
บทบาทของบริษัทนานาชาติในอุตสาหกรรมอาหารทารก

1. ความเบื้องตน
นมมารดาไดรับการยอมรับมาเปนเวลาชานานวาเปนอาหารธรรมชาติที่เหมาะแกการ

เล้ียงดูทารกมากที่สุด แตในปจจุบัน ผูเปนมารดาทั้งหลายกลับมีแนวโนมที่จะเลี้ยงบุตรธิดาดวยนม
กระปองมากขึ้น

ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น?
หากถามนักเศรษฐศาสตร อรรถาธิบายที่ไดก็คงไมพนเรื่องของอุปสงค (Demand) 

และอุปทาน (Supply)  เราจะลองมาหาคํ าตอบของคํ าถามดังกลาวนี้
มองในแงของอุปสงค การที่หญิงผูเปนมารดานิยมเลี้ยงทารกดวยนมกระปองมากยิ่ง

ขึน้นัน้อาจเปนผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุอยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก อาจเปนเพราะเหตุวา หญิงผูเปนมารดาบางคน มีความหวั่นเกรงวา  

การใหลูกดูดนมของตนอาจเปนเหตุใหนมยานและเสียรูปทรง แตสาเหตุประการนี้เพียงประการเดียว  
มคีวามสํ าคัญไมพอที่จะอธิบายการเพิ่มขึ้นของอุปสงคในการเสนอซื้อนมกระปองอยางรวดเร็ว

ประการที่สอง  อาจเปนเพราะเหตุวา หญิงผูเปนมารดาตองทํ างานหาเลี้ยงชีพ จนเปน
เหตใุหไมมเีวลาเล้ียงดูลูกดวยตนเอง ดังนั้น การเลี้ยงลูกดวยนมกระปองจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงเกือบมิได 
ในประเดน็นี ้นายดีพรอม ไชยวงศเกียรติ  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกลาววา

“….ทกุวนันี้ การทํ ามาหากินฝดเคืองมากขึ้น จนแมลูกออนไมมีเวลา
อยูใกลชิดลูกมากเหมือนเมื่อกอน เวลาที่แมออกไปทํ างานนั้น ไดมอบใหคนอื่นเลี้ยงดู
ลูกของตนเองดวยนมกระปองแทน กสิกรและชาวสลัมที่ตองปลอยใหลูกกินนม
กระปองเหลานี้ เกือบทั้งหมดทํ าไปเพราะความจํ าเปนของปากทองในครอบครัวอยาง
แทจริง หาใชเพราะดัดจริตกลัวจะเสียทรงแตประการใดไม ในสลัมบางบานก็ใหพี่ซ่ึง
ตัวเล็กๆนั่นเองเปนคนเลี้ยงนอง บางสลัมมีบานที่รับเลี้ยงหรือดูแลเด็กทารกเหลานี้ 
เฉพาะเวลาพอแมเด็กออกไปทํ างาน…..”

 (ดพีรอม ไชยวงศเกียรติ  2515)

เหตผุลในขอนี้นับวามีนํ้ าหนักอยูมาก แตประเด็นของปญหามีอยูวา ถาหากแมลูกออนตองออกจากบาน
ไปทํ ามาหากินและไมมีเวลาเลี้ยงลูก จนตองหันมาเลี้ยงลูกดวยนมกระปองแทนนมมารดา เหตุใดจึง 
ไมเล้ียงลูกดวยอาหารทารกประเภทอื่น เหตุใดจึงเล้ียงลูกดวยนมกระปอง นมกระปองเปนอาหารที่ใช 
ทดแทนนมมารดาไดมากนอยเพียงใด
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ประการที่สาม อาจเปนเพราะเหตุวา บริษัทผูผลิตนมกระปองทั้งหลายใชการโฆษณา
เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบริโภคหันมาเลี้ยงทารกดวยนมกระปอง โดยใหขอมูลขาวสารหรือ
สารสนเทศที่บิดเบือนวา นมกระปองมีคุณภาพทัดเทียมหรือดีกวานมมารดา การโฆษณาดังกลาวนี้มีผล 
ในการกระตุนใหอุปสงคในการเสนอซื้อนมกระปองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

มองในแงของอุปทาน การที่ผูเปนมารดาทั้งหลายมีแนวโนมที่จะเลี้ยงทารกดวยนม
กระปองมากขึ้นนั้นยอมตองมีผูผลิตนมกระปองเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ประเด็นของ 
คํ าถามก็มีอยูวา การเพิ่มขึ้นของอุปทานนมกระปองเปนผลหรือเปนเหตุของการเพิ่มขึ้นของอุปสงคใน
การเสนอซื้อนมกระปอง ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรตะวันตกดั้งเดิม ผูผลิตจํ าเปนตองผลิตสินคาหรือ
บริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค ความเปนราชาของผูบริโภค (Consumer Sovereignty)   
จะเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดประเภทและปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผลิต วิสาหกิจที่ไมมุงประกอบ
การเพื่อสนองความพอใจของผูบริโภคยอมยากที่จะอยูรอดได แตในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่
พฒันาแลวในปจจุบัน นักเศรษฐศาสตรบางคนมีความเห็นวา บริษัทยักษใหญเพียงไมกี่บริษัทมีอิทธิพล
ในการครอบงํ าระบบเศรษฐกิจ ในสภาพการณเชนนี้ ผูบริโภคมิไดเปนราชาอีกตอไป เพราะผูผลิต
ซ่ึงเปนบริษัทยักษใหญสามารถผลิตสินคาใดขึ้นมาก็ได แลวใชการโฆษณาเปนเครื่องมือในการ
หลอหลอมรสนิยมของผูบริโภค เพื่อชักจูงใหผูบริโภคซื้อสินคาที่บริษัทผลิตขึ้น (Galbraith 1968 ; Gill
1976 : 241-291)

ในกรณขีองนมกระปองนั้น มีเหตุผลนาเชื่อวา การที่หญิงผูเปนมารดามีแนวโนมที่จะ
เล้ียงทารกดวยนมกระปองมากขึ้นนั้น สาเหตุสํ าคัญเกิดจากการกระตุนใหมีอุปสงคดวยการโฆษณา 
โดยบริษัทผูผลิตนมกระปองทั้งหลาย ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก  ความเชื่อที่วา นมมารดาเปนอาหารธรรมชาติที่วิเศษสุดในการเลี้ยง
ทารกนัน้เปนความเชื่อที่มีมาชานาน ความเชื่อดังกลาวนี้เปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดวิธีการเลี้ยงทารกดวย
นมมารดามาแตโบราณ ตราบเทาที่ความเชื่อดังกลาวนี้ยังคงอยู การทดแทนนมมารดาดวยอาหารทารก
ประเภทอืน่ยอมทํ าไดดวยความยากลํ าบาก แตการที่มารดาหันมาเลี้ยงทารกดวยนมกระปองมากขึ้นนั้น 
ยอมสะทอนใหเห็นวา รสนิยมหรือความเชื่อของผูเปนมารดาไดแปรเปลี่ยนไป โดยผูเปนมารดามีความ
เขาใจผิดวา นมกระปองมีคุณภาพทัดเทียมกับนมมารดา เพราะถาหากหญิงผูเปนมารดามีสารสนเทศ
ที่สมบูรณ (Perfect Information)  โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวกับคุณภาพของนม
กระปองเมื่อเทียบกับนมมารดา การใชนมกระปองเล้ียงทารกทดแทนนมมารดา จะมีไมมากเทาปรากฏ
การณทีเ่ปนอยูในเวลานี้ และการที่หญิงผูเปนมารดามีความเขาใจผิดวา นมกระปองมีคุณภาพทัดเทียม
นมมารดานั้นก็เกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อของผูผลิตเปนสํ าคัญ

ประการที่สอง  ในบรรดานมกระปองที่มีเครื่องหมายการคาอันเปนที่รูจักกันดี มักจะ
เปนผลผลิตของบริษัทนานาชาติ (Multi-national Corporations)  บริษทัเหลานี้ลวนแลวแตมีสาขาอยู
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เกือบทุกมุมโลก และตองการขยายกิจการแผกิ่งกานสาขาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แตการที่บริษัท
เหลานี้จะแผกิ่งกานสาขาได จํ าเปนตองมีตลาดที่จะรองรับผลผลิตที่ผลิตขึ้น และการโฆษณาก็เปน
กลวิธีสํ าคัญที่ใชกระตุนใหอุปสงคในการเสนอซื้อสินคาของบริษัทเพิ่มขึ้น

2. บรษิทันานาชาติกับการผลิตอาหารทารก
แตเดิมนั้น การเลี้ยงทารกดวยนมกระปองเปนวิธีปฏิบัติที่แพรหลายเฉพาะแตใน

ประเทศที่พัฒนาแลว สวนในประเทศดอยพัฒนา การเลี้ยงทารกยังคงอาศัยนมมารดาเปนสํ าคัญ การ
เล้ียงทารกในประเทศดอยพัฒนาดวยนมกระปองมีเฉพาะแตในภาคตัวเมือง ซ่ึงประชาชนพยายาม
เลียนแบบวิถีการดํ ารงชีวิตของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลว (Demonstration Effect)  แตตอมา
การเลีย้งทารกดวยนมกระปองคอย ๆ แพรไปสูภาคชนบท ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น

