บทบาทของบริษัทนานาชาติในอุตสาหกรรมอาหารทารก
1. ความเบื้องต้น
นมมารดาได้รับการยอมรับมาเป็นเวลาช้า นานว่า เป็นอาหารธรรมชาติที่เหมาะแก่การเลี้ยงดูทารก
มากที่สุด แต่ในปัจจุบัน ผู้เป็นมารดาทั้งหลายกลับมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงบุตรธิดาด้วยนมกระป๋องมากขึ้น

ทำ ไมจึงเป็นเช่นนั้น?
หากถามนั ก เศรษฐศาสตร์ อรรถาธิ บ ายที่ ไ ด้ ก็ ค งไม่ พ้ น เรื่ อ งของอุ ป สงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply) เราจะลองมาหาคา ตอบของคา ถามดังกล่าวนี้
มองในแง่ ข องอุ ป สงค์ การที่ ห ญิ ง ผู้เ ป็น มารดานิย มเลี้ ยงทารกด้ ว ยนมกระป๋ องมากยิ่ง ขึ้น นั้ น
อาจเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุอย่างน้อย 3 ประการ คือ
ประกำรแรก อาจเป็ น เพราะเหตุ ว่ า หญิ ง ผู้ เ ป็ น มารดาบำงคน มี ค วามหวั่ น เกรงว่ า
การให้ลู กดูด นมของตนอาจเป็น เหตุให้น มยานและเสียรู ปทรง แต่สาเหตุประการนี้เพีย งประการเดีย ว
มีความสาคัญไม่พอที่จะอธิบายการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในการเสนอซื้อนมกระป๋องอย่างรวดเร็ว
ประกำรที่ส อง อาจเป็ นเพราะเหตุ ว่า หญิง ผู้ เป็ นมารดาต้ องทา งานหาเลี้ย งชี พ จนเป็ น
เหตุให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกด้ว ยตนเอง ดังนั้น การเลี้ยงลูกด้ว ยนมกระป๋องจึงเป็นสิ่ งที่ห ลีกเลี่ยงเกือบมิได้
ในประเด็นนี้ นายดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า

“….ทุกวั นนี้ กำรท ำมำหำกิน ฝืด เคื องมำกขึ้น จนแม่ ลูก อ่อนไม่ มีเ วลำ
อยูใ่ กล้ชิดลูกมำกเหมือนเมื่อก่อน เวลำที่แม่ออกไปทำงำนนั้น ได้มอบให้คนอื่นเลี้ยงดู
ลูกของตนเองด้ ว ยนมกระป๋องแทน กสิก รและชำวสลัม ที่ต้อ งปล่อยให้ ลูกกิ นนม
กระป๋องเหล่ำนี้ เกือบทั้งหมดทำไปเพรำะควำมจำเป็นของปำกท้องในครอบครัวอย่ำง
แท้จริง หำใช่เพรำะดัดจริตกลัวจะเสียทรงแต่ประกำรใดไม่ ในสลัมบำงบ้ำนก็ให้พี่ซึ่ง
ตัว เล็กๆนั่นเองเป็นคนเลี้ยงน้อง บำงสลัมมีบ้ำ นที่รับเลี้ยงหรือดูแ ลเด็กทำรกเหล่ำ นี้
เฉพำะเวลำพ่อแม่เด็กออกไปทำ งำน…..”
