
รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ
มูลนิธิชีววิถี

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555

ภาพจาก http://203.150.230.27/FloodMap/ 

ข้อมลูจาก ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งาน
ดาวเทียม (ม.เกษตรและกระทรวงเทคโนโลยีฯ)
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ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดริ์นเทรด)
ซูเปอร์มาร์เก็ต (เช่น ท็อปส ์ซูเปอร์มาร์เกต็, ฟู้ดแลนด์) 

   พื้นที่การขาย 1,500 – 9,000 ตารางเมตร สินค้าเฉลี่ย 15,000 รายการ
              สัดส่วนสินค้าอาหารประมาณ 67%
ไฮเปอร์มาร์เก็ต (เช่น เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี) 
               พื้นที่การขาย 9,000 ตารางเมตรข้ึนไป สินค้าเฉลี่ย 25,000 รายการ      
               สัดส่วนสินค้าอาหารประมาณ 33-67%  
ร้านสะดวกซื้อ หรือ คอนวีเนี่ยนสโตร์ (เซเว่น-อีเลฟเว่น, เทสโก้โลตัว เอ็กเพรส, มินิบิ๊กซี)
               พื้นที่การขายน้อยกวา่ 800 ตารางเมตรข้ึนไป สินค้าไม่เกิน 5,000 รายการ 
               เปิดท าการตอลด 24 ชั่วโมง
รูปแบบอื่นๆ เช่น ซีพี เฟรชมาร์ท  ตลาดโลตัส บิ๊กซีเอก็ซตร้า ฯลฯ 



การขยายอ านาจทางการตลาดของโมเดิร์นเทรด
50% ของมูลค่าตลาดรวมของโมเดิร์นเทรดอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 การเจาะตลาดผู้บริโภคระดับกลางและระดับล่าง
ระหว่างปี 2551 – 2554  ร้านสะดวกซือ้มีอัตราการเติบโต 33% 

               ไฮเปอร์มาร์เก็ต 36 % 
                ซูเปอร์มาร์เก็ต 15 % 

 การควบรวมธุรกิจ  เช่น กรณีการซื้อกิจการคาร์ฟูร์ โดยคาสิโน กรุ๊ป

 ผลกระทบต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งมีมูลค่าทางตลาดลดลงเหลือ 2.2 แสน
ล้านบาท เปรียบเทียบกับโมเดิร์นเทรดที่มีมูลค่า 5.45 แสนล้านบาท (กระทรวง
พาณิชย์ 2550)



การขยายสาขาของโมเดริ์นเทรด 2548-2554
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ข้อมูล: กรมการค้าภายใน, ม.ค. 2555



การขยายสาขาของคอนวีเนี่ยนสโตร ์2548-2554
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จ านวนสาขาของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ปี 2554

เทสโก้ 
โลตัส

บิ๊กซี แม็คโคร
เซเว่น-อีเลฟ
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ข้อมูล: กรมการค้าภายใน, ม.ค. 2555



- ไทยมมีูลคา่การซื้ออาหารและ
ของช าเฉลี่ย 400 USD/คน/ปี
(ประมาณ 15,148  บาท/คน/ปี)

- สัดส่วนของโมเดิร์นเทรด 50%

- รายได้เฉลี่ยคนไทย 3,078 USD/ 
คน/ปี (116,564 บาท/คน/ปี)



ระบบการสั่งซื้อแบบรวมศูนย์ (cross docking)
หนึ่งในปัจจัยส าคัญของการเฟื่องฟูของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่



การไม่ตอบสนองต่อการเข้าถงึอาหารในภาวะวิกฤต
 ระบบการกระจายอาหารที่รวมศูนย์ ส่งผลให้โมเดิร์นเทรดหลายสาขาขาดแคลนอาหารและน้ าดื่ม
 แม้ว่าจะมีร้านสะดวกซื้อทั้งหมด 612 แห่ง และไฮเปอร์มาร์เก็น 237 แห่ง เทสโก้โลตัสมีศูนย์

กระจายสินค้าหลัก (Distribution Center: DC) เพียง 4 แห่งคือ 
           อ.วังน้อย (ศูนย์กระจายอาหารสด) จ. อยุธยา