ดังไดกลาวแลววา อาหารทารกซึ่งสวนใหญเปนนมกระปองเปนผลผลิตของบริษัท
นานาชาติ แตเดิมนั้น บริษัทนานาชาติที่มีบทบาทในการผลิตอาหารทารกมุงแผกิ่งกานสาขาในประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว แตในทศวรรษ 1960 อัตราการเกิดของทารกในประเทศเหลานี้ลดนอยถอยลง ซ่ึงกระทบ
กระเทือนตอกิจการการผลิตอาหารทารกอยางมาก เพราะตลาดถูกจํ ากัดใหแคบลง1 การเปลี่ยนแปลง
สภาวการณทางดานประชากรดังกลาวนี้ ทํ าใหบริษัทยักษใหญที่ผลิตอาหารทารกทั้งหลายจํ าตอง
ด ําเนนิการปรับตัว เพื่อใหบริษัทเจริญเติบโตอยูไดตอไป กลยุทธที่ใชในการปรับตัวมีอยูอยางนอย 2 วิธี 
คือ

วิธีแรก  บริษทัยกัษใหญที่มีกิจการการผลิตอาหารทารกพวกนี้ พยายามกระจายการ
ผลิต (Diversification)  โดยกระจายเงินทุนไปลงทุนผลิตสินคาอยางอื่นดวย เพื่อลดภาระการเสี่ยง 
อันเกดิจากความซบเซาของตลาดอาหารทารกที่คาดวาจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว

วิธีที่สอง  บริษทัยกัษใหญที่มีกิจการการผลิตอาหารทารกอีกพวกหนึ่ง หันไปบุกเบิก
ตลาดในประเทศดอยพัฒนาที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูง บริษัทนานาชาติในกลุมนี้ ไดแก 
แอบบอตแลบบอแรทโทรี่ส (Abbort Laboratories)  อเมริกันโฮมโปรดักส  (American Home Products)  
บริสตอลมายเออรส (Bristol Myers)  บอรเดน (Borden)  คารเนชั่น (Carnation)  และเนสตเล (Nestlé)   

ในการบกุเบกิตลาดในประเทศดอยพัฒนา บริษัทยักษใหญเหลานี้ใชกลวิธีในการโหม
โฆษณาเพือ่ใหประชาชนผูบริโภคในประเทศเหลานี้เห็นดีเห็นงามวา อาหารทารกสํ าเร็จรูปมีคุณคาทาง
โภชนาการดีเทาเทียมหรือดีกวานมมารดา เพราะเล็งเห็นวา ตราบใดก็ตามที่ยังคงมีการใชนมมารดา
เล้ียงทารก อาหารทารกสํ าเร็จรูปเหลานี้จะไมสามารถขายไดมากเทาที่ตองการ ดังที่มีผูกลาววา

                                                          
1 ดู Harris (1972) และบทความความเรื่อง “The Bad News in Baby land,” Dun’s Review  (December 

1972), p. 104   อางถึงในหนังสือของ Lappe/ and Collins (1977 : 312-313)
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“….. แททีจ่ริงแลว เด็กสามารถไดรับการเลี้ยงดูอยางดีดวยนมมารดา
เปนเวลาถึงสองป หากไดอาหารประเภทอื่นๆแตเพียงเล็กนอย โดยที่ไมตองพึ่งอาหาร
กระปองแตประการใด ในบางวฒันธรรม เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยนมมารดาเปนเวลา
ยาวนานกวานี้ แมเพียงเมื่อ 40 ปที่แลวนี้เอง แมชาวจีนและญี่ปุนเลี้ยงลูกดวยนมจาก
เตาเปนเวลายาวนานถึง 5-6 ป ชาวเกาะคาโรไลนถึง 10 ป และชาวเอสกิโมถึง 15 ป

อยางไรก็ตาม บริษัทนานาชาติหลายตอหลายบริษัทรูสึกไมพึงพอใจ
กับสภาพธรรมชาติ หรืออยางนอยที่สุดรูสึกไมพึงพอใจในขอที่วา ธรรมชาติไมเปด
ชองใหมีการฉกประโยชนในทางการคา แตในการสรางตลาดขึ้นในที่ซ่ึงโอกาส
ในการฉกประโยชนทางการคาดูเหมือนจะไมมีอยูเลยนั้น บริษัทนานาชาติกลับพบวา 
ยังมีชองทางที่จะบุกเบิกตลาดได โดยอาศัยธรรมชาติของมนุษยขอหนึ่ง นั่นก็คือ 
ความตองการตามธรรมชาติของบิดามารดาที่จะมีทารกที่สมบูรณ โดยผลของการ
ใชแผนปายโฆษณา การโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ และโปสเตอรสีจํ านวนเหลือ
คณานบั บดิามารดาในประเทศดอยพัฒนาถึงกับสรุปวา เด็กที่สมบูรณพูนสุขกับขวด
หรือกระปองนมแลกโตเยนนั้นเปนสิ่งเดียวกัน คนเหลานี้ทราบวา ครอบครัวของชน
ช้ันสงู และผูมีการศึกษาใชขวดนมในการเลี้ยงลูก คนเหลานี้ก็ตองการอาหารที่ดีที่สุด
สํ าหรับลูกของตนดวย……”
         (Lappe/ and Collins 1977 : 312-313)

เมื่อบริษัทยักษใหญที่มีกิจการการผลิตอาหารทารกตัดสินใจที่จะบุกเบิกตลาดใน
ประเทศดอยพัฒนา การทุมโฆษณาจึงเปนกลวิธีที่เลือกใช และเทคนิคการโฆษณามีแนวโนมที่จะให
ขอมูลที่เกินจริง เพื่อชักนํ าใหผูบริโภคหันมาใชนมกระปองเล้ียงทารกแทนนมมารดา (Persuasive 
Advertising)  ในประเด็นนี้ มีขอที่นาสังเกตอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

(ก)  การโฆษณากระทํ าทุกรูปแบบ  เชน การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน การโฆษณา
ทางหนาหนังสือพิมพ การใชโปสเตอรสี  การใชแผนปายโฆษณาขนาดมหึมา การใชรถติดเครื่อง
กระจายเสยีง และการใชพนักงานขายซึ่งแตงกายดวยเครื่องแบบคลายคลึงกับนางพยาบาล ในประเด็นนี้ 
นายแพทยสันติภาพ ไชยวงศเกียรติ  กลาววา

“…….ความเกงกาจในการขายนมกระปองนั้นตองยกใหบริษัทยักษ
ใหญในวงการนมจากสวิสเซอรแลนดทั้งหลาย เพราะ

(1)   สามารถซื้อตัวพยาบาลออกมาเปนเซลลแมนในการขายนมได 
ในอัตราเงินเดือนและโบนัสที่สูงมาก สวนมากจะแจกรถหนึ่งคันใหออกวิ่งขายนม
ดวย
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(2) พยาบาลและคนขายนมที่ออกมา หลอนจะแตงชุดขาว แต
ไมสวมหมวกพยาบาล ชุดคลายคลึงพยาบาลที่สุด ทํ าใหการขายนมงายเขา เพราะ
ตามชนบทที่ขาดแคลนแพทยอยางรุนแรงนั้น พยาบาลเขาทํ าหนาที่ ‘นายแพทย’ อยู
ทัว่ประเทศไทยแลว คนปวยเรยีกพยาบาลชดุขาววา ‘คณุหมอ’ ทกุคน ฉะนัน้ พยาบาล
ขายนมอาศัยชุดขาวปนเทาหรือฟานิดๆออกมาขายนมผง ชาวบานก็ศรัทธาใน
เครื่องแบบอยูดี

(3) คอรรัปชั่นในวงการแพทยและขาราชการทุกคนที่เบิกเงินได
โดยโรงพยาบาลนั้นๆจะสั่งนมผงเขาโรงพยาบาล โดยสงใบเสร็จใหคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินเขตตางๆ โดยอางวาเปนนมใชเล้ียงเด็กในโรงพยาบาล แตขายให
ขาราชการ ครู ไปรษณีย นั้น โรงพยาบาลเขาจะตองเขียนใบเสร็จคํ าวา ‘คายา’ แทน 
เพราะถาเขียน ‘คานมผง’ เบิกไมไดแน มิหนํ าซํ้ าตองออกใบรับรองปะหนาวา  
ปวยเปนโรคไขหวัด  ทองรวง อะไรไปตามเรื่อง ก็เอาใบเสร็จไปเบิกได….”

   (สันติภาพ  ไชยวงศเกียรติ  2521ก)

