โมเดิร์นเทรดกับความ(ไม่ )มั่นคงทางอาหาร
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

พบว่าชุมชนเขตเมืองไม่ทาอาหารกินร้ อยละ 14 ไม่ทาอาหารมากกว่าพื ้นที่ชนบท 5 เท่า ทาอาหาร
มากที่สุด อยู่ที่วนั ละ 2 ครัง้ รองลงมา คือ วันละ 1 ครัง้ และอันดับสาม เฉลี่ยอาทิตย์ ละ 3-5 ครัง้ ส่วนพื ้นที่
ชนบทยังคงทากินถึงร้ อยละ 96 ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่พืน้ ที่เมืองซื ้อมากกว่าที่สุดและอัตราโรคอ้ วนมากที่สุด
พื ้นที่เมืองพึง่ พิงตลาดโมเดิร์นเทรดมากที่สดุ รองลงมาคือเมือ งท่องเที่ยวและหัวเมือง ต่อมาคือ พื ้นที่ชนบทที่
อยู่ในระการผลิต และชาติพนั ธุ์ และข้ อ สรุ ปสาคัญของงานศึกษาชิ ้นนี ้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะ
โรคอ้ วนกับค่าเฉลี่ยการพึง่ พาฐานอาหารจากการซื ้อจากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ ในลักษณะแปรผันตาม
นัน่ หมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมีสดั ส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสูภ่ าวะทุพโภชนาการ หรื อยิ่งเพิ่ง
พาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้ วน

อิทธิพลที่มีผลต่อการกินอาหารของมนุษย์เราในยุคปั จจุบันไม่ใช่อิทธิ พลของภูมิศาสตร์ นิเวศและ
วัฒนธรรมเป็ นตัวกาหนดหลักอีกต่อไปแล้ ว การกินของคนในยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะคนเมืองยึดถือการกิน
ตามสื่อโฆษณาเป็ นสาคัญและสื่อโฆษณาที่กระทาการสื่อสารซ ้าแล้ วซ ้าเล่าส่งผลให้ การกินของคนเป็ น
มากกว่า การกิ น แต่ก ลายเป็ นการ “เสพสัญ ญะ” หรื อ การเสพความหมาย การกิ น ที่ ลึก ลงในระดับ
ความหมายนี่เองที่นาไปสู่การแบ่งแยก ระหว่างคนทันสมัยและไม่ทนั สมัย ระหว่างคนบ้ านนอกและเมือง
ระหว่างฐานะรวยและยากจน ฯลฯ จากวัฒนธรรมอาหารที่เคยทากินเองในครัวเรือนหรืออาศัยความรู้จาก
การหาอาหารจากแหล่งทรัพยากรมาทากิน ต้ องเปลี่ยนมาเป็ นซื ้อกินโดยเฉพาะในร้ านค้ าสมัยใหม่ซึ่งมี
อาหารสะดวกซื ้อ อาหารแช่แข็ง อาหารสาเร็ จรู ปมากมาย ผู้บริ โภคมากมายล้ วนนิยมใช้ บริ การเพราะ
สะดวกรวดเร็ว ทาให้ โมเดิร์นเทรดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ การเติบโตอย่างรวดเร็วเร็วของโมเดิร์น
เทรดล้ วนบอกนัยยะวัฒนธรรมการบริโภคทีเปลี่ยนแปลงไป
โมเดิร์นเทรดหรื อร้ านค้ าสมัยใหม่ มีการพัฒนาขยายสาขาอย่างรวดเร็ ว กลายเป็ นแหล่งอาหารหลัก
โดยเฉพาะของผู้คนในเขตเมือง กึ่งเมือง หรื อผู้คนที่จาเป็ นต้ องเข้ าถึงอาหารด้ วยการซื ้อกิน ธุรกิจค้ าปลีก
สมัยใหม่ดาเนินการโดยบริษัทและบรรษัทเพียงไม่กี่เจ้ าที่ครอบครองการตลาด มีการจัดการอาหารอย่าง
เบ็ดเสร็จตังแต่
