บทบาทของบรรษัทเกษตรและอาหาร
กับการเปลียนแปลงชนบทและสังคมไทย
วิฑรู ย์ เลียนจํารูญ
มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)
1. เกริน
ในขณะทีสังคมชนบทกําลังเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิงบทบาทของการผลิตทางการเกษตร
ในฐานะทีเป็ นแหล่งรายได้ สําคัญของชนบทกําลังลดลง และการโยกย้ ายของคนรุ่นใหม่เพือไปประกอบ
อาชีพในสาขาการผลิตอืนๆ แต่ทําไมบรรษัทเกษตรและอาหารกําลังเติบโตและขยายกิจการอย่างรวดเร็ ว
เจ้ าของธุรกิจการเกษตรกลายเป็ นคนทีมังคังทีสุดของประเทศ
สัดส่วนทีมาของรายได้ ของครัวเรื อนชนบท

ทีมา : รายได้ ครัวเรื อนนอกเขตเทศบาล สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2552
นักลงทุนข้ ามชาติขยายการลงทุนทางการเกษตรเข้ าไปในประเทศต่างๆซึงรวมถึงการยึดครองทีดิน
(land grabbing) ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ Kนทังในระดั
K
บประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก แต่เกษตรกรซึง
เป็ นกลุม่ ประชาชนหลักทีอาศัยอยูใ่ นชนบทกลับประสบกับปั ญหาหนี Kสินและสูญเสียทีดินทํากินกลายเป็ นผู้
เช่าทีดินในสัดส่วนทีเพิมมากขึ Kนอย่างรวดเร็ ว
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การลงทุนข้ ามชาติโดยกองทุนความมังคังและบรรษัทต่างๆ

ทีมา : GRAIN 2009

ความเป็ นจริ งข้ างต้ น ทําให้ เราไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ ของชนบทได้ โดยไม่แสวงหาความจริ ง
และปล่อยให้ คนชนบทและเกษตรกรรายย่อยถูกกอบโกยประโยชน์โดยปราศจากการต่อสู้หรื อต่อรองกับ
บรรดาบรรษัทและกลุม่ ผู้ได้ ประโยชน์จากชนบท
2. การศึกษาชนบททีเป็ นอยู่ในปั จจุบัน
เมือเร็ วๆนี Kนักวิชาการกลุม่ หนึงได้ ให้ ความสนใจกับการอธิบายปรากฏการณ์ของการเปลียนแปลง
ของชนบท โดยเฉพาะอย่างยิงในบริ บทการเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับพัฒนาการของจิตสํานึกและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชนบทกับการเมืองระดับชาติ ความสนใจดังกล่าวดูเหมือนปลุก
ความสนใจเกียวกับการศึกษาเรื องชนบทให้ คกึ คักมากขึ Kน นีอาจเป็ นการกระตุ้นให้ มีการวิเคราะห์ชนบท
และสังคมไทยอย่างสําคัญเป็ นครังK ทีสาม หลังจากครังK แรกซึงเกิดขึ Kนในสมัยการถกเถียงลักษณะของ
สังคมไทยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและนักวิชาการสังคมนิยมเมือประมาณ 30 ปี ทีแล้ ว และ
ครังK ทีสองในช่วงการเติบโตขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยทีมีวิวาทะระหว่างแนวความคิด
วัฒนธรรมชุมชนกับกลุม่ เศรษฐศาสตร์ การเมืองเมือเกือบ 20 ปี ทีผ่านมา
2

อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้เขียนงานวิชาการและการถกเถียงเกียวกับการเปลียนแปลงของ
ชนบทไทยดังกล่าวยังขาดการทําความเข้ าใจถึงพลังทีอยูเ่ บื Kองหลังการเปลียนแปลงของชนบท โดยเฉพาะ
อย่างยิงบทบาทของกลุม่ ทุนทีมีบทบาทสําคัญในภาคการผลิตของชนบท และรวมไปถึงกระแสการเปิ ดเสรี
ทางการค้ าการลงทุนทังในระดั
K
บโลก และระดับภูมิภาคทีมีผลกระทบต่อสังคมไทยทังหมดรวมทั
K
งชนบทไทย
K
ด้ วย
ผู้เขียนพบว่าหากแบ่งแนวความคิดเกียวกับชนบทอย่างหยาบๆออกเป็ น 2 กลุม่ คือ หนึง กลุม่ ที
เห็นว่าวิถีของชุมชนและหมูบ่ ้ านในอดีต เป็ นทางออกและคําตอบสําหรับอนาคต และสอง กลุม่ ทีเห็นว่า
ชนบท ชุมชนท้ องถิน และเกษตรกรรายย่อยเป็ นเพียงการดํารงอยูช่ วคราวของพั
ั
ฒนาการสังคมที
เปลียนแปลงไปสูค่ วามเป็ นอุตสาหกรรมและเมือง ทังสองแนวคิ
K
ดล้ วนแล้ วแต่มีข้อจํากัด กล่าวคือแนวคิด
แรก มิได้ ให้ ความสําคัญกับบทบาทและพลังของทุนทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลง ในขณะทีแนวคิดหลัง
นอกเหนือจากมิได้ ตระหนักถึงศักยภาพและความสําคัญของชนบทอย่างเท่าทีควรแล้ ว ยังมิได้ ตอ่ สู้ตอ่ รอง
กับกลุม่ ทุนทีได้ ประโยชน์จากการเปลียนแปลงของชนบทและภาคเกษตรกรรมอีกด้ วย
การศึกษาชนบทควรเป็ นไปเพือให้ ชมุ ชนและเกษตรกรรายย่อยสามารถต่อสู้/ต่อรองกับผู้ทีเข้ ามา
แสวงหาประโยชน์จากฐานทรัพยากร ทีดิน แหล่งนํ Kา ปั จจัยการผลิต และอืนๆและสร้ างทางเลือกการพัฒนา
ทีมีสมดุลระหว่างชนบท/เกษตรกรรม กับ เมือง/อุตสาหกรรม ตลอดไปจนถึงการต่อรองทางการเมืองเพือให้
มีนโยบายระดับต่างๆทีสร้ างความเป็ นธรรมและความอยู่รอดอย่างผาสุกของคนในชนบทในท้ ายทีสุด
3. อะไรคือเนือ* หาและความสําคัญของชนบท
ในความเห็นของผู้เขียน ชนบทมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างน้ อย 4 ประการคือ
หนึง ชนบทคือกลุม่ ทางสังคมของประชาชนทีเกียวข้ องเชือมโยงกับฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนในชนบทคือผู้ถือครองทีดินส่วนใหญ่ และมีสิทธิตามธรรมชาติ วัฒนธรรม และมีสว่ นร่วม(อย่าง
น้ อยทีสุดตามรัฐธรรมนูญ)ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสว่ นรวมของประเทศ
สอง ชนบทเป็ นฐานการผลิตทางการเกษตรและอาหารของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย แม้ วา่ จะเกิดการเปลียนแปลงในการผลิตบางสาขา เช่น การเลี Kยงไก่ สุกร กุ้ง หรื อ
ปลานํ Kาจืด ทีเข้ าไปอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของบริ ษัทเกษตรและอาหาร แต่สินค้ าเกษตรและอาหารอืนส่วน
ใหญ่ๆ เช่น ข้ าว ข้ าวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์มนํ Kามัน ฯลฯ ยังอยูใ่ นมือของเกษตรรายย่อยใน
ชนบท
สาม ชนบทคือกลุม่ ผู้บริ โภคกลุม่ ใหญ่ทีรองรับการบริ โภคสินค้ าและบริ การต่างๆ โดยเฉพาะสินค้ า
อาหารและอุปโภคบริ โภค เนืองจากประชาชนในชนบทยังคงเป็ นกลุม่ ทีมีจํานวนมากทีสุดในจํานวน
ประชากรทังหมดของประเทศ
K
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สี ชนบทคือแหล่งทางวัฒนธรรมและความรู้ ทีสะสมมาเนินนานในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิงความรู้
พื Kนบ้ าน (traditional knowledge) ทีเกียวเนืองกับทรัพยากรชีวภาพ อาหาร และยา ซึงมีความสําคัญทังใน
K
ปั จจุบนั และอนาคต ทังนี
K Kโดยไม่จําเป็ นต้ องกล่าวถึงภูมิปัญญา (wisdom) ของชุมชนพื Kนเมือง หรื อ
ปั ญญาชนท้ องถินแบบต่างๆ
การล่มสลายของชนบทคือการเสือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเสือมถอยของการผลิต
การเกษตรและอาหาร การลดลงของประชากรในชนบท และการสูญหายของความรู้ พื Kนบ้ านและภูมิ
ปั ญญาท้ องถินต่างๆ
4. บทบาทของบรรษัทกับการเปลียนแปลงชนบทและภาคเกษตรกรรมไทย
จากการศึกษา การเก็บข้ อมูลในพื Kนที การรวบรวมสถิตติ า่ งๆ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ และ
ได้ เข้ าร่วมในกระบวนการทํางานทีเกียวกับเกษตรกรรมและความมันคงทางอาหาร ผู้เขียนพบว่าพลังสําคัญ
ทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงดังกล่าวคือแนวทางการพัฒนาของรัฐทีได้ รับการสนับสนุนจากโครงสร้ างของ
ระบบทุนนิยมและการแสวงหากําไรของบรรษัทการเกษตรและอาหารขนาดใหญ่ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาถูกโยกย้ ายจากชุมชนชนบท และเกษตรกรผ่านกลไกการจัดการและใช้ ประโยชน์จากชนบทใน
รูปแบบต่างๆ เช่น
4.1 การยึดครองทรัพยากรพันธุกรรม
ในอดีตและในชนบทส่วนใหญ่ของโลก เมล็ดพันธุ์และพันธุ์สตั ว์ถกู อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ ประโยชน์
จากชุมชน โดยการผ่านกฎสองประการคือ หนึง พันธุกรรมทังหลายนั
K
นสามารถเก็
K
บไปปลูกต่อได้ ในฤดูการ
ผลิตหน้ า และสอง พันธุ์พืชพันธุ์สตั ว์นนถู
ั K กแจกจ่ายและเปลียนระหว่างครอบครัวและชุมชนต่างๆ โดย
กระบวนการดังกล่าวทําให้ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพขึ Kนในสังคมเกษตรกรรม แต่ในช่วงสงครามเย็น
การพัฒนาพันธุ์พืชถูกชี Kนําและครอบงําโดยสถาบันวิจยั การเกษตรระหว่างประเทศภายใต้ การสนับสนุนของ
ธนาคารโลก เกษตรกรและชุมชนต่างๆค่อยๆลดบทบาทการอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์โดยตนเองมาเป็ นการ
พึงพาสถาบันวิจยั สาธารณะ และเมือสถาบันเหล่านี Kโรยราลงเพราะทิศทางใหญ่ของโลกคือการส่งเสริ ม
บทบาทภาคเอกชนให้ มาทําหน้ าทีแทน บรรษัทขนาดใหญ่ได้ เข้ ามาครอบครองพันธุ์พืชพันธุ์สตั ว์ของโลก
ปั จจุบนั บรรษัทยักษ์ ใหญ่ของโลก 6 บริ ษัทครอบครองตลาดเมล็ดพันธุ์ของโลกถึง 74%
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การครอบครองตลาดเมล็ดพันธุ์ของโลกโดยบรรษัทขนาดใหญ่ 2552