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(ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ 2515)
เหตุผลในข้อนี้นับว่า มีน้า หนักอยู่มาก แต่ประเด็นของปัญหามีอยู่ว่า ถ้า หากแม่ลูกอ่อนต้องออกจากบ้า น
ไปทามาหากินและไม่มี เวลาเลี้ยงลูก จนต้ องหันมาเลี้ยงลู กด้ว ยนมกระป๋ องแทนนมมารดา เหตุใดจึ ง
ไม่เลี้ยงลูกด้วยอาหารทารกประเภทอื่น เหตุใดจึงเลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋อง นมกระป๋องเป็นอาหารที่ใช้
ทดแทนนมมารดาได้มากน้อยเพียงใด
ประกำรที่ ส ำม อาจเป็ น เพราะเหตุ ว่ า บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต นมกระป๋ อ งทั้ ง หลายใช้ ก ารโฆษณา
เป็ น เครื่ องมื อในการชั กจู ง ให้ ผู้ บ ริโ ภคหั น มาเลี้ย งทารกด้ว ยนมกระป๋ อ ง โดยให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารหรื อ
สารสนเทศที่บิด เบือนว่า นมกระป๋องมีคุณ ภาพทัด เทียมหรือดีกว่า นมมารดา การโฆษณาดังกล่า วนี้มีผล
ในการกระตุ้นให้อุปสงค์ในการเสนอซื้อนมกระป๋องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มองในแง่ ข องอุ ป ทาน การที่ ผู้ เ ป็ น มารดาทั้ ง หลายมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเลี้ ย งทารกด้ ว ยนม
กระป๋ องมากขึ้น นั้ นย่ อมต้ องมีผู้ ผลิ ต นมกระป๋อ งเพื่ อสนองความต้อ งการของผู้ บริ โ ภค ประเด็ นของ
ค าถามก็มีอยู่ว่า การเพิ่มขึ้น ของอุปทานนมกระป๋องเป็นผลหรือเป็นเหตุ ข องการเพิ่มขึ้ นของอุปสงค์ใ น
การเสนอซื้อนมกระป๋อง ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตะวันตกดั้งเดิม ผู้ผลิตจา เป็นต้องผลิตสินค้า หรื อ
บริ ก ารเพื่ อ สนองความต้อ งการของผู้ บ ริ โภคความเป็ นราชาของผู้บ ริ โ ภค (Consumer Sovereignty)
จะเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดประเภทและปริมาณของสินค้า หรือบริการที่ผลิต วิสาหกิจที่ไม่มุ่งประกอบ
การเพื่ อสนองความพอใจของผู้ บริ โ ภคย่ อมยากที่จ ะอยู่ รอดได้ แต่ใ นระบบเศรษฐกิจ ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ในปัจ จุบัน นักเศรษฐศาสตร์บางคนมีค วามเห็นว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทมีอิทธิพล
ในการครอบงา ระบบเศรษฐกิจ ในสภาพการณ์เช่นนี้ ผู้บริโภคมิได้เป็นราชาอีกต่อไป เพราะผู้ผลิต
ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้ า ใดขึ้ น มาก็ ไ ด้ แล้ ว ใช้ ก ารโฆษณาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