้ การผลิต การแปรรูป ระบบขนส่ง หน้ าร้ าน กระทัง่ ปั จจุบนั ร้ านขายของชาขนาดเล็กหรื อโชว์

ห่วยได้ หายสาปสูญไปจากระบบการค้ าเกือบหมด เพราะโมเดิร์นเทรดมีศกั ยภาพสูงในระบบการตลาด
โดยมีเครื่ องมือการสร้ างค่านิยมและกระตุ้นการจ่ายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆจนเป็ นที่ยอมรับและเป็ นส่วน
หนึง่ ของวิถีการบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะคนเมืองอย่างขาดเสียไม่ได้
ข้ อมูลกรมการค้ าภายใน (2555) ได้ จาแนกธุรกิจร้ านค้ าสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ออกเป็ นลักษณะ
ต่างๆ เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (เช่น ท็อปส์ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต, ฟู้ดแลนด์) พื ้นที่การขาย 1,500 –9,000 ตาราง
เมตร สินค้ าเฉลี่ย 15,000 รายการ สัดส่วนสินค้ าอาหารประมาณร้ อยละ 67 ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต (เช่น เทสโก้
โลตัส, บิ๊กซี) พื ้นที่การขาย 9,000 ตารางเมตรขึ ้นไป สินค้ าเฉลี่ย 25,000 รายการสัดส่วนสินค้ าอาหาร
ประมาณร้ อยละ 33-67 ร้ านสะดวกซื ้อ หรื อ คอนวีเนี่ยนสโตร์ (เซเว่น -อีเลฟเว่น, เทสโก้ โลตัว เอ็กเพรส, มิ
นิบิ๊กซี) พื ้นที่การขายน้ อยกว่า 800 ตารางเมตรขึ ้นไป สินค้ าไม่เกิน 5,000 รายการ เปิ ดทาการตลอด 24
ชัว่ โมง รู ปแบบอื่นๆ เช่น ซีพี เฟรชมาร์ ท ตลาดโลตัส บิ๊กซีเอ็กซตร้ า ฯลฯ และจากข้ อมูลการขยายสาขา
ของโมเดิร์นเทรดระหว่างปี 2548 – 2554 พบว่ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วและก้ าวกระโดดโดยเฉพาะ
ประเภทไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ข้ อมูลกระทรวงพาณิชย์(2551-2554) พบว่า ร้ อยละ 50 ของมูลค่าตลาดรวม
ของโมเดิร์น เทรดอยู่ในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีการเจาะตลาดผู้บ ริ โภคระดับ กลางและระดับ ล่าง
ระหว่า งปี 2551

–2554 ร้ านสะดวกซื อ้ มี อัต ราการเติ บ โตร้ อยละ 33 ไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ร้ อยละ 36

ซูเปอร์ มาร์ เก็ตร้ อยละ 15
และข้ อมูลในระยะปี 2555 – 2560 พบว่าปฏิบตั ิการทางการตลาดของโมเดิร์นเทรดหันมาใช้ เครื่ องมือ
การตลาดออนไลน์มากขึ ้นและมีวิสยั ทัศน์ให้ เป็ นช่วงทางหลักในการขายและโฆษณาสินค้ า อาทิ เซ็นทรัล
ห้ างสรรพสินค้ า หันมาทาช่องทางตลาดออนไลน์ ขายสินค้ าโดยเก็บเงินปลายทางและอีคอมเมิร์ซ( ecommerce) ยักใหญ่อย่างอาลีบาบาเข้ าซื ้อกิจการ ลาซาด้ า (Lazada) ผู้นาด้ านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ใน
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปเมื่อเดือนเมษายน 2016 และ ตอนนี ้ ในปี 2017 อาลีบาลาลงทุนเพิ่ม