การเปลียนแปลงเมล็ดพันธุ์เป็ นไปเพราะแรงจูงใจว่า เมล็ดพันธุ์สมัยใหม่สามารถเพิมผลผลิตได้
ตังแต่
K 15-30% แต่ต้องแลกกับเมล็ดพันธุ์ราคาแพง และการใช้ ปัจจัยการผลิตต่างๆเพิมขึ Kน และเมืออยูใ่ น
ระบบตลาดทีบรรษัทครอบงําตลาด หรื อใช้ เทคโนโลยีทีไม่สามารถเก็บพันธุ์ไปปลูกต่อได้ (เช่น hybrid
seed) หรื อใช้ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทต่างๆเพือให้ ได้ สิทธิผกู ขาด(exclusive right) ต้ นทุน
ของการผลิตพืชจะมีสดั ส่วนของต้ นทุนค่าเมล็ดพันธุ์สงู ถึงประมาณ 35% ของต้ นทุนการผลิตทังหมด
K
สัดส่วนต้ นทุนการปลูกข้ าวลูกผสม 2552

ผลการสํารวจโดยมูลนิธิชีววถีเมือปี 2552
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ตัวอย่างเช่นการเปลียนจากพันธุ์ข้าวทัวไปมาเป็ นพันธุ์ข้าวลูกผสม ชาวนาจะต้ องจ่ายค่าพันธุ์ข้าว
เพิมขึ Kนจากเดิม 200 บาท/ไร่ มาเป็ น 1,500-1,700 บาท/ไร่ และสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์จากการใช้
พันธุกรรมจะสูงขึ Kน 35% ของรายได้ ในกรณีทีเปลียนไปใช้ พืชดัดแปลงพันธุกรรมเพือการค้ า ดังกรณีของ
มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้ านทานโรคใบด่างจุดวงแหวน ตามรายละเอียดในภาพ
ส่วนแบ่งรายได้ กรณีการปลูกมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม

ทีมา : เอกสารการแถลงข่าว กรมวิชาการเกษตร 2547
ขณะนี Kตลาดเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะพืชไร่เช่น ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง ทานตะวัน รวมถึง
พันธุ์ผกั ทังหลายล้
K
วนแล้ วแต่อยูใ่ นมือของบรรษัทข้ ามชาติและบรรษัทยักษ์ ใหญ่การเกษตรและอาหารของ
ไทยแล้ วแทบทังหมด
K
สัดส่วนการครอบครองตลาดเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทย1

ทีมา : BIOTHAI Briefing

1

จากการสํารวจข้ อมูลเบื Kองต้ น ยังไม่สามารถนําไปอ้ างอิงได้
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อาจกล่าวได้ วา่ การพรากพันธุ์พืชไปจากชุมชนท้ องถินและเกษตรกรายย่อยคือจุดเริ มต้ นของการ
ผูกขาดของบรรษัทขนาดใหญ่และความล่มสลายของเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้ องถินต่างๆ
4.2 การผูกขาดปั จจัยการผลิตและการครอบงําระบบการผลิต
การยึดครองพันธุกรรมซึงแต่เดิมอยูใ่ นมือของชุมชนและเกษตรกรรายย่อยมาเป็ นพันธุ์พืชของ
บริ ษัท ทําให้ นอกเหนือจากบริ ษัทขูดรี ดผลประโยชน์ผา่ นพันธุ์พืชแล้ ว การใช้ พนั ธุ์พืชของบริ ษัทยังนําไปสู่
การถูกบังคับทังโดยตรงและโดยอ้
K
อมให้ ต้องใช้ ปัจจัยการผลิตอืนด้ วย ตัวอย่างทีชัดเจนทีสุดคือพันธุ์พืช
ดัดแปลงทีใช้ อยูโ่ ลกขณะนี Kมากกว่า 85% เป็ นพืชต้ านทานสารเคมีปราบวัชพืช ทําให้ เกษตรกรต้ องใช้ พนั ธุ์
พืชและสารเคมีของบริ ษัทนันK
แต่แนวโน้ มดังกล่าวได้ เกิดขึ Kนมาก่อนหน้ านี Kแล้ วในกรณีของการส่งเสริ มการปลูกข้ าวโพด รวมถึง
ข้ าวลูกผสม เนืองจากบริ ษัทต่างๆมักจะผูกมัดให้ เกษตรกรต้ องใช้ พนั ธุ์พืช ปุ๋ยและสารเคมีในเครื อบริ ษัท
ของตน
ในระดับโลกนันเห็
K นได้ ชดั เจนว่าบริ ษัทผลิตเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ของโลกล้ วนแล้ วแต่เป็ นบริ ษัทที
ครอบครองตลาดสารเคมีการเกษตรรายใหญ่ของโลกด้ วยเช่นเดียวกัน โดยบรรษัทข้ ามชาติ 10 บริ ษัท
ครอบครองตลาดสารเคมีการเกษตรของโลกถึง 89%
สัดส่วนของบรรษัทข้ ามชาติทีครอบครองตลาดสารเคมีของโลก

บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์และบริ ษัทรองลงมาอีก 2-3 บริ ษัทสามารถผูกขาดการเลี Kยงไก่ไว้ ได้ เพราะ
พันธุ์ไก่สมัยใหม่ถกู ผูกขาดอยูใ่ นมือของบริ ษัท ทังๆที
K ในอดีตประเทศไทยคือแหล่งทีมีความหลากหลายของ
พันธุ์ไก่และสัตว์ปีกมากมายทังที
K พบในธรรมชาติและชุมชนท้ องถินต่างๆ การเลี Kยงสัตว์ในระบบนี Kเกษตรกร
ต้ องยอมรับเทคโนโลยีและปั จจัยการผลิตอืนๆของบริ ษัทแทบทังหมด
K
รายได้ ทีเกษตรกรจะได้ รับมีสว่ นแบ่ง
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น้ อยมาก เพราะประมาณ 90% ของต้ นทุนการผลิตเป็ นผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิงค่าพันธุ์
ไก่และค่าอาหารสัตว์
ต้ นทุนการเลี Kยงไก่เนื Kอ 2551

ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญาได้ ถกู พัฒนาขึ Kนเพือรองรับการผลิตทีบริ ษัทเป็ นผู้ครอบครอง
พันธุ์พืชพันธุ์สตั ว์ อาหาร สารเคมี และเทคโนโลยีการผลิต เกษตรกรเป็ นผู้ใช้ แรงงานกู้เงินจากสถาบัน
การเงินและถูกผลักให้ เป็ นผู้รับภาระจากความเสียงในกระบวนการผลิตทีเกิดขึ Kน
เมือรวมการแสวงหาประโยชน์จากพันธุ์พืชซึงมีสดั ส่วนประมาณ 35% ของต้ นทุนการผลิต กับการ
ครอบครองปั จจัยการผลิตและเทคโนโลยีเข้ าด้ วยกันแล้ ว สัดส่วนต้ นทุนการผลิตทีอยูใ่ นมือบริ ษัทจะเพิมขึ Kน
เป็ นอย่างน้ อย 70% และจะสูงขึ Kนมากกว่า 85-90% ในกรณีการเลี Kยงปลาและไก่แบบอุตสาหกรรม
สิงทีน่าสนใจคือระบบการผลิตขนาดใหญ่ทีเกษตรกรได้ รับส่วนแบ่งเพียงน้ อยนิดจากระบบการ
ผลิตนันK สามารถทดแทนการผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยอืนๆได้ เป็ นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น สถิตขิ อง
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติพบว่า 72% ของไก่เนื Kอทีเลี Kยงในปั จจุบนั (ประมาณ 101.25 ล้ านตัว/ปี )มาจาก
ฟาร์ มขนาดใหญ่ของเกษตรกรจํานวน 7,145 รายเท่านันเอง
K ในขณะทีการเลี Kยงไก่แบบพื Kนบ้ านเหลือเพียง
10% เท่านันK 2แนวโน้ มเช่นนี Kกําลังดําเนินไปในสาขาการผลิตอืน เช่น การเลี Kยงกุ้ง การเลี Kยงปลา และ
แม้ กระทังการปลูกพืชเศรษฐกิจอืนๆ นีเป็ นหนึงในสาเหตุการล่มสลายของชนบทและการทีเกษตรกรราย
ย่อยต้ องโยกย้ ายเปลียนอาชีพ
2

คํานวณจากสถิติของกรมปศุสตั ว์ ปี 2544-2552
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การเลี Kยงไก่ของไทยดําเนินการโดยผู้ผลิตรายใหญ่

ทีมา : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2551

4.3 แนวโน้ มการครอบครองและผูกขาดกลไกการกระจายอาหาร
การขยายตัวของกิจการไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ฟู๊ ดสโตร์ คอนวีเนียนสโตร์ ทีเข้ ามาแทนทีตลาดสด ตลาด
นัด แผงเนื Kอสัตว์ และร้ านขายของชําขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว โดยขาดการควบคุมทําให้ ผลผลิตจากระบบ
เกษตรและอาหารของเกษตรรายย่อยถูกจํากัดลงเป็ นลําดับ
การค้ าปลีกค้ าส่งสมัยใหม่ทีอยูใ่ นมือบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ตา่ งๆกําลังขยายตัวออกไปมากยิงขึ Kนทุกที
โดยบริ ษัทค้ าส่งค้ าปลีกของโลก 15 บริ ษัท ครอบครองส่วนแบ่ง 30.6% ของซุปเปอร์ มาร์ เก็ต 73.5 ของ
ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต 68.8% ของดิสเคาท์สโตร์ และ 57.5 %ของร้ านสะดวกซื Kอ(คอนวีเนียนสโตร์ )3