หล่อหลอมรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า ที่บริษัทผลิตขึ้น (Galbraith 1968 ; Gill
1976 : 241-291)
ในกรณี ข องนมกระป๋ อ งนั้ น มี เ หตุ ผ ลน่ า เชื่ อ ว่ า การที่ ห ญิ ง ผู้ เ ป็ น มารดามี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ
เลี้ย งทารกด้ ว ยนมกระป๋อ งมากขึ้น นั้น สาเหตุ สาคัญ เกิด จากการกระตุ้ นให้มีอุ ปสงค์ ด้ว ยการโฆษณา
โดยบริษัทผู้ผลิตนมกระป๋องทั้งหลาย ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่สาคัญอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ
ประกำรแรก ความเชื่ อ ที่ ว่ า นมมารดาเป็ น อาหารธรรมชาติ ที่ วิ เ ศษสุ ด ในการเลี้ ย ง
ทารกนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาช้า นาน ความเชื่อดังกล่า วนี้เป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดวิธีการเลี้ยงทารกด้ว ย
นมมารดามาแต่โบราณ ตราบเท่า ที่ค วามเชื่อดังกล่า วนี้ยังคงอยู่ การทดแทนนมมารดาด้ว ยอาหารทารก
ประเภทอื่นย่อมทาได้ด้ว ยความยากลาบาก แต่การที่มารดาหันมาเลี้ยงทารกด้ว ยนมกระป๋องมากขึ้นนั้น
ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า รสนิยมหรือความเชื่อของผู้เป็นมารดาได้แ ปรเปลี่ยนไป โดยผู้เป็นมารดามีค วาม
เข้า ใจผิด ว่า นมกระป๋อ งมีคุณ ภาพทัด เทียมกับนมมารดา เพราะถ้า หากหญิ งผู้เป็นมารดามีสารสนเทศ
ที่ส มบู รณ์ (Perfect Information) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งสารสนเทศในส่ ว นที่ เ กี่ ยวกั บ คุณ ภาพของนม
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กระป๋องเมื่อเทียบกับนมมารดา การใช้นมกระป๋องเลี้ยงทารกทดแทนนมมารดา จะมีไม่มากเท่า ปรากฏ
การณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ และการที่ห ญิงผู้เป็นมารดามีค วามเข้า ใจผิด ว่า นมกระป๋องมีคุณ ภาพทัด เทียม
นมมารดานั้นก็เกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ผลิตเป็นสาคัญ
ประกำรที่ ส อง ในบรรดานมกระป๋ อ งที่ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า อั น เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี มั ก จะ
เป็น ผลผลิต ของบริษั ทนานาชาติ (Multi-national Corporations) บริษั ทเหล่า นี้ล้ ว นแล้ว แต่มี สาขาอยู่
เกือบทุกมุมโลก และต้องการขยายกิจ การแผ่กิ่งก้ า นสาขาให้มากที่ สุด เท่า ที่จะมากได้ แต่การที่บริษั ท
เหล่า นี้จ ะแผ่กิ่งก้า นสาขาได้ จ า เป็นต้อ งมีตลาดที่จะรองรับผลผลิตที่ผลิตขึ้น และการโฆษณาก็เป็ น
กลวิธีสาคัญที่ใช้กระตุ้นให้อุปสงค์ในการเสนอซื้อสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น