(ข)   เนื้อหาในการโฆษณา  การโฆษณาในระยะแรกมักเนนในการใหสารสนเทศวา 
นมกระปองมีคุณภาพทางโภชนาการทัดเทียมกับนมมารดา ทั้งนี้เพื่อทํ าลายความเชื่ออันถูกตองของ
ประชาชนที่วา นมมารดาเปนอาหารทารกที่ดีที่สุด แตตอมาเมื่อถูกแพทยและนักโภชนาการโตแยงวา 
ขอความที่ใชโฆษณาดังกลาวนี้เปนสารสนเทศที่เกินจริง ประกอบกับรัฐบาลบางประเทศใชมาตรการ
บางประการในการปองกันมิใหมีการโฆษณาที่เกินจริง เนื้อหาในการโฆษณาจึงแปรเปลี่ยนมาเปนวา 
นมกระปองเปนอาหารทารกที่มีคุณภาพทางโภชนาการรองจากนมมารดา บริษัทยักษใหญที่มีกิจการใน
การผลิตอาหารทารกมักจะแกตัววา ตนมุงผลิตสินคาเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคเพียง 2 กลุม 
คือ กลุมหญิงที่ไมมีนํ้ านมที่จะเลี้ยงทารก และกลุมหญิงที่ตองออกทํ างานนอกบาน การโฆษณาเปน
เพียงเครื่องมือในการสื่อขาวสารใหผูบริโภคสองกลุมนี้ทราบเทานั้น มิไดมีเจตนาที่จะกระตุนใหเกิด 
อุปสงคในการซื้อนมกระปองโดยไมจํ าเปน ในประเด็นนี้ มีขอที่พึงสังเกตอยูอยางนอย 2 ประการ คือ 
ในประการแรก แมวาในขอเท็จจริง จะมีหญิงผูเปนมารดาที่ไมมีนํ้ านมมากพอแกการเลี้ยงลูกของตนเอง
อยูในทุกประเทศ แตจํ านวนดังกลาวนี้มีอยูไมเกิน 5% สวนหญิงที่ตองทํ างานนอกบานในประเทศ 
ดอยพฒันา โดยทั่วไปก็มีไมมากนัก ในประเด็นนี้มีผูตั้งขอสังเกตวา “…. บดันี ้แพทยหลายตอหลายคน
เชื่อวา การโฆษณาของบริษัท (ผูผลิตนมกระปอง) โดยทั่วไป มุงที่จะทํ าลายความมั่นใจของผูเปน
มารดา บริษัทเพียงแตเอยถึง ‘หญิงที่ไมมีนํ้ านม’  และหญิงที่มีนํ้ านม ‘คณุภาพเลว’ กส็ามารถกอใหเกิด
ความกังขาอยางลึกล้ํ าในจิตใจของผูเปนมารดาในเรื่องความสามารถในการเลี้ยงดูลูกดวยนํ้ านมของ
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ตนเอง…..” 2  ในประการทีส่อง แมวาบริษัทยักษใหญเหลานี้จะอางวา มิไดตองการที่จะกระตุนใหมี
การเลีย้งทารกดวยนมกระปองแทนนมมารดา แตในขอเท็จจริง หาไดเปนเชนนั้นไม การใชรถติดเครื่อง
กระจายเสียงเขาไปในหมูบานชนบทเพื่อโฆษณาและขายนมกระปองก็ดี และการใชพนักงานขายซึ่ง
แตงตัวคลายคลึงกับพยาบาลก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนกลวิธีในการกระตุนใหเกิดการใชนมกระปอง
ทดแทนนมมารดาทั้งสิ้น ในประเด็นนี้ มีผูตั้งขอสังเกตวา

“….บริษัทเหลานี้วาจางนางพยาบาลเพื่อขายนมดวย นางพยาบาล
เหลานี้จะแตงเครื่องแบบเหมือนนางพยาบาลที่ผานการฝกอบรมตามปกติ ในไนจีเรีย 
หญิงผูเปนมารดาที่ใชขวดนมเลี้ยงลูก 96% คดิวา ขอแนะนํ าในการเลี้ยงลูกวิธีดังกลาว
นี้ เกิดจากบุคลากรทางการแพทย ที่ปราศจากผลประโยชน ซ่ึงสวนใหญเปน 
นางพยาบาล หารูไมวา นางพยาบาลเหลานี้เปนตัวแทนของบริษัท (ผูผลิตนมกระปอง) 
เนสตเล วาจาง ‘ทีป่รึกษาแมลูกออน’  จ ํานวนประมาณ 4,000 – 5,000 คน ในประเทศ
ดอยพฒันา คนเหลานี้จะไปเยี่ยมเยียนแมลูกออนทั้งหลาย ไมวาจะยากดีมีจนอยางไร 
โดยแตงกายในชุดขาวสะอาดเรียบ ในหลายตอหลายประเทศ นางพยาบาลของบริษัท
เหลานี้ไดรับอนุญาตใหเขาไปเยี่ยมแมลูกออนถึงหองคลอดในโรงพยาบาล นาง
พยาบาลเหลานี้จะไดรับคานายหนาจากการขาย นอกเหนือจากเงินเดือน ยิ่งกวานั้น 
เงนิเดือนที่จายในอัตราสูงโดยบริษัทเหลานี้มีสวนชักนํ านางพยาบาล ซ่ึงไดรับการฝก
อบรมโดยอาศัยเงินของประชาชนใหเปลี่ยนอาชีพ….”

 (Lappe/ and Collins 1977 : 315)

(ค)  การขยายตลาดดวยการตั้งคลังนม  (Milk Banks)  บริษทัยักษใหญบางบริษัทมี
โครงการอยางเชนการจัดตั้งคลังนมขึ้นในโรงพยาบาลตางๆ โดยมีหลักการวา จะขายนมผงหรือนม
กระปองแกหญิงที่มาคลอดลูกในโรงพยาบาลนั้นในราคาตํ่ ากวาราคาตลาด หากหญิงนั้นสามารถพิสูจน
ไดวามฐีานะยากจน จุดมุงหมายหลักของโครงการคลังนมมิไดอยูที่การชวยเหลือคนยากจน แตอยูที่การ
ขยายตลาดนมผงหรือนมกระปอง เพราะการเสนอขายผลผลิตเหลานี้ในราคาที่ตํ่ ากวาราคาตลาดเปน 
อันมาก (ตามปกติ 30-40%) เปนสิง่จงูใจที่ชักนํ าใหครอบครัวที่ยากจนเริ่มเลี้ยงลูกดวยนมผงหรือนม
กระปอง โดยที่ไมมีความจํ าเปน วิธีการดังกลาวนี้ทํ าใหบริษัทสามารถขยายตลาดเขาสูกลุมประชาชนที่
ยากจนได3  แตผลเสียตกแกประชาชนผูยากจน เพราะในประการแรกทีเดียว นมที่จะซื้อจากคลังนม 
                                                          

2 ดู Lappe/ and Collins (1977 : 314)   ดร. เดวิด มอรเลย สํ ารวจหมูบานชนบทในไนจีเรีย และพบวา หญิงที่
ไมมีนํ้ านมเลี้ยงลูก มีนอยกวา 1% (อางถึงในเดียวกัน)  บริษัทที่โฆษณาใหใชนมกระปองเลี้ยงทารก บางบริษัทอางวา 
นมมารดาบางคนอาจมีสารที่เปนพิษ เชน ดีดีที อยูดวย

3 ดู Legogar (1976 : 138)  อางถึงใน Lappe/ and Collins (1977 : 316)
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ไดนัน้มจี ํานวนจํ ากัด สวนนมที่ขายในทองตลาดยังคงมีราคาสูงตามปกติ โดยมิไดมีการคิดสวนลดให
แกผูซ้ือที่ยากจนแตประการใด และสํ าหรับหญิงผูเปนมารดาที่สามารถเลี้ยงลูกดวยนํ้ านมของตนเอง
โครงการคลังนมไดมีสวนกระตุนใหเกิดความตองการในการซื้อนมกระปองโดยไมจํ าเปน ในประการ
ที่สอง ครอบครัวที่ยากจนจริงๆจะมีรายไดไมมากพอที่จะซื้อนมผงหรือนมกระปองในการเลี้ยงทารก
ในระดับที่พอเพียงแกการเจริญเติบโตของทารกนั้น ซ่ึงจะเปนผลเสียตอพัฒนาการของทารกนั้นใน 
ภายหลัง

3.  โลกท่ีสามกับการเลี้ยงทารกดวยขวดนม
ดงัไดกลาวแลววา ความซบเซาของตลาดอาหารทารกในประเทศที่พัฒนาแลวนับเปน

สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหบริษัทนานาชาติหันไปขยายตลาดในประเทศดอยพัฒนา โดยอาศัยเทคนิคการ
ตลาดนานัปการ การขยายตลาดดวยวิธีการเหลานี้มีผลอยางสํ าคัญในการชักนํ าใหประชาชนในโลกที่
สามเลิกเลี้ยงทารกดวยนมมารดา และหันมาใชนมขวดแทน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้มีสวนทํ าให
ปญหาทุโภชนาการ (Malnutrition)  และปญหาโรคขาดอาหารของเด็กในประเทศโลกที่สามกลายเปน
ปญหาที่มีความรายแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก  ครอบครัวที่ตองการเลี้ยงลูกดวยนมผงหรือนมกระปองจะตองมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีพอสมควร เพราะผลิตภัณฑนมเหลานี้ราคาคอนขางแพง ตามปกติ ครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนจะไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมผงหรือนมกระปองได หากพิจารณาในกรณีของไทย ในป 2520 
คนไทยมีรายไดประชาชาติถัวเฉลี่ยตอหัว 8,377 บาทตอป คิดเปนเงินเดือนละ 698 บาทตอคน แมจะ
สมมตวิา ครอบครัวหนึ่งมีคนทํ างาน 2 คน รายไดของครอบครัวจะตกเดือนละ 1,396 บาทเทานั้น  
ในขณะทีน่มกระปองที่ใชเล้ียงทารกราคา 74 บาท สามารถใชเล้ียงทารกได 1 สัปดาห รายจายในการ
ซ้ือนมกระปองจะตกเดือนละ 296 บาท คิดเปนรอยละ 21.20 ของรายไดของครอบครัว ทั้งนี้ยังไมรวม
รายจายในการซื้อขาดนม จุกหัวนม และอุปกรณอ่ืน ๆ สํ าหรับครอบครัวที่ยากจนแลว รายจายในการ
ซ้ือนมกระปองเมื่อเทียบกับรายไดของครอบครัวจะมีสัดสวนสูงกวานี้ สถานการณในประเทศโลกที่
สามอืน่ๆกม็ลัีกษณะเดียวกัน อาทิเชน มีผูพบวา ในการเลี้ยงทารกอายุ 4 เดือนในประเทศกวัเตมาลา  
รายจายในการซื้อนมกระปองสูงถึงรอยละ 80 ของรายไดประชาชาติตอหัว สวนในเมืองลิมา ประเทศ
เปร ู สัดสวนดังกลาวนี้ตกประมาณ 50% (Lappe/ and Collins 1977 : 313)  เมือ่การทุมโฆษณาของ
บริษัทผูผลิตอาหารทารกมีผลทํ าใหประชาชนในประเทศโลกที่สามหันมาใชขวดนมเลี้ยงลูกมากขึ้น  
ในขณะที่รายไดถัวเฉลี่ยของประชาชนโดยทั่วไปมีไมมากพอที่จะซื้อนมผงหรือนมกระปองในปริมาณ
ที่รางกายทารกตองการ วิธีการที่ประชาชนในประเทศโลกที่สามปฏิบัติในการแกปญหานี้มีอยูอยาง
นอย 2 วิธี กลาวคือ
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(ก) ใชวิธีผสมนมผงใหเจือจาง นมกระปองที่ควรจะใชเล้ียงทารกเพียง 1 สัปดาห  
อาจใชวธีิผสมใหเจือจาง เพื่อใหใชเล้ียงทารกไดถึง 2 สัปดาห จากการสํ ารวจการใชขวดนมเลี้ยงทารก
ในบารบาดอสในป 2512 ปรากฏวา ในบรรดาครอบครัวที่ใชขวดนมเลี้ยงทารกประมาณรอยละ 82  
ใชวธีิผสมนมผงใหเจือจาง นมกระปองซึ่งควรใชเล้ียงทารกเพียง 4 วัน กลับผสมเจือจางเพื่อใหใชเล้ียง
ไดตัง้แต 5 - 21 วัน บางครอบครัว เมื่อไมมีเงินซื้อนมเลี้ยงลูก ก็ใชวิธีบรรจุนํ้ าเปลาใสขาดใหลูกดูด 
(Lappe/ and Collins 1977)  ทารกทีก่นินมผงที่ผสมอยางเจือจางมากเกินไป จะมีนํ้ าหนักลดลง เกิดโรค
ขาดอาหาร  ไมมีภูมิคุมกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ  และไมสามารถเจริญเติบโตอยางเต็มที่