3

ตามการให้ ความหมายของ Euromonitor ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตหมายถึง สถานทีจําหน่ายสินค้ าทีมีพื Kนทีการขายระหว่าง 400 - 2,500
ตารางเมตร และ 70% เป็ นสินค้ าอาหารและสินค้ าในชีวิตประจําวันทัวไป ส่วนไฮเปอร์ มาร์ เก็ตหมายถึงสถานทีจําหน่ายสินค้ าทีมีพื Kนที
จําหน่ายมากว่า 2,500 ตารางเมตรขึ Kนไป และอย่างน้ อย 35 % เป็ นสินค้ าประเภทอาหาร ส่วนดิสเคาท์สโตร์ หมายถึงสถานทีจําหน่าย
สินค้ าทีมีพื Kนทีเก็บสินค้ าประมาณ 300-900 ตารางเมตร และเก็บสินค้ าขนาดตํากว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ (product lines) ส่วนคอนวี
เนียนสโตร์ หมายถึงร้ านค้ าทีขายสินค้ าทัวไปและเปิ ดขายตลอดเวลาหรือเป็ นเวลายาวนาน
9

Leading retailers in global food market sales, by type of retail outlet, 2008
Global
sales
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Supermarkets
Kroger Co (United
States)
Safeway Inc (United
States)
Tesco Plc (Uniked
Kingdom)
Royal Ahold NV
(Netherlands)
Edeka Zentrale AG &
Co KG (Germany)

Hypermarkets
Wal-Mart Stores Inc
(United States)

Discounters
Aldi Group (Germany)
Schwarz Beteiligungs GmbH
(Germany)

Carrefour SA (France)
Tesco Plc (United
Kingdom)
Auchan Group SA
(France)

Rewe Group (Germany)

E Leclerc (France)
J Sainsbury Plc (United
Rewe Group (Germany) Kingdom)
Delhaize Group SA
Casino Guichard(Belgium)
Perrachon SA (France)
ITM Entreprises SA
Schwarz Beteiligungs
(France)
GmbH (Germany)
Carrefour SA (France)
Woolworths Ltd (United
States)
Supervalu Inc (United
States)
Publix Super Markets
Inc (United States)
Internationale Spar
Centrale BV
(Netherlands)
Mercadona SA (Spain)
Casino GuichardPerrachon SA (France)

15
Sales
share of
top 15 30.6 percent

Convenience stores
Seven & I Holdings Co, Ltd
(United States)
Itochu Group (Japan)

Supervalu Inc (United States)

Lawson Inc (Japan)
Internationale Spar
Centrale BV (Netherlands)

Carrefour SA (France)

Carrefour SA (France)

Wal-Mart Stores Inc (United States) Uny Co Ltd (Japan)
Tengelmann Group, The
Musgrave Group Plc
(Germany)
(Ireland)
Co-operative Group (CWS)
George Weston Ltd (Canada)
Ltd (United Kingdom)
FEMSA (Fomento
Dansk Supermarked A/S
Economico Mexicano SA
(Denmark)
de CV) (Mexico)
Tesco Plc (United
X5 Retail Group NV (Russia)
Kingdom)
Edeka Zentrale AG & Co KG
(Germany)
AEON Group (Japan)
Alimentation Couche-Tard
Reitan-Gruppen AS (Norway)
Inc (Canada)

Royal Ahold NV
(Netherlands)
Metro AG (Germany)
Target Corp (United
States)
Meijer Inc (Japan)
Shinsegae Department
Store Co Ltd (South
Korea)
Systeme U Central
Nationale SA (France)
Louis Delhaize SA
(Belgium)

Norma Lebensmittel Filialbetrieb
GmbH & Co KG (Germany)

73.5 percent

Tander ZAO (Russia)
Jerónimo Martins SGPS SA
(Portugal)

Auchan Group SA
(France)
CBA Kereskedelmi Kft
(Hungary)
Casino GuichardPerrachon SA (France)

68.8 percent

57.5 percent

Source: Euromonitor, 2008.

ในประเทศไทยนันยอดขายของห้
K
างค้ าปลีกขนาดใหญ่และโมเดิร์นเทรดดังกล่าวครอบครองตลาด
มากกว่าครึงหนึงของการค้ าขายสินค้ าอุปโภคบริ โภคแล้ วในปั จจุบนั แต่สิงทีควรตระหนักมากขึ Kนก็คือ
สัดส่วนของสินค้ าในห้ างขนาดใหญ่ดงั กล่าวเป็ นสินค้ าประเภทอาหารสูงตังแต่
K 44-84 % ตามตาราง
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ยอดขายสินค้ าอาหารของห้ างขนาดใหญ่ 2003
อันดับ
1 วอลมาร์ ท(Wallmart)
2 คาร์ ฟู (Carefour)
3 อะโฮลด์ (Ahold)
4 เทสโก(Tesco)
5 โครเกอร์ (Kroger)
6 เรเว (Rewe)
7อัลดี ( Aldi)
8 อิโต-โยคาโด (Ito-Yokado)
9เมโทรกรุ๊ป (Metro Group)
10 อินเตอร์ มาเช่(Intermarché)

ยอดขายสินค้ าอาหาร
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
121,566
77,330
72,414
40,907
39,320
36,483
36,189
35,812
34,700
33,487

ยอดขายทังหมด
K
เปอร์ เซ็นต์อาหาร
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐ)
278,081
44
99,872
77
86,205
84
54,807
75
56,024
70
48,246
76
43,277
84
56,160
64
68,692
51
43,414
77
Source: M+M PlanetRetail.