2. บริษัทนานาชาติกับการผลิตอาหารทารก
แต่ เ ดิ ม นั้ น การเลี้ ย งทารกด้ ว ยนมกระป๋ อ งเป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ แ พร่ ห ลายเฉพาะแต่ ใ น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนในประเทศด้อยพัฒนา การเลี้ยงทารกยังคงอาศัยนมมารดาเป็นสาคัญ การเลี้ยง
ทารกในประเทศด้ อ ยพั ฒ นาด้ ว ยนมกระป๋ อ งมี เ ฉพาะแต่ ใ นภาคตั ว เมื อ ง ซึ่ ง ประชาชนพยายาม
เลีย นแบบวิถี การด ารงชีวิ ต ของประชาชนในประเทศที่พัฒ นาแล้ ว (Demonstration Effect) แต่ต่ อมา
การเลี้ยงทารกด้วยนมกระป๋องค่อย ๆ แพร่ไปสู่ภาคชนบท ทา ไมจึงเป็นเช่นนั้น
ดัง ได้ ก ล่า วแล้ ว ว่ า อาหารทารกซึ่ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น นมกระป๋อ งเป็ น ผลผลิ ต ของบริ ษั ท
นานาชาติ แต่เดิมนั้น บริษัทนานาชาติที่มีบทบาทในการผลิตอาหารทารกมุ่งแผ่กิ่งก้า นสาขาในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว แต่ในทศวรรษ 1960 อัต ราการเกิด ของทารกในประเทศเหล่ า นี้ลดน้อยถอยลง ซึ่งกระทบ
กระเทือนต่อกิจ การการผลิต อาหารทารกอย่า งมาก เพราะตลาดถูกจา กัด ให้แ คบลง 1 การเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ์ท างด้า นประชากรดังกล่า วนี้ ทา ให้บริษั ทยักษ์ใหญ่ที่ผ ลิตอาหารทารกทั้งหลายจา ต้อ ง
ดาเนินการปรับตัว เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอยู่ได้ ต่อไป กลยุทธที่ใช้ในการปรับตัว มีอยู่อย่า งน้อย 2 วิธี
คือ
วิธีแ รก บริษั ทยั กษ์ใ หญ่ที่ มีกิ จการการผลิ ตอาหารทารกพวกนี้ พยายามกระจายการ
ผลิ ต (Diversification) โดยกระจายเงิ นทุ นไปลงทุ นผลิต สิน ค้า อย่ า งอื่น ด้ว ย เพื่อ ลดภาระการเสี่ย ง
อันเกิดจากความซบเซาของตลาดอาหารทารกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว
วิธีที่สอง บริษัทยั กษ์ใหญ่ ที่มีกิจการการผลิตอาหารทารกอี กพวกหนึ่ง หันไปบุกเบิ ก
ตลาดในประเทศด้ อยพั ฒนาที่มี อัต ราการเพิ่ม ขึ้นของประชากรสู ง บริ ษัทนานาชาติใ นกลุ่ มนี้ ได้แ ก่
แอบบอตแลบบอแรทโทรี่ส์ (Abbort Laboratories) อเมริกันโฮมโปรดักส์ (American Home Products)
บริสตอลมายเออร์ส (Bristol Myers) บอร์เดน (Borden) คาร์เนชั่น (Carnation) และเนสต์เล่ (Nestlé)
ในการบุกเบิก ตลาดในประเทศด้อยพัฒนา บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่า นี้ใช้กลวิธีในการโหม
โฆษณาเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในประเทศเหล่า นี้เห็นดีเห็นงามว่า อาหารทารกสา เร็จรูปมีคุณ ค่า ทาง
