามารถส่งออก
อาหารได้โดยง่าย ได้วตัถดุิบอาหารสตัว์ราคาถูกจากประเทศเพื�อนบ้าน ในขณะที�เกษตรกรรายย่อยกลบั
ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกตํ�า การขายพนัธุ์พืชและปัจจยัการผลิตผ่านช่องทางของธนาคารและ
หน่วยงานส่งเสริมของรัฐ   ได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการสนับสนุนต่างๆจาก
สถาบนัวิจยัของรัฐ ในขณะที�กลุม่วิสาหกิจชมุชนที�ผลิตเมล็ดพนัธุ์แข่งกบับริษัทกลบัถกูจบักมุและถกูกดดนั
ให้เลิกกิจการ9 

บริษัทเหล่านี Kยงัมีอิทธิต่อสื�อมวลชน ทั Kงในฐานะที�เป็นเจ้าของรายการโทรทศัน์ทางดาวเทียมและ
เคเบิ Kลทีวี การสนบัสนนุรายการทีวีที�มียอดนิยมสงู การจดักิจกรรมร่วมกบัสื�อและหนงัสือพิมพ์รายวนั รวม
ไปถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบนัการศกึษาเป็นจํานวนมาก ทําให้
บริษัทเหลา่นี Kคงสถานภาพการเป็นผู้ผกูขาดทางเศรษฐกิจในระบบเกษตรและอาหารอยู่ได้โดยไม่ได้รับการ
ตรวจสอบหรือควบคมุอย่างที�ควรจะเป็นทั Kงโดยสื�อ สถาบนัทางวิชาการ และแม้แตก่ลุ่มพลงัทางการเมือง
กลุม่ตา่งๆ ในขณะที�เกษตรกรรายยอ่ยและชนบทกําลงัล่มสลาย และผู้บริโภคถกูลากจงูให้ต้องพึ�งพาสินค้า
ของบรรษัทโดยเหลือทางเลือกในการบริโภคน้อยลงๆเป็นลําดบั 
 

 
6. ประเดน็ท้าทายใหม่ๆและบทบาทการศึกษาเกี�ยวกับชนบทไทย 
ทา่มกลางการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ Kน มีประเด็นท้าทายใหม่ๆเกี�ยวกบัชนบทและเกษตรกรรม หลาย

ประการดงันี K 
 

6.1 บทบาทของชนบทและบรรษัทในยคุวิกฤตอาหารครั Kงใหม ่
แนวโน้มราคาอาหารที�สงูขึ Kนจนอาจกล่าวได้ว่าหมดยุคแห่งอาหารราคาถูกอีกตอ่ไปอนัเป็นผลมา

จากปัญหาข้อจํากัดของพลงังานที�เศรษฐกิจโลกและระบบการผลิตอาหารต้องพึ�งพาเชื Kอเพลิงฟอสซิลนั Kน 
ทําให้เกษตรกรรมกลายเป็นสาขาที�ดึงดูดการลงทุน ทั Kงจากบรรดา “กองทุนความมั�นคั�ง” บรรษัทด้าน
เกษตร/อาหาร/พลงังาน รวมถึงการเข้ามาลงทนุโดยกลุม่ทนุท้องถิ�นอื�นๆ สถานการณ์นี Kจะทําให้เกิดการแย่ง
ชิงที�ดินและทรัพยากรในชนบทเพิ�มขึ Kน ดงัมีแนวโน้มว่าสถิติการลดลงของประชากรในชนบทและภาค
เกษตรเริ�มช้าลง และมีผู้หวนกลบัมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ�มขึ Kน ประเด็นหลกัของความท้าทายนี Kอยู่
ที�วา่  

                                                           
9

 เช่น กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านนํ Kาแพร่ และเขื�อนผาก ใน อ.พร้าว ถกูจบักมุเมื�อนําเมลด็พนัธ์ุข้าวโพดลกูผสมไปขายแขง่กบับริษัทเมล็ด
พนัธ์ุ 
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- ชนบทและเกษตรกรรายย่อยซึ�งเป็นผู้สูญเสียจากผลพวงของการพฒันาที�ผ่านมาจะเป็นผู้ ได้
ประโยชน์เมื�อโอกาสทางเศรษฐกิจมาถึง ? 

- เกษตรกรรายย่อยที�ไร้ที�ดินทํากิน หรือที�ต้องเช่าที�ดินทํากินจะเผชิญหน้ากับความขดัแย้งกับ
กลุม่ทนุทั Kงใหมแ่ละเก่าอยา่งไร เป็นโอกาสในการขบัเคลื�อนการปฏิรูปที�ดินให้เกิดขึ Kนเป็นจริงได้
หรือไม ่อยา่งไร ? 