     อ. ล าลูกกา (ศูนย์กระจายอาหารสด)  จ.ปทุมธานี
     อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

      อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  การสต๊อกสินค้าภายในโมเดิร์นเทรดมีจ านวนน้อย เพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บสนิค้าคงคลังที่เกนิความ
จ าเป็น

 ความไม่ยืดหยุ่นของระบบการจัดการ ในกรณีที่ผู้ผลิตหลักไม่สามารถส่งสินค้าได้ โมเดิร์นเทรดไม่
สามารถหาซัพพลายเออร์รายอื่นมาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

 ความผิดพลาดของการจัดการปัญหาและความไม่ชัดเจนทางข้อมูล ท าให้ยิ่งเกิดความล่าช้าในการส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ส าคัญ 
 ธุรกิจค้าปลีกค้าขนาดใหญ่ (เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, แมคโคร, ท๊อปส์, เซเว่นฯ) ย้าย DC ฉุกเฉินออก

จากดอนเมือง



ตัวอย่างบริษัท ความเสียหาย ก าลังการผลิต

บจม.เสริมสุข 
โรงงาน 2 แห่งที่นครสวรรค์
และปทุมธานี

ทดแทนด้วยการเพิ่มก าลังการผลิตอีก 3 
โรงงานที่ชลบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี

บจม.ไทยเบฟเวอเรจ 
โรงงานที่ปทุมธานีซึ่งผลิต
น้ าอดัลมและน้ าขนาด 500 มล. โรงงานที่รามค าแหงด าเนินการผลิตเต็มก าลัง

บจก. บุญรอดบรวิเวอรี่
โรงงาน 3 แห่งที่นครปฐม 
ปทุมธานี และอยธุยา

โรงงานที่สิงห์บุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สุ
ราษฎร์ธาน ีและสามเสน เพิ่มก าลังการผลติ
รวมที่ 1.3 ลา้นแพ็ค/วัน

บจก. อาเจไทย -
โรงงานที่ชลบุรีเพิ่มก าลังการผลิตเป็น 2.4 
แสนขวด/วัน 

มีผู้ประกอบการรายย่อยอีก 7,000 รายทั่วประเทศที่สามารถทดแทนการผลติได้

ท่ีมา: รวบรวมจาก นสพ.ฐานเศรษฐกิจ  7 พ.ย. 2554 และ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 29 ต.ค. 2554

การผลิตน ้าดื่มช่วงตุลาคม 2554



กรณีการผลิตไข่ไก่
 พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่หลักที่ประสบน้้าท่วมได้แก่ อยุธยา ลพบุรี อ่างทอง นครปฐม เสียหาย

ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมด 

 ส่งผลกระทบต่อการผลิตไข่ไกไ่ม่เกินร้อยละ 10 จากก้าลังการผลิตประมาณ 27-29 
ล้านฟองต่อวัน



การรับมือวิกฤตครั งต่อไป
 การน้าเข้าเป็นเพยีงมาตรการแกไ้ขระยะสั้นที่จะส่งผลลบต่อผู้ผลิตสินค้าในประเทศ 

ธุรกิจค้าปลีกรายย่อย และสนับสนุนการพึ่งพาโมเดิร์นเทรด จึงไม่ควรเป็นทางออกของ
ปัญหา 

 พัฒนาทางเลือกของตลาดและการค้าปลีก เพื่อกระจายความเสี่ยง กระจายอ้านาจทาง
ตลาด สร้างความหลากหลายของการเข้าถึงอาหาร

 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม เช่น ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่ง และแกไ้ขปรับปรุงพ.ร.บ.การแข่งขันทางการคา้ พ.ศ.2542 เป็นต้น

 สร้างกลไกการร่วมมือระหว่างรัฐ-ชุมชน-ภาคประชาชนรองรับวิกฤต 
 จัดท้าจุดยุทธศาสตร์คลังสินค้าอาหาร 
 จัดระเบียบคลังสินค้าของธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ และใหอ้้านาจรัฐในการเข้าตรวจสตอ็ก

ในคลังดังกล่าวในภาวะวิกฤต 
 พัฒนาระบบการพึ่งพาตนเองในชุมชน 