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โภชนาการดีเท่ า เทียมหรือดีก ว่า นมมารดา เพราะเล็งเห็น ว่า ตราบใดก็ ตามที่ยั งคงมีก ารใช้น มมารดา
เลี้ยงทารก อาหารทารกสา เร็จรูปเหล่านี้จะไม่สามารถขายได้มากเท่าที่ต้องการ ดังที่มีผู้กล่าวว่า
_____________________
ดู Harris (1972) และบทความความเรื่อง “The Bad News in Baby land,” Dun’s Review (December
1972), p. 104 อ้างถึงในหนังสือของ Lappe/ and Collins (1977 : 312-313)
1

“….. แท้ที่จริงแล้ว เด็กสำมำรถได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงดีด้วยนมมำรดำ
เป็นเวลำถึงสองปี หำกได้อำหำรประเภทอื่นๆแต่เพียงเล็กน้อย โดยที่ไม่ต้องพึ่งอำหำร
กระป๋องแต่ประกำรใด ในบำงวัฒนธรรม เด็กได้รับกำรเลี้ยงดูด้ว ยนมมำรดำเป็นเวลำ
ยำวนำนกว่ำ นี้ แม้เพียงเมื่อ 40 ปีที่แ ล้ว นี้เอง แม่ชำวจีนและญี่ปุ่นเลี้ยงลูกด้ว ยนมจำก
เต้ำเป็นเวลำยำวนำนถึง 5-6 ปี ชำวเกำะคำโรไลน์ถึง 10 ปี และชำวเอสกิโมถึง 15 ปี
อย่ำ งไรก็ต ำม บริษัทนำนำชำติห ลำยต่อหลำยบริษัทรู้สึกไม่พึงพอใจ
กับสภำพธรรมชำติ หรืออย่ำ งน้อยที่สุด รู้สึกไม่พึงพอใจในข้อที่ว่ำ ธรรมชำติไม่เปิด
ช่อ งให้ มี กำรฉกประโยชน์ ในทำงกำรค้ ำ แต่ ในกำรสร้ำ งตลำดขึ้ น ในที่ ซึ่ง โอกำส
ในกำรฉกประโยชน์ทำงกำรค้ำ ดูเหมือนจะไม่มีอยู่เลยนั้น บริษัทนำนำชำติกลับพบว่ำ
ยังมีช่องทำงที่จ ะบุกเบิ กตลำดได้ โดยอำศัยธรรมชำติข องมนุษย์ข้อหนึ่ง นั่นก็คื อ
ควำมต้องกำรตำมธรรมชำติ ข องบิ ด ำมำรดำที่จะมีทำรกที่ส มบูร ณ์ โดยผลของกำร
ใช้แ ผ่นป้ำ ยโฆษณำ กำรโฆษณำในหน้ำ หนังสือพิมพ์ และโปสเตอร์สีจำนวนเหลือ
คณำนับ บิด ำมำรดำในประเทศด้อยพัฒนำถึงกับสรุปว่ำ เด็กที่สมบูรณ์พูนสุข กับขวด
หรือกระป๋องนมแลกโตเยนนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน คนเหล่ำ นี้ทรำบว่ำ ครอบครัว ของชน
ชั้นสูง และผู้มีกำรศึกษำใช้ข วดนมในกำรเลี้ยงลูก คนเหล่ำ นี้ก็ต้องกำรอำหำรที่ดีที่สุด
สำหรับลูกของตนด้วย……”
(Lappe/ and Collins 1977 : 312-313)
เมื่ อ บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ที่ มี กิ จ การการผลิ ต อาหารทารกตั ด สิ น ใจที่ จ ะบุ ก เบิ ก ตลาดใน
ประเทศด้อยพัฒนา การทุ่มโฆษณาจึงเป็นกลวิธีที่เลือกใช้ และเทคนิค การโฆษณามีแ นวโน้มที่จะให้
ข้อมูล ที่เกิ นจริ ง เพื่ อชัก นา ให้ผู้บ ริโภคหัน มาใช้นมกระป๋องเลี้ย งทารกแทนนมมารดา (Persuasive
Advertising) ในประเด็นนี้ มีข้อที่น่าสังเกตอย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ
(ก) กำรโฆษณำกระท ำ ทุกรู ปแบบ เช่น กำรโฆษณำทำงวิ ทยุโ ทรทั ศน์ กำรโฆษณำ
ทำงหน้ ำ หนั ง สื อพิ ม พ์ กำรใช้ โปสเตอร์ สี กำรใช้ แ ผ่น ป้ ำ ยโฆษณำขนำดมหึ มำ กำรใช้ ร ถติด เครื่ อ ง
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กระจำยเสียง และกำรใช้พนักงำนขำยซึ่งแต่งกำยด้ว ยเครื่องแบบคล้ำ ยคลึงกับนำงพยำบำล ในประเด็นนี้
นำยแพทย์สันติภำพ ไชยวงศ์เกียรติ กล่ำวว่ำ
‚…….ควำมเก่งกำจในกำรขำยนมกระป๋องนั้นต้องยกให้บริษัทยักษ์
ใหญ่ในวงกำรนมจำกสวิสเซอร์แ ลนด์ทั้งหลำย เพรำะ
(1) สำมำรถซื้ อตั ว พยำบำลออกมำเป็ น เซลล์ แ มนในกำรขำยนมได้
ในอัตรำเงินเดือนและโบนัสที่สูงมำก ส่วนมำกจะแจกรถหนึ่งคันให้ออกวิ่งขำยนม
ด้วย
(2) พยำบำลและคนขำยนมที่ ออกมำ หล่ อนจะแต่ งชุ ด ขำว แต่
ไม่สวมหมวกพยำบำล ชุด คล้ำ ยคลึงพยำบำลที่สุด ทำ ให้กำรขำยนมง่ำ ยเข้ำ
เพรำะตำมชนบทที่ข ำดแคลนแพทย์อ ย่ำ งรุน แรงนั้ น พยำบำลเขำทำ หน้ำ ที่
‘นำยแพทย์’ อยู่ทั่วประเทศไทยแล้ว คนป่ว ยเรียกพยำบำลชุด ขำวว่ำ ‘คุณหมอ’
ทุกคน ฉะนั้น พยำบำลขำยนมอำศัยชุดขำวปนเทำหรือฟ้ำนิดๆออกมำขำยนมผง
ชำวบ้ำนก็ศรัทธำในเครื่องแบบอยู่ดี
(3) คอร์รัปชั่น ในวงกำรแพทย์แ ละข้ำ รำชกำรทุกคนที่เบิก เงินได้
โดยโรงพยำบำลนั้ น ๆจะสั่ ง นมผงเข้ ำ โรงพยำบำล โดยส่ ง ใบเสร็ จ ให้
คณะกรรมกำร ตรวจเงินแผ่นดินเขตต่ำ งๆ โดยอ้ำ งว่ำ เป็ นนมใช้เลี้ยงเด็กใน
โรงพยำบำล แต่ขำยให้ข้ำรำชกำร ครู ไปรษณีย์ นั้น โรงพยำบำลเขำจะต้องเขียน
ใบเสร็จคำ ว่ำ ‘ค่ำยำ’ แทน เพรำะถ้ำเขียน ‘ค่ำนมผง’ เบิกไม่ได้แน่ มิห นำซ้ำ ต้อง
ออกใบรับรองปะหน้ำว่ำป่วยเป็นโรคไข้ห วัด ท้องร่ว ง อะไรไปตำมเรื่อง ก็เอำ
ใบเสร็จไปเบิกได้….‛
(สันติภำพ ไชยวงศ์เกียรติ 2521ก)
(ข) เนื้ อ หำในกำรโฆษณำ การโฆษณาในระยะแรกมั ก เน้ นในการให้ ส ารสนเทศว่ า
นมกระป๋องมีคุ ณ ภาพทางโภชนาการทัด เทีย มกั บนมมารดา ทั้งนี้ เพื่ อท า ลายความเชื่อ อัน ถูกต้ องของ
ประชาชนที่ว่า นมมารดาเป็นอาหารทารกที่ดีที่ สุด แต่ ต่อมาเมื่อถูกแพทย์แ ละนักโภชนาการโต้แ ย้งว่ า
ข้อความที่ใ ช้โฆษณาดั งกล่า วนี้เ ป็นสารสนเทศที่ เกินจริง ประกอบกับรั ฐบาลบางประเทศใช้มาตรการ
บางประการในการป้อ งกั นมิใ ห้มี การโฆษณาที่เ กินจริง เนื้อหาในการโฆษณาจึ งแปรเปลี่ย นมาเป็ นว่ า
นมกระป๋องเป็นอาหารทารกที่มีคุณ ภาพทางโภชนาการรองจากนมมารดา บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีกิจการใน
การผลิต อาหารทารกมักจะแก้ตัว ว่า ตนมุ่งผลิตสินค้า เพื่อสนองความต้องการของผู้ บริโภคเพียง 2 กลุ่ม