- บทบาทความสมัพนัธ์ของเกษตรกรรายย่อย/ชนบท กับ แรงงานนอกระบบ/ กรรมกร/ เมือง/
ภาคการผลิตอื�นๆจะเป็นอยา่งไรในสถานการณ์ที�เกิดวิกฤตอาหารขึ Kน 

- ทางเลือกและความอยู่รอดของชนบทและเกษตรกรรายย่อยควรจะเป็นอย่างไร ทั Kงที�เกี�ยวข้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพันธุกรรม การผลิต และการจัดการอาหารของครอบครัว
และชมุชน 

- การพึ�งพาตนเองทางอาหารของชมุชนเมืองหรือปริมณฑลจะเกิดขึ Kนเป็นจริงได้มากน้อยเพียงไร 
- แนวความคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอุปสรรคและศกัยภาพอย่างไรในปัจจุบนัและ

อนาคต 
 

6.2 การเผชิญหน้ากบัวิกฤติสิ�งแวดล้อม วิกฤตพลงังาน ปัญหาสขุภาวะ และภยัพิบตัิ
ตา่งๆ 

การใช้พลังงานที�มาจากเชื Kอเพลิงฟอสซิลและกิจกรรมอื�นๆของมนุษย์ได้ทําให้เกิดปัญหา
สิ�งแวดล้อมโดยเฉพาะอยา่งยิ�งสภาวะโลกร้อน ซึ�งสง่ผลตอ่เนื�องไปสูปั่ญหาโรคระบาดทั Kงในมนษุย์ สตัว์และ
พืช รวมทั Kงปัญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะนํ Kาท่วม ฝนแล้ง รวมไปถึงผลกระทบต่อพืชพันธุ์และการผลิตทาง
เกษตรกรรม นา่เรียนรู้วา่ 

- ชนบทจะเผชิญหน้ากับปัญหาวิกฤตต่างๆมากขึ Kนอย่างไรและจะมีการเตรียมการเพื�อรับมือ
เรื�องนี Kอยา่งไร 

- ความตกลงด้านสิ�งแวดล้อม หรือการนําข้อกําหนดด้านสิ�งแวดล้อมแบบใหม่ๆ เช่น ฉลาก
คาร์บอน คาร์บอนเครดิต จะมีผลกระทบทั Kงบวกและลบต่อชนบทและเกษตรกรรายย่อย
อยา่งไร 

- ความรู้และภมูิปัญญาของท้องถิ�นจะนํามาปรับใช้เพื�อรองรับปัญหาใหมนี่ Kอยา่งไร 
- ความเป็นไปได้ในการสร้างการพึ�งพาตนเองขึ Kนในชนบทโดยพึ�งพาระบบพลงังานที�กระจาย

จากสว่นกลางดงัที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนัให้น้อยลง 
 

6.3 การตรวจสอบและตดิตามบทบาทของบรรษัท 
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 การที�บทบาทของบรรษัทด้านเกษตรและอาหารสร้างผลกระทบโดยตรงต่อการจดัการทรัพยากร 
การเกษตร การกระจายอาหาร ซึ�งสง่ผลตอ่เกษตรกรรายยอ่ยในชนบทไปจนถึงผู้บริโภคโดยทั�วไปมากยิ�งขึ Kน
ทกุขณะ ประเดน็ที�ควรศกึษาและให้ความสนใจได้แก่ 

- การตดิตามตรวจสอบสายสมัพนัธ์ของบรรษัทกบัการเมืองและสถาบนัทางสงัคมตา่งๆ 
- การสํารวจศึกษาบทบาทและผลกระทบการดําเนินกิจกรรมของบรรษัท และนโยบายที�

เอื Kออํานวยของรัฐที�สง่ผลตอ่เกษตรกรรายยอ่ยและชนบทไทย  
- ข้อเสนอหรือนโยบายที�ทําให้บรรษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของสังคม ทั Kงที�เป็นบริบททาง

การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น กิจกรรมเกี�ยวกับ CSR หรือโครงการสิ�งแวดล้อม และ
โครงการพฒันาที�ดําเนินการโดยบรรษัท 

- ความสมัพนัธ์ที�ควรจะเป็นระหวา่ง รัฐ-บรรษัท-ผู้บริโภค/เกษตรกรรายยอ่ย 
 
ในความเห็นของผู้ เขียน งานวิชาการที�เกี�ยวกบับทบาทของบรรษัทที�เกี�ยวข้องกบัสงัคมไทย ทั Kง

ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�งในชนบทไทยยงัมีน้อยไป การเคลื�อนไหวทาง
การเมืองของขบวนการภาคประชาชนหลายๆครั Kงที�ผ่านมายงัมิได้ให้ความสําคญัตอ่กลุม่ทนุที�อยูเ่บื Kองหลงั
การเมืองไทยอยา่งเพียงพอ  ข้อเสนอของนกัวิชาการที�สนใจชนบทและการเมืองโดยภาพรวมแม้จะให้ความ
สนใจในประเดน็เรื�องความเหลื�อมลํ Kามากขึ Kน แตย่งัไมเ่ห็นพลงัมากพอที�จะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้างและความเหลื�อมลํ Kาทางสงัคมอยา่งที�ควรจะเป็น  

การศกึษาการเปลี�ยนแปลงของชนบทไทยที�ให้ความสําคญัตอ่บทบาทของบรรษัทเกษตรและ
อาหาร จงึมีความสําคญัยิ�งตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมไทยในอนาคต 