(ข) ซ้ือนมราคาถูกมาเลี้ยงลูก เมื่อนมผงหรือนมกระปองที่มีคุณภาพเหมาะแกการ 
เล้ียงทารกมีราคาแพงเกินไป ครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเลิกเลี้ยงลูกดวยนมมารดาก็ตองหันไปซื้อ
ผลิตภณัฑนมที่มีราคาถูก ซ่ึงสวนใหญไมเหมาะที่จะใชเล้ียงทารก ในประเด็นนี้ นายดีพรอม ไชยวงศ
เกียรติ  กลาววา

“…. ขาพเจาไดออกสํ ารวจอยางไมเปนทางการดวยตนเอง พบวา 
เกิน 90% ของนมทีค่นจนนํ าไปเลี้ยงทารก มีคุณภาพที่ไมเหมาะแกการเลี้ยงทารกเลย 
นอกจากจะเจตนาใหเด็กเหลานี้โตขึ้นเพื่อใหโงในอนาคต …. สวนใหญของนมที่คน
จนใชเล้ียงลูกเปนนมขนหวาน บางบานใชนมที่มีฉลากติดขางกระปองวา ‘หามใช
เล้ียงทารก’ เสยีดวยซ้ํ า บางสวนเปนนมขนหวานที่มีฉลากติดขางกระปองวา ‘ปรึกษา
แพทยกอนนํ าไปใชเล้ียงทารก’  นมขนหวานเหลานี้มีนํ้ าตาลถึง 40% และมีตนทุน
การผลิตตํ่ ากวานมคุณภาพดีมาก สวนที่กลาวอางเปนนมนั้นก็คือ ‘หางนมผง’ ที่นํ ามา
จากตางประเทศ (หลายประเทศใชหางนมสํ าหรับเลี้ยงสัตว และเลี้ยงคนในประเทศ
เมืองขึ้น เพื่อทํ าใหโงไปเรื่อยๆ) การนํ าหางนมมาคืนรูป คือ เติมนํ้ ากลับเขาไป  
หางนมนั้นเปนนมธรรมชาติที่แยกเอาไขมันและเนยแทออกไปแลว ดังนั้น เวลา 
คนืรูป จึงตองหาไขมันมาใสคืนเขาไปใหถูกสวนของนม แตถาบริษัทนํ าเนยแทมาใส
เพื่อคืนรูปเขาไป ก็จะทํ าใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เพราะเปนที่ทราบกันดีแลววา  
เนยแทเปนอาหารที่มีคุณคาสูงและราคาแพง ทางบริษัทจึงหาไขมันอื่นมาใสแทน 
เชน เนยเทียม เปนตน แตบางบริษัทก็ทรยศใชนํ้ ามันมะพราวมาแทนเนยแทเอา
ดื้อๆ…….นมขนหวานเหลานี้เหมาะสมกับการบริโภคของผูใหญที่ชอบกาแฟใสนม
อยางแนนอน เพราะผูใหญยอมมีโอกาสไดรับอาหารจํ าพวกไขมันจากอาหารนานา
ประเภททีต่นสามารถกินและยอยไดแลว ตรงขามกับทารกที่กินอาหารไดจํ ากัดอยาง
ยิง่ นํ ้ามนัมะพราวในนมขนหวานไมสามารถแทนที่ไขมันเนยแทที่มีอยูในนมแมหรือ
นมโคธรรมชาติไดอยางแนนอน เพราะกรดไขมันหลายชนิดที่มีอยูในนมแมนั้นไมมี
ในนํ ้ามนัมะพราวเลย และกรดไขมันบางชนิดนั้นจํ าเปนตอทารกในระยะเติบโตอยาง
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มาก ทัง้ในเวลาเดียวกันก็ไมสามารถสังเคราะหขึ้นเองดวย จํ าเปนตองไดรับจากภาย
นอก (หรือจากนมแม) เทานั้น …..”
   (ดพีรอม ไชยวงศเกียรติ  2515)

ประการที่สอง  การใชขวดนมเลี้ยงลูกนั้นจํ าเปนตองใชนํ้ าสะอาด ตลอดจนเครื่องไม
เครือ่งมอืในการฆาเชื้อโรค และสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะอีกดวย มิฉะนั้นทารกอาจติดโรคบางชนิด
ไดโดยงาย แตส่ิงเหลานี้จะไมมีอยูในประเทศโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคชนบท ในบาง
ประเทศ ผูเปนมารดาใชนํ้ าที่ยังมิไดตมผสมกับนมที่ใหเล้ียงลูก

ดวยเหตทุัง้สองประการที่กลาวขางตนนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่เราจะพบวา 
การใชขวดนมเลี้ยงทารกแทนนมมารดามีสวนทํ าใหปญหาทุพโภชนาการและปญหาโรคขาดแคลน
อาหารของเด็กในประเทศโลกที่สามกลายเปนปญหาที่รายแรงยิ่งขึ้นไปอีก

“…..ในประเทศดอยพัฒนา อัตราการตายของทารกที่เล้ียงดวย 
ขวดนมสงูเปนประมาณสองเทาของทารกที่เล้ียงดวยเตานม จากการศึกษาเมื่อไมนาน
มานี้ของ Inter-American Investigation of Mortality in Childhood  เพือ่ตรวจสอบหา
สาเหตุการตายของทารกจํ านวน 35,000 คน พบวา ความไมเพียงพอทางดาน
โภชนาการ อันเปนสาเหตุแหงการตายหรือเกี่ยวพันกับการตายสาเหตุหนึ่ง เกิดขึ้นแก
ทารกที่เล้ียงดวยเตานมและมิไดเล้ียงดวยอาหารทารกประเภทอื่น นอยกวาทารกที่ 
ไมเคยเลี้ยงดวยเตานมหรือเล้ียงดวยเตานมในชวงระยะเวลาอันจํ ากัด ตามรายงานใน
วารสารทางการแพทยช่ือ The Lancet  ในป 2517 จากการศึกษาสภาวการณในชนบท
แหงแควนปนจาบ ประเทศอินเดีย พบวา ในจํ านวนประชากรที่ศึกษาทารกที่ตาย 
ทั้งหมดเปนผูที่มิไดเล้ียงดวยนมมารดาในระยะเดือนแรกๆที่เกิด เมื่อสองทศวรรษ 
ที่แลวมา  เมื่อการเลี้ยงดูลูกดวยเต านมยังคงแพรหลายในหมู คนจน  ปญหา 
ทุพโภชนาการอันรายแรงจะยังไมเกิดขึ้นในชวงปแรกที่สํ าคัญหลังจากที่ทารกคลอด 
แตในบัดนี้ จากการศึกษาโดยนายอลัน เบริก นักโภชนาการแหงธนาคารโลก พบวา 
แนวโนมในการเลี้ยงลูกดวยเตานมที่ลดลงอยางรวดเร็วตลอดสองทศวรรษที่ผานมา 
กอใหเกิดผลประการหนึ่ง คือ อายุถัวเฉลี่ยของทารกที่มีปญหาทุพโภชนาการ ซ่ึงเดิม
เทากับ 18 เดือน ลดลงเหลือเพียง 8 เดือนในประเทศตาง ๆ หลายตอหลายประเทศ 
ทีศ่ึกษา…”4

                                                          
4 ดู  Lappe/ and Collins (1977 : 311)  งานของ  Inter-American Investigation of Mortality in Childhood 

ดู  Puffer and Serrano (1973 : 161)  และ  Berg (1973 : 95)
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4.   สงครามระหวางเตานมกับขวดนม
ในเดือนสิงหาคม 2516 นิตยสาร The New Internationalist ไดตีพิมพบทความเรื่อง 