คือ กลุ่ มหญิง ที่ไม่ มีน้า นมที่จ ะเลี้ย งทารก และกลุ่ มหญิง ที่ต้องออกทา งานนอกบ้า น การโฆษณาเป็ น
เพีย งเครื่ องมือ ในการสื่ อข่ า วสารให้ผู้ บริ โภคสองกลุ่ มนี้ท ราบเท่า นั้น มิ ได้ มีเ จตนาที่จ ะกระตุ้น ให้ เกิ ด
อุปสงค์ในการซื้อนมกระป๋องโดยไม่จ า เป็น ในประเด็นนี้ มีข้อที่พึงสังเกตอยู่อย่า งน้อย 2 ประการ คือ
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ในประการแรก แม้ว่า ในข้อเท็จ จริง จะมีห ญิงผู้เป็นมารดาที่ไม่มีน้า นมมากพอแก่การเลี้ยงลูกของตนเอง
อยู่ใ นทุ กประเทศ แต่จ านวนดั งกล่า วนี้ มีอยู่ ไม่ เกิ น 5% ส่ว นหญิ งที่ ต้อ งท า งานนอกบ้า นในประเทศ
ด้อยพัฒนา โดยทั่ว ไปก็มีไม่มากนัก ในประเด็นนี้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ำ ‚…. บัด นี้ แพทย์ห ลำยต่อหลำยคน
เชื่อ ว่ำ กำรโฆษณำของบริษั ท (ผู้ผ ลิต นมกระป๋อง) โดยทั่ว ไป มุ่ งที่จ ะท ำ ลำยควำมมั่นใจของผู้ เป็ น
มำรดำ บริษัทเพียงแต่เอ่ยถึง ‘หญิงที่ไม่มีน้ำ นม’ และหญิงที่มีน้ำ นม ‘คุณภำพเลว’ ก็สำมำรถก่อให้เกิด
ควำมกั ง ขำอย่ำ งลึก ล้ ำ ในจิ ต ใจของผู้เ ป็ น มำรดำในเรื่ องควำมสำมำรถในกำรเลี้ ย งดู ลู กด้ ว ยน้ ำ นมของ
ตนเอง…..‛ 2 ในประการที่ส อง แม้ ว่า บริษั ทยั กษ์ ใหญ่ เหล่า นี้จ ะอ้า งว่ า มิ ได้ ต้องการที่ จะกระตุ้น ให้ มี
การเลี้ยงทารกด้ว ยนมกระป๋องแทนนมมารดา แต่ในข้อเท็จจริง หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ การใช้รถติด เครื่อง
กระจายเสีย งเข้า ไปในหมู่ บ้า นชนบทเพื่ อโฆษณาและขายนมกระป๋ องก็ดี และการใช้ พนั กงานขายซึ่ ง
แต่งตั ว คล้ า ยคลึงกับ พยาบาลก็ดี เหล่า นี้ ล้ว นแล้ว แต่เ ป็นกลวิธีใ นการกระตุ้นให้เกิ ด การใช้น มกระป๋อ ง
ทดแทนนมมารดาทั้งสิ้น ในประเด็นนี้ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า
‚….บริ ษัท เหล่ ำ นี้ว่ ำ จ้ ำ งนำงพยำบำลเพื่อ ขำยนมด้ ว ย นำงพยำบำล
เหล่ำนี้จ ะแต่งเครื่องแบบเหมือนนำงพยำบำลที่ผ่ำ นกำรฝึกอบรมตำมปกติ ใน
ไนจีเรียหญิงผู้เป็นมำรดำที่ใช้ขวดนมเลี้ยงลูก 96% คิดว่ำ ข้อแนะนำ ในกำรเลี้ยง
ลูกวิธีดังกล่ำวนี้เกิดจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปรำศจำกผลประโยชน์ ซึ่งส่ว น
ใหญ่เป็นนำงพยำบำล หำรู้ไ ม่ว่ำ นำงพยำบำลเหล่ำ นี้เป็ นตัว แทนของบริษั ท
(ผู้ผลิต นมกระป๋อง)เนสต์เล่ ว่ำ จ้ำ ง ‘ที่ปรึกษำแม่ลูกอ่อน’ จำ นวนประมำณ
4,000 – 5,000 คน ในประเทศด้อยพัฒนำ คนเหล่ำ นี้จะไปเยี่ยมเยียนแม่ลูกอ่อน
ทั้งหลำย ไม่ว่ำจะยำกดีมีจนอย่ำงไรโดยแต่งกำยในชุดขำวสะอำดเรียบ ในหลำย