อีก 1 พันล้ านเหรี ยญ (รวมแล้ วลงทุนให้ ลาซาด้ ามากกว่า 2 พันล้ านเหรี ยญ) โดยเป็ นการซื ้อหุ้นจากผู้ถือ
หุ้นเดิม ทาให้ จากเดิมที่ครองสัดส่วนหุ้น 51% ก็ขยับมาเป็ น 83%1
การเติบโตของโมเดิร์นเทรดแม้ จะแสดงให้ เห็นความสามารถในการตอบสนองผู้บริ โภคในเชิงปริ มาณ
และคุณภาพตามมุมมองของคนทัว่ ไป แต่จากเหตุการณ์ภาวะวิกฤตน ้าท่วมเขตเมือง สะท้ อนให้ เห็นถึง
1
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ระบบโมเดิร์นเทรดที่ไม่สามารถรองรับปั ญหาวิกฤตฉับพลันได้ เพราะมีลกั ษณะของการกระจายอาหารที่
รวมศูนย์ ส่งผลให้ ในช่วงน ้าท่วมปี 2554 โมเดิร์นเทรดหลายสาขาขาดแคลนอาหารและน ้าดื่ม แม้ ว่าจะมี
ร้ านสะดวกซือ้ ทัง้ หมด 612 แห่ง และไฮเปอร์ มาร์ เก็ น 237 แห่ง แต่เนื่อ งจากการสต๊ อกสินค้ าภายใน
โมเดิร์นเทรดมีจานวนน้ อย และขาดความยืดหยุ่นในการจัดการจึงไม่สามารถหาซัพพลายเออร์ รายอื่นมา
ทดแทนได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันการปรั
้
บตัวได้ ตามสภาพ(resilience) ในระบบตลาดจึงมีความน่าสนใจ ใน
กรณี ทางเลือกอื่นๆ เช่น ระบบการกระจายอาหารของชุมชน การกระจายอาหารท้ องถิ่น การกระจาย
อาหารผ่านเครือข่าย เป็ นต้ น
โมเดิร์นเทรดอาจจะไม่ได้ มีความเปราะบางเพียงการกระจายสินค้ าในภาวะภัยพิบตั ิเท่านัน้ ในด้ าน
โภชนาการก็มีความเสี่ยงและเปราะบางเช่นกัน มีงานศึกษาที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโมเดิร์นเทรด
และภาวะโภชนาการของผู้คน และพิจารณาความมัน่ คงทางอาหารของคนเมือง กึ่งเมือง และชนบทอย่าง
น่าสนใจ โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน ประเทศไทย (2559) งานศึกษาชิ ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาความเข้ า
ใจความมัน่ คงทางอาหารระดับชุมชนที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โดยนอกจากศึกษาสัดส่วนการได้ มา
ซึ่งอาหารที่ประกอบด้ วยการซื ้อ ปลูก/เลี ้ยง หาจากทรัพยากร/พื ้นที่สาธารณะ และแลกเปลี่ยนแบ่งปั น
ยังได้ ศึกษาภาวะโภชนาการของชุมชนที่สมั พันธ์ กบั ตลาดโดยใช้ ดชั นีมวลกายในการวิเคราะห์ ใช้ จานวน
ประชากรศึกษาทังหมด
้
1,050 ครัวเรื อน รวม 7 พื ้นที่ โดยเป็ นตัวแทนในแบบต่างๆ กล่าวคือ ได้ แก่ 1
พื ้นที่ตวั แทนชุมชนเมือง 2) พื ้นที่ตวั แทนชุมชนกึ่งเมือง 3) ตัวแทนชุมชนชนบท 4) ตัวแทนกลุ่มชาติ
พันธุ์
ผลการศึกษาค่า Body Mass Index (BMI)หรื อดัชนีมวลกายที่แสดงความสัมพันธ์ กบั สัดส่วนการ
พึง่ พาโมเดิร์นเทรด พบว่าพื ้นที่เมืองใหญ่ มีอตั ราโรคอ้ วนสูงร้ อยละ 8 และมีคนน ้าหนักเกินถึงร้ อยละ 26
พบว่ามีสดั ส่วนการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื ้อถึง 73,828 บาท/ปี คิดเป็ นสัดส่วน 12.64 ตามมาด้ วย