”The Baby-Food Tragedy”  โดยเขยีนขึ้นจากการสัมภาษณศาสตราจารยวิชาสุขภาพเด็กสองนาย ซ่ึงได
ใชชีวิตกวา 30 ปในอฟัริกา เพื่อศึกษาภาวะทุพโภชนาการของทารก ผูเชี่ยวชาญทั้งสองนายนี้ช้ีใหเห็น
วา เนสตเลมีบทบาทสํ าคัญในการชักนํ าใหหญิงอัฟริกาเลิกเลี้ยงลูกดวยนมของตนเอง และหันมาใชนม
กระปองเล้ียงลูกแทน ในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว การเลี้ยงลูกดวยนมกระปองนั้นมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจ เพราะประชาชนในประเทศเหลานี้มีฐานะดีพอที่จะซื้อนมผงหรือนมกระปองมาเลี้ยง
ทารกไดอยางพอเพียงแกความตองการของรางกาย ทั้งยังมีนํ้ าประปา ตลอดจนเครื่องไมเครื่องมือที่จะ
ใชในการฆาเชื้อโรคอีกดวย แตในอัฟริกา สถานการณแตกตางจากประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก  
ในประการแรกทเีดียว ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน เงินไดถัวเฉลี่ยของประชาชนไมมากพอที่จะ
ซ้ือนมกระปองเล้ียงลูกในระดับที่พอเพียงแกความตองการของรางกาย แตโดยที่ไดรับการโฆษณา 
ชวนเชือ่วา หากอยากใหลูกอวนทวนสมบูรณ ตองเล้ียงดวยนมกระปอง คนเหลานี้จึงละทิ้งการเลี้ยงลูก
ดวยนมมารดา ประการที่สอง การตมนํ้ าดื่มมิใชธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนในอัฟริกา ดังนั้น  
ในการผสมนมผงเลี้ยงทารกจึงใชนํ้ าดิบที่ยังมิไดตม ผสมกับนมผง และบรรจุในขวดนมที่มิไดผานการ
ฆาเชื้อโรค ดวยเหตุนี้เอง จึงไมตองสงสัยเลยวา ทารกชาวอัฟริกันที่เล้ียงดวยขวดนมจะไมประสบ
ปญหาทุพโภชนาการ นายแพทยคนหนึ่งกลาวถึงประเด็นนี้วา

“….ประมาณหนึ่งในสี่ หรือหนึ่งในสามของเงินเดือนสามี ตองใชไป
กับการซื้อนมเทียมเลี้ยงลูก สภาพการณดังกลาวนี้ยากที่จะดํ ารงอยูไดโดยมิพักตอง
สงสยั ดงันัน้ แมในขอเท็จจริง เจาหลอนจะยังคงซื้อนมเลี้ยงลูก (เนื่องจากนมในเตา
เหอืดแหงเสียแลว) แตปริมาณที่ซ้ือไมเพียงพอ…. บางทีแลว มีมารดานอยกวา 10%  
ทีส่ามารถซื้อนมเลี้ยงลูกอยางเพียงพอแกความตองการจริง ๆ …..”

       (George 1977 : 179)

ดวยเหตุนี้เอง จํ านวนทารกในอัฟริกาที่ปวยเปนโรคขาดอาหารจึงเพิ่มขึ้นจนนาตกใจ 
รายงานขาวของ  The New Internationalist ดงักลาวนีก้อใหเกิดความตื่นตระหนกอยางยิ่งในหมูผูมี
ความสํ านึกทางมนุษยธรรมทั้งหลาย จนองคการอนามัยโลกถือวา การขายนมผงหรือนมกระปองใน
ประเทศดอยพัฒนาเปน ปญหาสุขภาพ ทีร่ายแรงปญหาหนึ่ง (Lappe/ and Collins 1977 : 310-311) มิไย
จะตองกลาววา แมแตงบโฆษณาของเนสตเลเพียงบริษัทเดียวก็ยังมากกวางบประมาณทั้งปขององคการ
อนามัยโลกเสียแลว (George 1977 : 181) ความตืน่ตัวในเรื่องนี้ทํ าใหประชาชนทั่วทุกมุมโลกพากัน
รวมตัวกันเปนกลุม เพื่อติดตามการดํ าเนินงานของบริษัทยักษใหญที่มีกิจการในดานการผลิตอาหาร
ทารก ในอังกฤษ มีการกอตั้งกลุมที่มีช่ือวา  War on Want  ซ่ึงในป 2517 ไดรณรงคในขอบเขตทั่วโลก 
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เพื่อช้ีใหเห็นวา การสงเสริมการขายนมผงหรือนมกระปองในประเทศดอยพัฒนามีสวนกอใหเกิด
ปญหาทพุโภชนาการอยางรายแรง และถึงกับทํ าใหทารกถึงแกความตาย ในป 2518 กลุมดังกลาวนี้ได
ออกจุลสารชื่อ The Baby Killer เมือ่จุลสารนี้แปลออกเปนภาษาเยอรมัน ใชช่ือวา  Nestle/ Kills Babies 
ผลก็คือ เนสตเลไดยื่นฟองเรียกคาเสียหาย 5 ลานดอลลารอเมริกันในศาลสวิตเซอรแลนด โดยกลาวหา
วา ขอกลาวหาบรรดามีในจุลสารดังกลาวทํ าใหบริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง จุลสารเรื่องนี้ไดกลาวหา
เนสตเลดวยขอหาที่สํ าคัญ 3 ขอ คือ

(1) การดํ าเนินงานของเนสตเลไรศีลธรรมและไรจริยธรรม
(2) เทคนิคการตลาดที่เนสตเลใช เปนเหตุใหทารกถึงแกความตาย
(3) เนสตเลใหตัวแทนจํ าหนายแตงกายคลายบุคลากรทางการแพทย

แตตอมา เนสตเลถอนฟองในประเด็นขางตน แตกลับฟองในขอหาวา ช่ือจุลสารที่แปลเปนภาษา
เยอรมันทํ าใหบริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง แมวาเนสตเลจะชนะความในคดีนี้ แตคํ าพิพากษานั้น กลาวไว
ตอนหนึ่ง ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา  “This verdict is no acquittal (of Nestle/)

คดีความเกี่ยวกับจุลสารเรื่อง The Baby-Killer นับเปนจุดปะทุสํ าคัญของสงคราม
ระหวางเตานมกับขวดนม การโจมตีและตอตานพฤติกรรมอันมุงหากํ าไรของบริษัทยักษใหญที่มี 
กิจการในอุตสาหกรรมอาหารทารก โดยไมคํ านึงถึงมนุษยธรรม เร่ิมมีมากขึ้นในระยะหลังๆนี้ หาก
พจิารณาในแงของขอมูลสถิติกันแลว ยอมเปนการยากลํ าบากที่จะสรุปวา บริษัทนานาชาติเหลานี้มีสวน
ในการฆาตกรรมทารกในประเทศดอยพัฒนาหรือไม เพราะแมวาอาหารทารกสํ าเร็จรูปที่ผลิตขึ้น โดย
ขอเท็จจริงจะมีคุณภาพทางโภชนาการไมดีเทานมธรรมชาติของหญิงผูเปนมารดา แตถาหากการเลี้ยง
ทารกดวยนมผงหรือผลิตภัณฑนมอื่นๆเปนไปอยางถูกสุขลักษณะ และดวยปริมาณที่เพียงพอแลว 
ปญหาทพุโภชนาการของทารกก็จะเกิดขึ้นไมมากเทาปรากฏการณที่เปนอยูในประเทศโลกที่สามทุกวัน
นี้ สาเหตุพื้นฐานของปญหาดังกลาวนี้เกิดจากปญหาความยากจนของประชาชนในประเทศดอยพัฒนา 
และการเลี้ยงทารกที่ไมถูกสุขลักษณะ หากบริษัทนานาชาติเหลานี้จะมีความผิดอยูบาง ก็ตรงที่มุงขยาย
ตลาดในประเทศดอยพัฒนา โดยมิไดคํ านึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น แตความผิดในสวนนี้ หากจะวากัน
ไปแลว รัฐบาลประเทศดอยพัฒนาก็ตองมีสวนรับผิดโดยมิอาจปฏิเสธได ทั้งนี้เพราะเหตุวา บริษัท 
ยักษใหญที่มีธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทารกยอมมิอาจเขาไปแผขยายตลาดในโลกที่สามไดโดยงาย
ดาย หากรัฐบาลประเทศเหลานั้นมิไดยินยอมหรือรูเห็นเปนใจ

ในทางวทิยาศาสตรการแพทย เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา นมมารดามีคุณภาพดีกวา
นมโคทีน่ํ ามาผลิตเปนนมผงหรือนมกระปอง แมวานมมารดาจะมีโปรตีนเพียง 1.3% ในขณะที่นมโค 
มีโปรตีนถึง 3.5% แตองคประกอบของโปรตีน ไขมัน และสารอื่นๆในนมมารดานั้น เปนองคประกอบ
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ที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของทารกมากกวานมโค5 ในประเด็นนี้ นายแพทยสันติภาพ ไชยวงศ
เกียรติ  กลาวสรุปไวอยางกระทัดรัดวา

“…ขอดีของนมแม มีมากมายกวานมกระปองนัก คือ
(1)   ในนํ ้านมของแมนั้น จะมีสวนประกอบที่สํ าคัญมากอยางหนึ่ง

คอื ภมูิคุมกันโรคไอกรน คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ และอื่นๆอีกมากมาย ฉะนั้น  
นาสังเกตเห็นวา เด็กที่กินนมแม 6 เดือนแรกนั้น สวนมากจะมีแรง ปลอดภัย 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บออด ๆ แอด ๆ

(2)   สารประกอบตางๆในนํ้ านมแมนั้น มีคุณคาทางโปรตีน ไขมัน 
คารโบไฮเดรท พอเหมาะพอเจาะกับลูกมนุษยพอดี สวนนมผงนั้นใชนมวัวนมควาย
ทํ า ปริมาณไขมันมักจะสูงเกินไป ทํ าใหเด็กทองรวงบอยๆ เพราะไมสามารถยอย
ไขมันของนมสัตวไดทั้งหมด

(3) ความสะอาด เตานมของแมเปนภาชนะที่สะอาดที่สุดในโลก 
พกสะดวก ตดิตัวไปไหนมาไหนไดงาย ประหยัดเนื้อที่ และงายตอการงัดเอามาใช
ดวย สวนการใชนมกระปองแพงๆนั้น ตองมีขวดนม จุกนม กระติกนํ้ ารอน ชอนแกว
สํ าหรับชง ตองมีนํ้ ารอน ขวดและจุกตองลางใหสะอาด ตองตมขวดอยางดี แลวนํ า
ขวดมาเชด็ใหสะอาด นมกระปองที่ผสมแลว ตองเก็บไวในตูเย็นจึงจะไมบูด ดูกรรม
วธีิในการเลี้ยงลูกดวยนมกระปองแลว มีกรรมจริง ๆ

(4)  นมแมถูกสตางคมาก จนเรียกวาแทบไมตองซื้อเลยแมแตบาท
เดยีวกไ็ด ถาหากมารดาพยายามบํ ารุงรางกายของตนใหแข็งแรงเสมอ ๆ ….”

