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 ปัญหาระบบอาหารเห็นได้จากการวิเคราะห์ “ผู้เล่น” ในระบบอาหารและ “สถานะของระบบอาหาร” ใน

ปัจจุบัน  

ภาพแสดงระบบอาหาร 

 

 บริบทสําคัญของระบบอาหารท่ีสําคัญ ได้แก่ 

 1. นโยบาย เป็นตัวกําหนดทิศทางของระบบอาหาร เช่น การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

 2. วัฒนธรรมอาหาร เช่น วัฒนธรรมอาหารท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอาหารสมัยใหม่ 

 3. ฐานทรัพยากร หมายถึง ปริมาณและความหลากหลายของทรัพยากรในแต่ละพื้นท่ี 

 4. ระบบการผลิต การแปรรูป 



 5. ระบบการกระจายสินค้า การขนส่ง และการจัดจําหน่ายสินค้า (ร้าค้าปลีก) 

1) การรวมศูนย์ระบบอาหาร 

 การทําความเข้าใจระบบอาหาร จําเป็นต้องพิจารณาตั้งแต่ 1) ปัจจัยการผลิต 2) การผลิต 3) การแปรรูป และ 4) 

การค้าปลีก  

 

 เป็นข้อเท็จจริงท่ีว่าในระดับโลก มีการรวมศูนย์ของ “ผู้เล่น” ในระบบอาหารอยู่เพียงไม่ก่ีราย อีกท้ังยังมีแนวโน้ม

ของการรวมศูนย์เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ กล่าวคือ  

 ภาคปัจจัยการผลิต พบกลุ่มของบริษัทสารเคมีเพียง 3 บริษัท (มอนซานโต้+ไบเออร์ ซินเจนต้า+เคม ไชน่า และ 

ดาว เคมิคอล+ดูปองท์) ท่ีครอบครองตลาดถึง 77% ในขณะท่ีปุ๋ยเคมี 10 บริษัท ครอบครอง 55% ระบบเมล็ดพันธ์ จะ

คล้ายสารเคมี เน่ืองจากเป็นผู้เล่นกลุ่มเดียวกัน มีเพียง 3 บริษัท ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดเมล็ดพันธุ์ถึง 61% และท่ี



น่าตกใจ คือ ระบบพันธุ์สัตว์ท่ี 4 บริษัท ครอบครองส่วนแบ่งถึง 99% แต่ก็พบว่า อาหารสัตว์มี 10 บริษัท ครอบครอง 

16% ซึ่งนับว่ายังไม่มาก 

 ภาคการผลิต พบว่า การผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน ยังอยู่ในมือของเกษตรกรรายย่อย 85% ของการผลิต

อาหารเป็นเกษตรกรรายย่อย (1,000 ล้านคน โดยเป็นแรงงานภาคเกษตร 450 ล้านคน) แม้จะมีแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของ

บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่เพิ่มข้ึนก็ตาม 

 ภาคการแปรรูป พบว่ามี 10 บริษัท ท่ีดําเนินกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร คิดเป็นสัดส่วน 28% 

 ภาคการค้าปลีก ซึ่งจะรับผลผลิตมาขายสู่ผู้บริโภค พบว่ามี 10 บริษัทท่ีถือครองการกระจายสินค้าในตลาดคิด

เป็น 11% ของระบบเกษตรและอาหารของโลก 

 ในประเทศไทย การรวมศูนย์ของผู้ประกอบการบางรายในระบบอาหาร จากภาพจะเห็นว่า มีเพียงผู้ประกอบการ

ไม่ก่ีรายท่ีถือครองส่วนแบ่งธุรกิจอาหารในภาคต่างๆ โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า บริษัทท่ีมีสัดส่วนการ

ถือครองในลําดับต้นๆ เมื่อรวมกันแล้วจะมีสัดส่วนการถือครองมากกว่าคร่ึงหน่ึงของส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้า

ประเภทน้ันๆ ท้ังหมด ซ่ึงช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิด “การผูกขาด” ในระบบอาหารในเกือบทุกชนิดสินค้า โดยหาก

พิจารณาจากภาพข้างต้น จะเห็นว่าในส่วนท่ีเป็นสีแดง เป็นปริมาณและความครอบคลุมของการถือครองสินค้าอาหารใน

เกือบทุกประเภทของ “บริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรของไทย” ท่ีมีการเติบโตและขยายตัวอย่างก้าวกระโดด โดยสามารถ

เข้ามาแทนท่ีบริษัทอ่ืนๆ ท่ีเคยเป็นผู้ถือครองส่วนแบ่งในอันดับต้นๆ ก่อนหน้าน้ีได้เกือบท้ังหมด 



 

2) ปัญหาระบบอาหาร 

 สาเหตุจากการถือครองปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต การแปรรูป และการค้าปลีก ท่ีกล่ามาข้างต้น จึงเป็นท่ีมา