ผู้บริ หารร้ านสะดวกซื Kอเซเว่น-อีเลฟเว่นประกาศว่า เครื อข่ายร้ านค้ าของพวกเขานันมิ
K ใช่แค่เพียง
เป็ นคอนวีเนียนสโตร์ แต่เป็ น “คอนวีเนียนฟู้ดสโตร์ ”4 เพือแย่งชิงรายได้ จากค่าใช้ จา่ ยด้ านอาหารของ
ผู้บริ โภค
การดํารงชีพของประชาชนในชนบททังในฟากการผลิ
K
ตและการบริ โภคจึงต้ องพึงพาบรรษัทเกษตร
และอาหารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านอาหารของครบครัวไทยคิดเป็ นสัดส่วน
32% ของค่าใช้ จา่ ยของครอบครัวทังหมด
K
ในขณะทีในชนบทและครอบครัวทีมีรายได้ น้อยนันK ค่าใช้ จา่ ย
ด้ านอาหารอาจสูงถึงมากกว่า 50%
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยของครัวเรื อน

ทีมา : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2552
คําอภิปรายของนายก่อศักดิ ไชยรัศมีศกั ดิ ในการอภิปรายครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 21
มกราคม 2552
4
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4.4 วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารสมัยใหม่
การเปิ ดกว้ างทางวัฒนธรรมผ่านนโยบายทางการค้ าและการเปิ ดรับสือทําให้ วฒ
ั นธรรมการบริ โภค
อาหารแบบอุตสาหกรรม และการบริ โภคอาหารจากวัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึนK ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่ นใหม่ จากการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่ามูลค่า
ตลาดของธุรกิจฟาสต์ฟ้ ดในปี
ู
2550 สูงถึง 1.4 หมืนล้ านบาท หรื อมีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 67 ของ
มูลค่าธุรกิจร้ านอาหารบริ การด่วนทังหมด
K
แบ่งเป็ น ฟาสต์ฟ้ ดประเภทไก่
ู
50% แฮมเบอร์ เกอร์ 21.4% และ
ประเภทพิซซ่า 28.6% 5
อาหารญี ปุ่ นก็เติบโตอย่างรวดเร็ วในประเทศไทย โดยตัวเลขเมือปี 2550 นันK มีมลู ค่า 6,000 ล้ าน
บาท และมีอตั ราการขยายตัวประมาณร้ อยละ 10-15 ในปี 2550 จํานวนร้ านอาหารญี ปุ่ นในไทยนันมาก
K
เป็ นอันดับ 5 ของโลก เป็ นรองเพียงสหรัฐฯ จีน เกาหลีใต้ และไต้ หวันเท่านันK ความนิยมในอาหารญี ปุ่ นทีพุ่ง
สูงขึนK ส่งผลให้ ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของประเทศทีนํ าเข้ าอาหารญี ปุ่ นสูงสุดของโลก โดยไทยนํ าเข้ า
ผลิ ตภัณ ฑ์ อ าหารกว่ า 100 ประเภท รวม 4,000 รายการ และคาดว่ าหลัง ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อทาง
เศรษฐกิจไทย-ญี ปุ่ น (JTEPA) มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ ตวั เลขนําเข้ าอาหารญี ปุ่ นเพิมสูงขึ Kน6 ผู้เชียวชาญ
อาหารญี ปุ่ นยังคาดการณ์ด้วยว่าตลาดอาหารญี ปุ่ นในประเทศไทยจะโตขึ Kนเป็ นหนึงในสามอันดับแรกของ
โลกในไม่ช้า 7
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปิ ดเสรี ทางการค้ าในปั จจุบนั การแลกเปลี ยนวัฒนธรรมเป็ น
เรื องที เป็ นไปโดยง่ า ย เช่ น เดี ย วกั บ ที อาหารไทยเป็ นที นิ ย มในหลายประเทศ แต่ บ ทความนี มK ิ ไ ด้ มี
วัตถุประสงค์เพือปลุกกระตุ้นกระแส “นิยมไทย” แต่ชี Kชวนให้ วิเคราะห์ว่ากลุ่มผลประโยชน์และคนกลุ่มใดที
ได้ รับประโยชน์จากการเปลียนแปลงวัฒนธรรมและวิถีการบริ โภคนี K ตัวอย่างเช่น การเปลียนแปลงวิถีการ
บริ โ ภคจากถ้ วยนํ าK พริ ก เล็ ก ๆถ้ วยหนึ งเป็ นแฮมเบอร์ เ กอร์ จะมี ผ ลกระทบอย่ า งไรต่ อ ชาวนา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสุขภาวะของคนในสังคม เป็ นต้ น
5.
อิทธิพลทางการเมืองและนโยบายทีเอือ* อํานวยผลประโยชน์ ต่อบรรษัทเกษตรและ
อาหารทีสร้ างความไม่ เป็ นธรรมต่ อเกษตรกรรายย่ อยและชุมชน
บริ ษัทเกษตรและอาหารสร้ างสายพันธ์ กับพรรคการเมือง สถาบันการศึกษา ระบบราชการ และ
รวมถึงสถาบันดังเดิ
K มอืนๆ ผ่านการบริ จาคเงินสนับสนุน การเข้ ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง การเป็ น
คณะกรรมการบริ หารหน่วยงาน กรรมการร่ างหลักสูตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย โครงการร่ วมพัฒนา
ฯลฯ 8
5