          (สันติภาพ ไชยวงศเกียรติ  2521ข)

การที่ประชาชนในประเทศดอยพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงลูก จากการใชนม
มารดา มาเปนการใชนมผงหรือนมกระปองแทน ไมเพียงแตจะทํ าใหปญหาทุพโภชนาการรายแรง 
ยิง่ขึน้ อันเปนผลจากการที่มีรายไดไมมากพอที่จะซื้อนมเลี้ยงลูกในปริมาณที่รางกายทารกตองการ หรือ
เปนผลจากการใชนมคุณภาพเลวเลี้ยงทารกเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อีกดวย จากการวิจัยของนายอลัน เบริก พบวา ประเทศเคนยาตองใชเงินประมาณปละ 11.5 ลาน
ดอลลารอเมริกันในการซื้อนมจากตางประเทศ ซ่ึงเทากับ 2 ใน 3 ของงบประมาณของรัฐบาลในดาน
การสาธารณสุข หรือเทากับประมาณหนึ่งในหาของมูลคาความชวยเหลือที่ไดรับจากตางประเทศ ใน

                                                          
5“สงครามระหวางเตานมกับขวดนม” ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 10-12 กันยายน 2521 Lappe/ and Collins 

(1977 : 311-312)
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กรณีของฟลิปปนส เดิมในป 2501 ใชเงินประมาณ 17 ลานดอลลารอเมริกันในการซื้อนมจากตาง
ประเทศ แตในป 2511 จํ านวนมารดาที่เล้ียงลูกดวยนํ้ านมของตนเองลดลง 31% ในขณะที่เงินที่ใชไปใน
การซือ้นมจากตางประเทศเพิ่มขึ้นเทาตัว ประสบการณทํ านองเดียวกันนี้เกิดขึ้นในโคลัมเบีย ซ่ึงปรากฏ
วา เงนิตราตางประเทศที่ใชไปในการสั่งซื้อผลิตภัณฑนมจากตางประเทศในป 2511 มีมูลคาเปน 7 เทา
ของมูลคาถัวเฉลี่ยระหวางป 2507-25106

ผลเสียที่เกิดจากการใชนมผงหรือนมกระปองเล้ียงทารกในประเทศดอยพัฒนา ทํ าให
ประชาชนในประเทศตางๆเริ่มรณรงคเพื่อใหทั้งบริษัทนานาชาติที่ผลิตอาหารทารกและรัฐบาลดํ าเนิน
การแกปญหาที่เกิดขึ้น การรณรงคในเรื่องนี้มีผลผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งในสวนของ
บริษัทนานาชาติที่ผลิตอาหารทารกและในสวนของรัฐบาลประเทศดอยพัฒนาดวย ในดานบริษัท 
ยักษใหญมีการปรึกษาหารือและกํ าหนดจรรยาบรรณในการประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจรรยา
บรรณในดานการโฆษณา เชน การกํ าหนดใหมีการติดเครื่องหมายการคาของบริษัทบนเครื่องแบบของ
พนกังานขาย ฯลฯ แตการดํ าเนินการในเรื่องนี้คงไมสามารถแกไขปญหาไดมากนัก ในสวนของรัฐบาล
นั้นปรากฏวามีการใชมาตรการตางๆเพื่อสงเสริมใหมีการเลี้ยงทารกดวยนมมารดามากยิ่งขึ้น ตัวอยาง
เชน7

(1) กระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศปาปว นิวกนิ ี มีคํ าสั่งใหเจาหนาที่สาธารณสุข 
ของรฐับาลชักจูงผูดูแลรานคาทั้งหลายมิใหติดปายโฆษณาผลิตภัณฑนม

(2) หนวยโภชนาการในเมืองเซกบัวนา (Segbwena) แหงประเทศเซียรราลีโอน (Sierra 
Leone)  เร่ิมด ําเนินโครงการเลี้ยงดูเด็กดวยอาหารพื้นเมือง

(3) มหาวิทยาลัยดารเอสซาลาม (Dar es Salaam)  แหงประเทศทานซาเนียจัดพิมพ 
คูมอืการเลี้ยงทารกออกเผยแพร โดยเตือนใหทราบถึงอันตรายจากการเลี้ยงทารกดวยขวดนม

(4) เทศบาลนครไนโรบีแหงประเทศเคนยา มีประกาศหามมิใหพนักงานขายนม 
แตงกายดวยชุดนางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาล

(5)  บริษัทนมของรัฐบาลประเทศแซมเบยี ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจ พิมพฉลากตดกระปอง
นมที่ผลิต โดยมีขอความวา  ‘จงเลี้ยงลูกของทานดวยนมมารดา’

(6) รัฐบาลประเทศในอัฟริกาบางประเทศมีคํ าสั่งใหเจาหนาที่สาธารณสุขทํ าลายแผน
ปายโฆษณาผลติภณัฑนมในชนบท

(7)  รัฐบาลไนจีเรียประกาศควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑนม โดยมีขอบังคับขอหนึ่ง
วา ในการโฆษณาผลิตภัณฑดังกลาว จักตองเริ่มตนดวยเนื้อความตอไปนี้คือ  “…การเลี้ยงลูกดวยนม

                                                          
6 Berg ( 1973)  อางถึง Lappe/ and Collins (1977 : 317)
7 Berg ( 1973)  อางถึง Lappe/ and Collins (1977 : 317)  และ George (1977 : 180)
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มารดาเปนวิธีที่ดีที่สุดสํ าหรับทารกของทาน แตถาหากมีเหตุที่ทานไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนํ้ านมของ
ตนเอง โปรดเลี้ยงลูกดวยนมยี่หอ….”

แมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้จะเริ่มมีมากขึ้นแลวก็ตาม การรณรงคเพื่อใหบริษัท
นานาชาติที่ผลิตอาหารทารกเปลี่ยนแปลงวิธีการดํ าเนินธุรกิจอยางไรศีลธรรมและไรมนุษยธรรมยังคงมี
ตอไป ภายหลังจากที่เกิดคดีความระหวางเนสตเลกับกลุมผูเผยแพรจุลสารเรื่อง Nestle Kills Babies 
ในเยอรมนตีะวนัตกในฤดูรอนป 2519 กลุมผูรักษาผลประโยชนของผูบริโภคในประเทศตางๆรวม 8 
ประเทศประชุมกัน ณ นครเบิรน ประเทศสวติเซอรแลนด เพื่อประสานงานกันระหวางกลุมตางๆใน
การรณรงคอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฤดูใบไมรวง ป 2519  กลุม SPB (= Sisters of the Precious Blood) ในสหรัฐ
อเมริการวมมือกับกลุม ICCR (= Interfaith Center for Corporate Responsibility) ฟองบริษัท 
บริสตอลมายเออรส (Bristol Myers)  ซ่ึงเปนบริษัทใหญบริษัทหนึ่งในวงการอาหารทารก กอนหนานี้
ประมาณปเศษ กลุม SPB รวมมือกับผูถือหุนบริษัทบริสตอลมายเออรสบางคน ตั้งกระทูถามขอมูลเกี่ยว
กบัตลาดสินคาและเทคนิคการขายของบริษัทจากฝายจัดการของบริษัท บริสตอลมายเออรส ปฏิเสธที่
จะเปดเผยวา บริษัทขายสินคาที่ใดบาง ซ่ึงเปนคํ าถามขอแรก ขณะเดียวกัน ฝายจัดการของบริษัทนี้ก็ได
แถลงวา

(ก) บริษัทไดสนองตอบอยางเต็มที่ตอความสงัวรณของผูถือหุน
(ข) บริษัทมิไดขายผลิตผลใหแกผูที่ไมสามารถซื้อผลิตภัณฑของบริษัทไปบริโภค

อยางปลอดภัย
(ค) บริษัทมิไดขายผลิตผลแกผูบริโภคโดยตรง แตขายผานบุคลากรทางการแพทย 

กลุม SPB1 มคีวามเห็นวาถอยแถลงของบริสตอลมายเออรสไมตรงตอขอเท็จจริง
จงึไดดํ าเนินการฟองในขอหาวา บริสตอลมายเออสใหขอมูลเท็จแกผูถือหุน และในระหวางที่คดีอยูใน
ระหวางการพิพากษานั้น กลุม  SPB  สามารถหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ รวมประมาณ 1,000 หนา ซ่ึงชี้
ใหเห็นวา ขอมูลที่บริสตอลมายเออรสใหแกผูถือหุนเปนขอมูลเท็จเกือบทั้งสิ้น