พื ้นที่กึ่งเมืองมีคนเป็ นโรคอ้ วนคิดเป็ นร้ อยละ 5-6 ของกลุ่มชุมชนกึ่งเมือง และมีคนน ้าหนักเกิน ร้ อยละ 2023 โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาอาหารจากตลาดโมเดิร์นเทรดในสัดส่วน 8.27 ต่อมา คือ พืน้ ที่ ชนบททา
เกษตรคนเป็ นโรคอ้ วนร้ อยละ 3-5 และมีคนน ้าหนักเกินอยูท่ ี่ร้อยละ 19-21 ของกลุ่มชนบทเกษตร ในขณะ
พึ่งพาโมเดิร์นเทรดที่สดั ส่วน 2.11 สุดท้ ายพืน้ ที่ชนบทชาติพันธุ์ กลับพบคนมีน ้าหนักต่ากว่าเกณฑ์อยู่ ที่

ร้ อยละ 23 ถือว่ามากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบข้ ามกลุ่ม ขณะที่มีคนเป็ นโรคอ้ วนอยู่ที่ร้อยละ 1 และน ้าหนัก
เกิน ร้ อยละ 10 ซึง่ นับว่าน้ อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ อื่น และพึง่ พาโมเดิร์นเทรดอยูท่ ี่ 0.47
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โรคอ้ วน
ฐานอาหารจากการซื ้อ(บาท/ปี )
คิดเป็ นสัดส่วนซื ้อจาก modern trade

มีข้ อ มูลที่ สอดคล้ อ งในงานศึกษาเดี ยวกัน พบว่าชุมชนเขตเมื อ งไม่ท าอาหารกิ นร้ อยละ 14 ไม่
ทาอาหารมากกว่าพื ้นที่ ชนบท 5 เท่า ทาอาหารมากที่สุด อยู่ที่วนั ละ 2 ครัง้ รองลงมา คือ วันละ 1 ครัง้
และเฉลี่ยอาทิตย์ละ 3-5 ครัง้ ส่วนพื ้นที่ชนบทยังคงทากินถึงร้ อยละ 96 ซึ่งไม่ น่าแปลกใจที่พื ้นที่เมืองซื ้อ
มากที่สุด อัตราโรคอ้ วนมากที่สุด เช่นกัน และพึ่งพิงตลาดโมเดิร์นเทรดมากที่สุด รองลงมาคือเมือง
ท่องเที่ยวและหัวเมือง ต่อมาคือ พื ้นที่ชนบทที่อยู่ในระบบการผลิต และชาติพนั ธุ์ และข้ อสรุ ปสาคัญของ
งานศึกษาชิ ้นนี ้พบว่าค่าดัชนีมวลกายที่บ่งบอกภาวะโรคอ้ วนกับค่าเฉลี่ยการพึ่งพาฐานอาหารจากการซื ้อ
จากโมเดิร์นเทรด มีความสัมพันธ์ ในลักษณะแปรผันตาม นั่นหมายความว่า อาหารในโมเดิร์นเทรดมี
สัดส่วนทางโภชนาการที่อาจจะไปสูภ่ าวะทุพโภชนาการ หรือยิ่งพึง่ พาโมเดิร์นเทรดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรค
อ้ วน เนื่องจากส่วนหนึง่ เป็ นอาหารที่สะดวกกิน มีสดั ส่วนของแป้งน ้าตาล และไขมันในปริ มาณมาก อีกทัง้
อาหารบางอย่างเป็ นอาหารแช่แข็งต้ องผ่านการรักษารสชาติของอาหารแช่แข็ง ซึ่งมีการใช้ สารเคลือบผิว
ของวัตถุดิบก่อนที่จะนาไปแช่แข็ง เพื่อให้ วัตถุดิบยังคงรสชาติเดิมและสูญเสียนา้ หนักให้ น้อยที่สุด ถ้ า
วัต ถุดิ บแช่แข็ง ได้ รับ สารตัวนีม้ ากเกิ นไปเมื่อเข้ าสู่ร่ างกายก็ อ าจจะก่อ ให้ เกิ ด การแพ้ ได้ ซึ่งข้ อมูลจาก

โรงพยาบาลสุขภาพตาบล(รพ.สต.) 2559-2560 โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่ง ยืน พบว่า อัตราการเป็ น
โรคหัวใจ ความดันโลหิต ไขมันอุดตันในเลือด ตลอดจนโรคเรื อ้ รัง ระบบน ้าเหลือง และมะเร็ งมีแนวโน้ ม