ศูนย์วิจยั กสิกรไทย 2550
ฐานเศรษฐกิจ 14 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2550
7
การให้ สมั ภาษณ์ของ นายอะซะอิ ยาสุมาซะ ผู้จดั การองค์กรส่งเสริ มร้ านอาหารญีปุ่ นในต่างประเทศ สาขาประเทศไทย
,8ไทยโพสต์ 16 กุมภาพันธ์ 2552
6

อ่านเพิมเติมได้ จากหนังสือ “ซีพีกบั เกษตรกรรมไทย” กลุม่ ติดตามบทบาทบรรษัท จัดพิมพ์โดยมูลนิธิชีววิถี
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อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งดัง กล่ า วทํ า ให้ บ รรษั ท เกษตรและอาหารได้ ป ระโยชน์ จ ากนโยบายทาง
เศรษฐกิจต่างๆเช่น ได้ ประโยชน์จากการจัดทําความตกลงการค้ าเสรี ทีเอื Kออํานวยให้ บรรษัทสามารถส่งออก
อาหารได้ โดยง่าย ได้ วตั ถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกจากประเทศเพือนบ้ าน ในขณะทีเกษตรกรรายย่อยกลับ
ได้ รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกตํา การขายพันธุ์พืชและปั จจัยการผลิตผ่านช่องทางของธนาคารและ
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม ของรั ฐ ได้ ป ระโยชน์ จ ากนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุน และการสนับ สนุน ต่า งๆจาก
สถาบันวิจยั ของรัฐ ในขณะทีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีผลิตเมล็ดพันธุ์แข่งกับบริ ษัทกลับถูกจับกุมและถูกกดดัน
ให้ เลิกกิจการ9
บริ ษัทเหล่านี Kยังมีอิทธิ ต่อสือมวลชน ทังในฐานะที
K
เป็ นเจ้ าของรายการโทรทัศน์ทางดาวเทียมและ
เคเบิ Kลทีวี การสนับสนุนรายการทีวีทีมียอดนิยมสูง การจัดกิจกรรมร่ วมกับสือและหนังสือพิมพ์รายวัน รวม
ไปถึงการเข้ าไปมีบทบาทในการบริ หารและการเรี ยนการสอนของสถาบันการศึกษาเป็ นจํานวนมาก ทําให้
บริ ษัทเหล่านี Kคงสถานภาพการเป็ นผู้ผกู ขาดทางเศรษฐกิจในระบบเกษตรและอาหารอยู่ได้ โดยไม่ได้ รับการ
ตรวจสอบหรื อควบคุมอย่างทีควรจะเป็ นทังโดยสื
K
อ สถาบันทางวิชาการ และแม้ แต่กลุ่มพลังทางการเมือง
กลุม่ ต่างๆ ในขณะทีเกษตรกรรายย่อยและชนบทกําลังล่มสลาย และผู้บริ โภคถูกลากจูงให้ ต้องพึงพาสินค้ า
ของบรรษัทโดยเหลือทางเลือกในการบริ โภคน้ อยลงๆเป็ นลําดับ

6. ประเด็นท้ าทายใหม่ ๆและบทบาทการศึกษาเกียวกับชนบทไทย
ท่ามกลางการเปลียนแปลงทีเกิดขึ Kน มีประเด็นท้ าทายใหม่ๆเกียวกับชนบทและเกษตรกรรม หลาย
ประการดังนี K
6.1 บทบาทของชนบทและบรรษัทในยุควิกฤตอาหารครังK ใหม่
แนวโน้ มราคาอาหารทีสูงขึ Kนจนอาจกล่าวได้ ว่าหมดยุคแห่งอาหารราคาถูกอีกต่อไปอันเป็ นผลมา
จากปั ญหาข้ อจํากัดของพลังงานทีเศรษฐกิจโลกและระบบการผลิตอาหารต้ องพึงพาเชื KอเพลิงฟอสซิลนันK
ทํ าให้ เกษตรกรรมกลายเป็ นสาขาที ดึง ดูดการลงทุน ทังK จากบรรดา “กองทุนความมันคัง” บรรษั ทด้ าน
เกษตร/อาหาร/พลังงาน รวมถึงการเข้ ามาลงทุนโดยกลุม่ ทุนท้ องถินอืนๆ สถานการณ์นี Kจะทําให้ เกิดการแย่ง
ชิงที ดินและทรั พยากรในชนบทเพิมขึนK ดัง มี แ นวโน้ ม ว่าสถิ ติการลดลงของประชากรในชนบทและภาค
เกษตรเริ มช้ าลง และมีผ้ หู วนกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิมขึ Kน ประเด็นหลักของความท้ าทายนี Kอยู่
ทีว่า