5. บทสรุป
บทความเรื่องนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะโจมตีบริษัทนานาชาติที่มีธุรกิจในอุตสาหกรรม

อาหารทารก แตตองการชี้ใหเห็นวา ในขณะที่ประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลวสามารถใชอาหาร
ทารกส ําเร็จรูปในการเลี้ยงบุตรธิดา โดยไมกอใหเกิดปญหาใดๆมากนัก แตการใชผลิตภัณฑนมสํ าเร็จ
รูปทดแทนนมมารดาในการเลี้ยงทารก กลับกอใหเกิดปญหาทุพโภชนาการอยางรายแรงในประเทศ
ดอยพฒันา ทั้งนี้เพราะเหตุวา ประชาชนในโลกที่สามไมมีเงินไดมากพอที่จะซื้อนมผงหรือนมกระปอง
เล้ียงลูกไดอยางพอเพียง ประกอบกับการขาดความรูทางดานโภชนาการทํ าใหมีการเลี้ยงลูกอยางไมถูก
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สุขลักษณะ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทารกในประเทศดอยพัฒนาที่เล้ียงดวยผลิตภัณฑนมแทนนมมารดาตอง
เปนโรคขาดอาหาร และอัตราการตายของทารกเหลานี้เพิ่มขึ้นอยางนาตกใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
อัฟริกา ปรากฏการณที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้นาจะเปนบทเรียนสํ าหรับประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายที่จักตอง
กํ าหนดมาตรการบางประการ เพื่อมิใหบริษัทยักษใหญที่มีกิจการในอุตสหกรรมอาหารทารกทั้งหลาย
ขยายตลาด จนกอใหเกิดผลเสียหายดังกลาวนี้
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ภาคผนวก
อาณาจักรของเนสตเล

ภาคผนวกนี้มีจุดมุ งหมายที่จะศึกษาถึงการเจริญเติบโตของบริษัทยักษใหญใน 
อุตสาหกรรมอาหารทารก ทั้งนี้เพื่อจะไดเขาใจการขยายตัวของอตุสาหกรรมดังกลาวนี้ ในการนี้เราจะ
หยิบยกบริษัทเนสตเลขึ้นเปนตัวอยางในการศึกษา เหตุผลที่เลือกบริษัทนี้ก็เพราะวา เอกสารและ
หนงัสอืที่กลาวถึงบริษัทนี้ มีมากพอที่จะศึกษาไดอยางคอนขางละเอียด

บริษทัเนสตเลทีเ่รารูจกักนัในปจจบุนั เกดิจากการรวมตวักนัในป 2448 ระหวางบรษิทั
เนสตเลกับบริษัท Anglo-Swiss Condensed Milk Company บริษัทเนสตเลกอตั้งโดยนักธุรกิจชาว 
สวิตชื่อ อังรี เนสตเล (Henri Nestlé) ในป 2410  และเริ่มแผกิ่งกานสาขาออกนอกประเทศสวิส 
เซอรแลนดตั้งแตป 2441 สวนบริษัท Anglo-Swiss Condensed Milk Company  กอตั้งขึ้นในป 2409 
และขยายกิจการไปตั้งสาขาในประเทศอังกฤษในป 2415 หลังจากที่บริษัททั้งสองนี้รวมตัวกันเปน
วิสาหกิจเดียวกันในป 2448 การแผขยายอาณาจักรทางเศรษฐกิจก็เร่ิมตนขึ้นอยางจริงจัง ในป 2450 
เนสตเลซ้ือโรงงานผลิตนมเล็กๆในออสเตรเลีย และตอมาในป 2454 ก็เร่ิมแผขยายกิจการเขาไปใน 
ละตนิอเมริกา ดวยการกอตั้งโรงงานผลิตนมขึ้นในประเทศบราซิล สิบปตอมาเนสตเลเขาไปตั้งโรงงาน
ผลิตชอคโคเลตในอารเยนตินา พรอมทั้งตั้งโรงงานอีกแหงหนึ่งขึ้นในคิวบา ในป 2476 โรงงานของ
เนสตเลผุดขึ้นในชิลี และหลังจากนั้นเพียงสองป โรงงานของเนสตเลอีกแหงหนึ่งผุดขึ้นในเม็กชิโก  
จนถึงป 2482 เนสตเลมีโรงงานรวม 11 โรงในประเทศตาง ๆในละตินอเมริกา รวม 7 ประเทศ

ดังนี้ จะเห็นไดวา เนสตเลเขาไปบุกเบิกตลาดในละตินอเมริกามาเปนเวลากวาครึ่ง
ศตวรรษแลว ส่ิงที่นาสังเกตก็คือ ในระยะแรก เนสตเลมิไดสนใจที่จะขยายอาณาจักรธุรกิจเขาไปใน 
ภูมิภาคอื่นๆ จนกระทั่งตลาดในประเทศที่พัฒนาแลวเร่ิมคับแคบเกินกวาที่จะรองรับการขยายตัวของ
เนสตเลได และนับตั้งแตป 2503 เปนตนมา กิจการของเนสตเลก็ขยายตัวสูภูมิภาคตางๆของโลกอยาง
รวดเรว็ ดังจะเห็นไดวา ในจํ านวนโรงงานของเนสตเลในประเทศบราซิล 15 โรง เปนโรงงานที่ตั้งขึ้น
ภายหลังป 2503 ถึง 9 โรง และโรงงานทั้งหมดในอฟัริกาและอาเซยี (ยกเวนญี่ปุน) ลวนแลวแตผุดขึ้น
หลังป 2503 ทั้งสิ้น8

เมื่อพิจารณาพัฒนาการของเนสตเล ซ่ึงเติบโตจนกลายเปนบริษัทยักษใหญของโลก 
ทกุวนันี ้ เราจะเห็นไดวา ในระยะแรก เนสตเลผลิตสินคาเพื่อสงออก ตอเมื่อตลาดสินคาของเนสตเลใน
ประเทศใดขยายตัวเติบใหญขึ้น เนสตเลจึงเริ่มพิจารณาเขาไปตั้งโรงงานในประเทศนั้น การขยายกิจการ
                                                          

8 ขอมลูเกีย่วกบักจิการของเนสตเลในประเทศดอยพัฒนา ดรูายงานของเนสตเลเรือ่ง Nestle/ in The Developing 
Countries  (Vevey : Nestle/ Alimentana S.A., 1975).
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เขาไปลงทนุในตางประเทศนั้น ในระยะแรกเริ่มเปนการขยายอาณาจักรเศรษฐกิจไปสูประเทศที่พัฒนา
แลว และตอมาจึงแผกิ่งกานสาขาไปสูประเทศดอยพัฒนา9  เนสตเลขยายกิจการเขาไปลงทุนในประเทศ
โลกทีส่ามดวยสาเหตุหลายประการ ในกรณีของละตินอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งบราซิล เดิมทีเนสตเล
สงผลผลิตจากยุโรปไปขายในภูมิภาคนี้ ตอมาเนสตเลเขาไปตั้งบริษัทการคาเพื่อจัดจํ าหนายผลิตภัณฑ
ของตนเอง และเมื่ออุปสงคที่มีตอผลิตภัณฑของเนสตเลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขนสง 
สินคาจากยุโรปไปสูละตินอเมริกาเริ่มมีปญหายุงยาก เนสตเลจึงตัดสินใจเขาไปลงทุนตั้งโรงงานใน 
ภูมิภาคนี้ โดยเลือกบราซิลเปนประเทศแรก ส่ิงซึ่งนาสังเกตก็คือ ละตินอเมริกาเปนภูมิภาคที่มีวัตถุดิบ
สํ าหรับใชผลิตผลิตภัณฑของเนสตเล โดยเฉพาะอยางยิ่งกาแฟและนมโค การเลือกตั้งโรงงานใน 
ภูมิภาคนี้จึงทํ าใหเนสตเลพลอยไดรับประโยชนจากการอยูใกลแหลงวัตถุดิบดวย แตในกรณีของ 
อัฟริกาและอาเชีย สถานการณแตกตางจากละตินอเมริกามาก ทั้งนี้เนื่องจากภูมิภาคทั้งสองนี้ไมมีวัตถุ
ดบิปริมาณมากพอแกการผลิตสินคาของเนสตเล เนสตเลมักจะอางอยูเสมอวา การตัดสินใจเขาไปลงทุน
ในอฟัริกาและอาเซียทั้งๆที่มีปญหาในเรื่องของวัตถุดิบ (ยกเวนอินเดีย)  ก็เพราะเหตุวา รัฐบาลตางๆ 
ในภูมิภาคทั้งสองนี้เชื้อเชิญใหเนสตเลเขาไปลงทุน หรือไมก็เปนเพราะเหตุวา รัฐบาลประเทศตางๆใน
ภูมิภาคทั้งสองนี้มีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศ ไมวาจะดวยการใหส่ิงจูงใจทางการ
คลัง (Fiscal Incentives)  หรือการใชกํ าแพงภาษีเปนเครื่องมือในการปกปองคุมกันอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ10 อยางไรก็ตาม เปนที่ประจักษวา ไมวารัฐบาลประเทศเหลานี้จะชักชวนใหเนสตเลเขาไป 
ลงทนุ หรือมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางประเทศมากเพียงใด หากเนสตเลมิไดผลตอบแทน
อยางคุมคา เนสตเลก็คงไมเสี่ยงเขาไปลงทุนเปนแนแท เพราะตามปกติแลว การตัดสินใจในการลงทุน
ของวสิาหกจิเอกชนมิไดเกิดจากเหตุผลในดานมนุษยธรรม กลาวโดยทั่วไปแลว การที่เนสตเลตัดสินใจ
เขาไปลงทุนในประเทศดอยพัฒนานั้น สวนหนึ่งก็คงเปนเพราะเหตุวา เนสตเลตองการเติบใหญและแผ
ขยายอาณาจักรธุรกิจ ในขณะที่ตลาดของเนสตเลในประเทศที่พัฒนาแลวมีแนวโนมซบเซาลง อันเนื่อง
มาจากการลดลงของอัตราการเกิดของทารก เนสตเลจึงเลือกกลยุทธในการแผกิ่งกานสาขาไปสูประเทศ
ดอยพฒันามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2503 เปนตนมา