ของปัญหา “ทวิทุพโภชนาการ” ของโลก กล่าวคือ “เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกท่ีขาดอาหาร” ลดน้อยลงไปเร่ือยๆ

ในช่วงท่ีผ่านมา แต่กลับพบว่า “เปอร์เซ็นต์ประชากรอ้วนของโลก” มีอัตราการเพิ่มข้ึน หรือเรียกว่า เกิดปัญหา 

“โภชนาการเกิน” ซึ่งมีสาเหตุจากข้อจํากัดของระบบการค้าสมัยใหม่ในการเลือกอาหารมาบริโภคได้ยากในปัจจุบัน 



 

 ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ คือ การใช้สารเคมีในระบบอาหารอุตสาหกรรม นําไปสู่ผลกระทบของการเกิดโรคท่ีสัมพันธ์กับ

อาหารและสารเคมี (โรคมะเร็งและเน้ืองอก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง) โดยพบว่า อัตราการตายของคนไทย ท่ีเกิด

จากโรคท่ีสัมพันธ์กับอาหารและสารเคมีเกิดข้ึนกว่า 2 เท่า ในช่วงเวลาไม่กี่ปี (พ.ศ. 2537 - 2559) 

 



 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการนําเข้าสารเคมีท่ีนําเข้ามาในปี พ.ศ. 2560 พบว่า 59.85 ล้านกิโลกรัม เป็นไกลโฟเสท 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นสารเคมีท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการนําเข้า “ไกลโฟเซต” และ “พาราควอต” 

รวมกันแล้วมีจํานวนกว่าคร่ึงหน่ึงของสารเคมีท้ังหมดท่ีมีการนําเข้า นอกจากน้ี ยังพบ คลอฟอริฟอร์ท ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงท่ี 

ThaiPAN ตรวจพบว่ามีการตกค้างมากท่ีสุดในอาหาร 

 

 อย่างไรก็ตาม หากมองไปท่ีพื้นท่ีการผลิตอาหารท้ังหมดของประเทศไทย จะพบว่า สถานการณ์ผลิตอาหารใน

ปัจจุบัน พื้นท่ีการผลิตอาหารเป็นเกษตรอินทรีย์เพียง 0.2% ในขณะท่ีพื้นท่ีเกษตรปลอดภัย (GAP) เพียง 1.4% แต่มี

เป้าหมายปี พ.ศ. 2564 ภายใต้เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีรัฐบาลกําหนดจะเพิ่มพื้นท่ี

เกษตรยั่งยืนให้ได้ 3.3%  



 

 หากมองท่ีระบบการผลิตผัก จะพบว่า ปริมาณผักท่ีผลิตได้ในปัจจุบันอยู่ท่ี 2.6 ล้านตัน ในจํานวนน้ีเป็นผัก

อินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพียง 4,800 ตัน (0.2%) ผักปลอดภัย (GAP) 150,700 ตัน (5.5%) ผักไฮโดรโปนิก 

7,300 ตัน (0.3%)  

 ผลการตรวจสอบผัก GAP จาก ThaiPAN พบข้อมูลท่ีน่าตกใจว่า ผักท่ีผลิตในระบบ GAP มีความปลอดภัยน้อย

กว่า “ผักท่ัวไป” ท้ังน้ี ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่รวม “ผักพื้นบ้าน” ท่ียังมีการผลิตและบริโภคในวิถีสังคมวัฒนธรรม

ชนบท 



 

3) การกระจายอาหาร 

 

� เม่ือพิจารณาระบบการกระจายอาหารของไทย พบว่า เมื่อ 15 ปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2544)  สัดส่วนร้านโมเดิร์นเทรด (เช่น 

ร้านสะดวกซื้อ Tesco Lotus) มีเพียง 35% ของระบบการกระจายอาหารท่ีมีอยู่ แต่ในปี พ.ศ. 2560 กลับพบว่า สัดส่วน

โมเดิร์นเทรดเพิ่มสูงข้ึนเป็น 66.4% 



 

� การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ 1.2% ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 มีส่วนแบ่งของตลาดอีคอมเมิร์ซเพียง 0.1% แต่เพิ่มข้ึนเป็นเท่าตัว

เป็น 1.2% ในปี พ.ศ. 2560 

 

� เช่นเดียวกันกับประเทศจีน ท่ีอีคอมเมิร์ซมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 



4) สรุปภาพรวมปัญหาของระบบอาหาร 

 สถานการณ์ของระบบอาหารท่ีกล่าวไปข้างต้น ทําให้เห็นอย่างชัดเจนถึง “ปัญหาของระบบอาหาร” ท่ีเกิดข้ึน

ตั้งแต่ฐานทรัพยากร (ดิน นํ้า ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ) ระบบการผลิต การกระจายอาหาร และวัฒนธรรมอาหาร 

 

 

 