9

เช่น กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้ านนํ Kาแพร่ และเขือนผาก ใน อ.พร้ าว ถูกจับกุมเมือนําเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมไปขายแข่งกับบริษัทเมล็ด
พันธุ์
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- ชนบทและเกษตรกรรายย่อยซึงเป็ นผู้สูญเสียจากผลพวงของการพัฒนาทีผ่านมาจะเป็ นผู้ได้
ประโยชน์เมือโอกาสทางเศรษฐกิจมาถึง ?
- เกษตรกรรายย่อยที ไร้ ทีดินทํากิน หรื อที ต้ องเช่าที ดินทํากินจะเผชิญหน้ ากับความขัดแย้ งกับ
กลุม่ ทุนทังใหม่
K และเก่าอย่างไร เป็ นโอกาสในการขับเคลือนการปฏิรูปทีดินให้ เกิดขึ Kนเป็ นจริ งได้
หรื อไม่ อย่างไร ?
- บทบาทความสัมพันธ์ ของเกษตรกรรายย่อย/ชนบท กับ แรงงานนอกระบบ/ กรรมกร/ เมือง/
ภาคการผลิตอืนๆจะเป็ นอย่างไรในสถานการณ์ทีเกิดวิกฤตอาหารขึ Kน
- ทางเลือกและความอยู่รอดของชนบทและเกษตรกรรายย่อยควรจะเป็ นอย่างไร ทังที
K เกียวข้ อง
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรพันธุกรรม การผลิต และการจัดการอาหารของครอบครั ว
และชุมชน
- การพึงพาตนเองทางอาหารของชุมชนเมืองหรื อปริ มณฑลจะเกิดขึ Kนเป็ นจริ งได้ มากน้ อยเพียงไร
- แนวความคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอุปสรรคและศักยภาพอย่างไรในปั จจุบนั และ
อนาคต
6.2

การเผชิญหน้ ากับวิกฤติสิงแวดล้ อม วิกฤตพลังงาน ปั ญหาสุขภาวะ และภัยพิบตั ิ

ต่างๆ
การใช้ พลั ง งานที มาจากเชื อK เพลิ ง ฟอสซิ ล และกิ จ กรรมอื นๆของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ทํ า ให้ เกิ ด ปั ญ หา
สิงแวดล้ อมโดยเฉพาะอย่างยิงสภาวะโลกร้ อน ซึงส่งผลต่อเนืองไปสูป่ ั ญหาโรคระบาดทังในมนุ
K
ษย์ สัตว์และ
พื ช รวมทังK ปั ญหาภัยพิบัติโดยเฉพาะนํ าK ท่วม ฝนแล้ ง รวมไปถึ งผลกระทบต่อพื ชพันธุ์แ ละการผลิตทาง
เกษตรกรรม น่าเรี ยนรู้วา่
- ชนบทจะเผชิญหน้ ากับปั ญหาวิกฤตต่างๆมากขึนK อย่างไรและจะมีการเตรี ยมการเพือรับมื อ
เรื องนี Kอย่างไร
- ความตกลงด้ านสิ งแวดล้ อม หรื อการนํ าข้ อกํ าหนดด้ านสิ งแวดล้ อมแบบใหม่ๆ เช่น ฉลาก
คาร์ บ อน คาร์ บอนเครดิ ต จะมี ผ ลกระทบทังK บวกและลบต่อชนบทและเกษตรกรรายย่อ ย
อย่างไร
- ความรู้และภูมิปัญญาของท้ องถินจะนํามาปรับใช้ เพือรองรับปั ญหาใหม่นี Kอย่างไร
- ความเป็ นไปได้ ในการสร้ างการพึงพาตนเองขึ Kนในชนบทโดยพึงพาระบบพลังงานทีกระจาย
จากส่วนกลางดังทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ น้อยลง
6.3 การตรวจสอบและติดตามบทบาทของบรรษัท
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การทีบทบาทของบรรษัทด้ านเกษตรและอาหารสร้ างผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากร
การเกษตร การกระจายอาหาร ซึงส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อยในชนบทไปจนถึงผู้บริ โภคโดยทัวไปมากยิงขึ Kน
ทุกขณะ ประเด็นทีควรศึกษาและให้ ความสนใจได้ แก่
- การติดตามตรวจสอบสายสัมพันธ์ของบรรษัทกับการเมืองและสถาบันทางสังคมต่างๆ
- การสํ า รวจศึก ษาบทบาทและผลกระทบการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของบรรษั ท และนโยบายที
เอื Kออํานวยของรัฐทีส่งผลต่อเกษตรกรรายย่อยและชนบทไทย
- ข้ อเสนอหรื อ นโยบายที ทํ า ให้ บรรษั ทอยู่ภ ายใต้ การควบคุม ของสัง คม ทังK ที เป็ นบริ บททาง
การเมื อง เศรษฐกิจ หรื อสังคม เช่น กิจกรรมเกี ยวกับ CSR หรื อโครงการสิงแวดล้ อม และ
โครงการพัฒนาทีดําเนินการโดยบรรษัท
- ความสัมพันธ์ทีควรจะเป็ นระหว่าง รัฐ-บรรษัท-ผู้บริ โภค/เกษตรกรรายย่อย
ในความเห็นของผู้เขียน งานวิชาการทีเกียวกับบทบาทของบรรษัททีเกียวข้ องกับสังคมไทย ทังK
ในทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงในชนบทไทยยังมีน้อยไป การเคลือนไหวทาง
การเมืองของขบวนการภาคประชาชนหลายๆครังK ทีผ่านมายังมิได้ ให้ ความสําคัญต่อกลุม่ ทุนทีอยูเ่ บื Kองหลัง
การเมืองไทยอย่างเพียงพอ ข้ อเสนอของนักวิชาการทีสนใจชนบทและการเมืองโดยภาพรวมแม้ จะให้ ความ
สนใจในประเด็นเรื องความเหลือมลํ Kามากขึ Kน แต่ยงั ไม่เห็นพลังมากพอทีจะนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาเชิง
โครงสร้ างและความเหลือมลํ Kาทางสังคมอย่างทีควรจะเป็ น
การศึกษาการเปลียนแปลงของชนบทไทยทีให้ ความสําคัญต่อบทบาทของบรรษัทเกษตรและ
อาหาร จึงมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทยในอนาคต
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