แมวาเนสตเลจะเปนบริษัทนานาชาติ แตผูถือหุนสวนใหญเปนชาวสวิส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหุนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง (Voting Shares) ลวนแลวแตถือโดยผูที่มีสัญชาติสวิสทั้งสิ้น
(Tugendhat 1973 : 234)  ในปจจุบัน เนสตเลมีศูนยกลางการจํ าหนายสินคาทั่วโลก 728 แหง ไดเขาไป
ลงทนุตัง้โรงงานในประเทศดอยพัฒนาถึง 81 โรงใน 27 ประเทศ ในจํ านวนนี้เปนประเทศในละตินอเม
ริกา 14 ประเทศ อัฟริกา 5 ประเทศ และอาเซยี 8 ประเทศ  ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

                                                          
9 ค ําอธบิายในแนวนี ้เปนไปตามสมมตฐิานวาดวยวงจรผลผลติ (Product-Cycle Hypothesis) ด ูHymer (1960)
10Nestle/ in the Developing Countries, pp. 20-27, 94-95, 130-131.
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ตารางที่ 1
ประเทศโลกที่สามที่เนสตเลเขาไปลงทุน

ภูมิภาคและประเทศ ปแรกที่เขาไปลงทุน ภูมิภาคและประเทศ ปแรกที่เขาไปลงทุน
1. ละตินอเมริกา

1.01 บราซิล
1.02 อารเยนตินา
1.03 ชิลี
1.04 เม็กชิโก
1.05 ปานามา
1.06 จาไมกา
1.07 เปรู
1.08 เวเนซูเอลา
1.09 โคลัมเบีย
1.10 ทรินิแดค
1.11 นิคารากัว
1.12 กัวเตมาลา
1.13 อีคัวดอร
1.14 โดมินิกัน

2464
2474
2476
2478
2481
2483
2485
2487
2489
2505
2511
2513
2513
2514

2. อาเซีย
2.01 ญ่ีปุน
2.02 มาเลยเซีย
2.03 อินเดีย
2.04 ฟลิปปนส
2.05 สิงคโปร
2.06 ไทย
2.07 อินโดนีเซีย
2.08 เวียดนาม

3.   อัฟริกา
3.01 ไอวอรี่โคสต
3.02 เคนยา
3.03 ฆานา
3.04 มาดากาสการ
3.05 เซเนกาล

2476
2505
2505
2506
2510
2513
2516
2518

2505
2510
2514
2515
2517

ที่มา  :    Nestle/  in the Developing Countries

ตามสถิติในป 2517 เนสตเลมีรายรับจากการขายทั่วโลก 16,624 ลานฟรังกสวิส  
ในจ ํานวนนีไ้ดจากการขายผลิตภัณฑของเนสตเลภายในประเทศสวิตเซอรแลนดเพียง 3.7% (610 ลาน 
ฟรังกสวสิ) ไดจากการขายในประเทศที่พัฒนาแลว (ยกเวนสวิสเซอรแลนด)  74.6% (12,446 ลาน 
ฟรังกสวิส) และจากประเทศดอยพัฒนา 21.4% (3,568 ลานฟรงักสวิส) ในจํ านวนรายรับจากการขาย
ผลิตภัณฑของเนสตเลในประเทศกลุมโลกที่สามเปนรายรับจากประเทศในละตินอเมริกา 2,184 ลาน 
ฟรังกสวิส (เทากับ 61.2% ของรายรับจากโลกที่สาม) จากประเทศในอาเซีย 848 ลานฟรังกสวิส 
(22.9%) และจากประเทศในอัฟริกา 566 ลานฟรังกสวิส (15.9%)11  ดงันี้ จะเห็นไดวา แมวาเนสตเลทุม
ลงทนุในประเทศดอยพัฒนาเปนจํ านวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตป 2503 เปนตนมา แตรายรับ
                                                          

11 ดู Nestle/ in the Developing Countries, pp. 10-15.
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จากการขายสวนใหญยังคงมาจากสาขาในประเทศที่พัฒนาแลว เหตุที่เปนเชนนี้ก็เนื่องจากวา ประเทศ
ตางๆในอาเซียและอัฟริกาที่เนสตเลเขาไปลงทุน สวนใหญไมมีวัตถุดิบสํ าคัญที่จะใชผลิตสินคาของ
เนสตเล ดังนั้นเมื่อกิจการของเนสตเลในภูมิภาคเหลานี้ขยายตัว กิจการของเนสตเลในประเทศที่พัฒนา
แลวกพ็ลอยขยายตัวตามไปดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา โรงงานของเนสตเลในอาเซียและอัฟริกาสั่งซื้อวัตถุ
ดบิจากสาขาของเนสตเลในประเทศที่พัฒนาแลวนั่นเอง (ดูตารางที่ 2)

ตารางที่ 2
ปริมาณผลิตภัณฑเนสตเลที่ซ้ือโดยโลกที่สาม

(ตัน)

ป ละตินอเมริกา อัฟริกา อาเซีย รวม

2508
2513
2514
2515
2516
2517

21,213
12,809
13,036
10,366
18,451
12,465

3,362
5,618
6,066
8,794
8,043
14,150

12,725
21,213
22,996
17,207
21,987
27,945

37,300
39,640
42,098
36,367
48,481
54,560

ที่มา :    Nestle/ in the Developing Countries, pp. 74, 107, 148.

เนสตเลก็ดุจดังบริษัทนานาชาติทั้งหลายที่มิไดผลิตสินคาชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงชนิด
เดยีว ผลิตภัณฑของเนสตเลมีนานาประเภท และเนสตเลถือเปนนโยบายที่จะตองมีการกระจายการผลิต 
(Diversification)  ทัง้นีเ้พือ่กระจายการเสี่ยง เพราะถาหากตลาดสินคาชนิดหนึ่งชนิดใดเกิดซบเซา จะได
ปรับตัวหารายไดจากการขายสินคาชนิดอื่นมาชดเชยได นอกจากนี้ การผลิตสินคาหลากหลายชนิด  
ยงัชวยใหเนสตเลสามารถแผขยายอาณาจักรธุรกิจไดโดยงาย ในปจจุบัน ผลิตภัณฑของเนสตเลมีตั้งแต
ผลิตภัณฑนมประเภทตางๆ กาแฟ ชา ชอคโกเลต เครื่องปรุงอาหารประเภทตางๆ (เชน ซอสมะเขือ 
เทศ แมกกี้ นํ้ าพริก) ไอศกรีม โยเกริต และอาหารแชนํ้ าแข็ง ผลิตภัณฑตางๆเหลานี้ใชเครื่องหมายการ
คาตาง ๆ กัน วาจํ าเพาะกาแฟ เนสตเลผลิตกาแฟประมาณ 40 ยี่หอ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค
กลุมตางๆ (Barnet and Muller 1974 : 58)   ดวยเหตนุี้เอง จึงไมนาประหลาดใจที่จะทราบวา เนสตเล
เปนบริษัทที่ใหญเปนอันดับที่สองของโลกในกลุมบริษัทที่มีธุรกิจการเกษตร (Agri-Business)12

                                                          
12 ดู George (1977 : 181)  บริษัทยูนิลีเวอรี่ (Unilever) เปนบริษัทที่มีธุรกิจการเกษตรที่ใหญที่สุดในโลก



20

สํ าหรับประเทศไทยนั้น เนสตเลสงผลิตภัณฑเขามาขายเปนเวลาชานานแลว โดย
เฉพาะอยางยิ่งนมขนหวานยี่หอ “แหมมทูนหัว” จนกระทั่งป 2479 เนสตเลจึงเขามาตั้งบริษัทยอย 
(Subsidiary) ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจในดานการนํ าเขาผลิตภัณฑของเนสตเลจากตางประเทศเพื่อ
จัดจํ าหนายภายในประเทศไทย ตอมาในป 2510 เนสตเลจึงไดตัดสินใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตนม 
ขนหวานและผลิตภัณฑนมอื่นๆในประเทศไทย โดยลงทุนรวมกับบริษัทอเมริกันบริษัทหนึ่ง และ
บริษัทเออรซินา (Ursina) จดัตั้งบริษัท ยูไนเต็ด มลิค จํ ากัด โรงงานดังกลาวนี้เร่ิมทํ าการผลิตในป  
251313 ตามการจัดอันดับบริษัทยักษใหญในประเทศไทยโดยคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปรากฏวา ในป 2519 บริษัท ยูไนเตด็มิลค จํ ากัด เปนบริษัทที่ใหญเปนอันดับ
ที่ 73 ในประเทศไทย เมื่อวัดขนาดของบริษัทจากรายรับจากการขาย (รายรับจากการขายเทากับ 
273.791 ลานบาท กํ าไรสุทธิกอนเสียภาษีเทากับ 46.765 ลานบาท)  และจากรายงานเรื่องเดียวกันนี้ 
ปรากฏวา หุนทั้งหมดของบริษัทนี้ถือโดยผูมีสัญชาติสวิส (Faculty of Commerce and Accountancy, 
Thammasat University 1977 : 40-47, 107)

                                                          
13Nestle/ in Developing Countries, pp. 142-143
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