สูงขึ ้นไม่ว่าในพื ้นที่เมืองและชนบท และจะมากขึ ้นเรื่ อยๆ หากระบบอาหารภาพใหญ่ของประเทศยังคง
กวาดต้ อนคนให้ ร้ ู จกั เพียงร้ านค้ าสมัยใหม่ไม่กี่ชื่อ ก็จะสร้ างพฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไป ยอมรับการ
กินเพื่ออิ่มและกลายเกิดภาวะขาดสารอาหาร ตลอดจนพึง่ พาตนเองไม่ได้ แถมด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บตามมา
แนวทางออกสาหรับวัฒนธรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนไปในสังคมปั จจุบนั จาเป็ นต้ องเข้ าไปมองภาพ
ใหญ่เชิงนโยบายของประเทศในการวางมาตรการระบบอาหารที่หลากหลายขึ ้น ไม่เพียงช่องทางตลาด
แบบโมเดิร์นเทรด แต่การพยายามสนับสนุนตลาดระดับล่าง อาทิ ตลาดนัดท้ องถิ่น ตลาดเขียว ตลาด
วัฒนธรรม ตลาดข้ างถนนฯลฯ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีช่องทางและเรี ยนรู้ เรื่ องตลาดหลากหลายมากขึ ้นมา
กว่าเพียงแค่อาหารเพียงไม่กี่เมนูในชัน้ วางติดแอร์ ของร้ านค้ าสมั ยใหม่ แต่อาจได้ เรี ยนรู้ ตลาดในเชิงภูมิ
ปั ญญา ได้ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคมากขึ ้น อาทิ ตลาดเขียว จ.ยโสธร เป็ นตลาดขาย
สินค้ าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสวนไผ่ จ.พัทลุง เป็ นตลาดขายสินค้ าอินทรี ย์และวัฒนธรรม เป็ นต้ น ซึ่งตลาด
ดังกล่าวได้ ให้ ความรู้กบั ผู้บริโภคและเป็ นการสร้ างการท่องเที่ยวไปในตัวด้ วย
อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้เรื่องอาหารการกินและความมัน่ คงทางอาหาร นอกจากจะอยู่ที่พื ้นที่
ตลาดเพราะเป็ นที่พบกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริ โภคแล้ ว การให้ ความสาคัญโดยสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้
ให้ กับเยาวชนในสถานการศึกษาก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่ง โดยเชื่อมโยงความรู้ เรื่ องอาหารกับภูมิปัญญา
การเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ย่อยความรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้
ให้ กบั เยาวชน ก็สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ที่เป็ นการทางานเชิงรุกให้ กบั ผู้บริโภคไม่เพียงผ่านช่องทางการตลาด
แต่ผ่านช่องทางของสถาบันการศึกษาด้ วย ซึ่งถ้ าหากอาหารดี มีคุณภาพ ผู้คนไม่เจ็บป่ วย งบประมาณ
ด้ า นสุขภาพของประเทศก็ จ ะน้ อ ยลงไปด้ วย ดัง นัน้ อิ ท ธิ พ ลของตลาดหากไม่ผูก ขาดและได้ รั บ การ
ออกแบบทางนโยบายที่ดี ตลอดจนมีการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ไปพร้ อมกันกับสังคม ก็สามารถนาไปสู่ส
ความมัน่ คงทางอาหารที่ยงั่ ยืนอย่างแท้ จริงได้
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