ต่อหลำยประเทศ นำงพยำบำลของบริษัทเหล่ำนี้ได้รับอนุญำตให้เข้ำ ไปเยี่ยมแม่
ลูกอ่อนถึงห้องคลอดในโรงพยำบำล นำงพยำบำลเหล่ำ นี้จะได้รับค่ำ นำยหน้ำ
จำกกำรขำย นอกเหนือจำกเงินเดือน ยิ่งกว่ำ นั้นเงินเดือนที่จ่ำ ยในอัตรำสูงโดย
บริษัทเหล่ำนี้มีส่วนชักนำ นำงพยำบำล ซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมโดยอำศัยเงินของ
ประชำชนให้เปลี่ยนอำชีพ….‛
(Lappe/ and Collins 1977 : 315)
(ค) กำ รขยำยตลำดด้ ว ยกำรตั้ ง คลั ง นม (Milk Banks) บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ บ างบริ ษั ท มี
โครงการอย่ า งเช่ นการจัด ตั้งคลัง นมขึ้น ในโรงพยาบาลต่ า งๆ โดยมีห ลัก การว่ า จะขายนมผงหรื อนม
กระป๋องแก่ห ญิงที่มาคลอดลูกในโรงพยาบาลนั้นในราคาต่า กว่า ราคาตลาด หากหญิงนั้นสามารถพิสูจน์
ได้ว่า มีฐ านะยากจน จุด มุ่งหมายหลั กของโครงการคลังนมมิได้อยู่ที่การช่ว ยเหลือคนยากจน แต่อยู่ที่การ
ขยายตลาดนมผงหรื อนมกระป๋ อง เพราะการเสนอขายผลผลิต เหล่ า นี้ ในราคาที่ ต่า กว่ า ราคาตลาดเป็ น
อันมาก (ตามปกติ 30-40%) เป็น สิ่งจูงใจที่ชัก นา ให้ค รอบครัว ที่ย ากจนเริ่มเลี้ย งลูกด้ว ยนมผงหรือนม

7

กระป๋อง โดยที่ไม่มีค วามจ า เป็น วิธีการดังกล่า วนี้ทา ให้บริษัทสามารถขยายตลาดเข้า สู่กลุ่มประชาชนที่
ยากจนได้3 แต่ผลเสียตกแก่ประชาชนผู้ยากจน เพราะในประการแรกทีเดียว นมที่จะซื้อจากคลังนม
____________________________
2

ดู Lappe/ and Collins (1977 : 314) ดร. เดวิด มอร์เลย์ สา รวจหมู่บ้านชนบทในไนจีเรีย และพบว่า หญิงที่
ไม่มีน้านมเลี้ยงลูก มีน้อยกว่า 1% (อ้างถึงในเดียวกัน) บริษัทที่โฆษณาให้ใช้นมกระป๋องเลี้ยงทารก บางบริษัทอ้างว่า
นมมารดาบางคนอาจมีสารที่เป็นพิษ เช่น ดีดีที อยู่ด้วย
3
ดู Legogar (1976 : 138) อ้ำงถึงใน Lappe/ and Collins (1977 : 316)

ได้นั้นมีจ า นวนจ า กัด ส่ว นนมที่ข ายในท้องตลาดยังคงมีราคาสูงตามปกติ โดยมิได้มีการคิด ส่ว นลดให้
แก่ผู้ซื้ อที่ย ากจนแต่ป ระการใด และสา หรับหญิ งผู้เ ป็นมารดาที่สามารถเลี้ย งลูกด้ ว ยน้ า นมของตนเอง
โครงการคลังนมได้มีส่ว นกระตุ้นให้เกิด ความต้องการในการซื้อนมกระป๋องโดยไม่จา เป็น ในประการ
ที่สอง ครอบครั ว ที่ย ากจนจริง ๆจะมีร ายได้ไ ม่ม ากพอที่ จะซื้อนมผงหรื อนมกระป๋ องในการเลี้ย งทารก
ในระดับที่พอเพียงแก่การเจริญเติบโตของทารกนั้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพัฒนาการของทารกนั้นใน
ภายหลัง
3. โลกที่สามกับการเลี้ยงทารกด้วยขวดนม
ดังได้ก ล่า วแล้ว ว่า ความซบเซาของตลาดอาหารทารกในประเทศที่พัฒนาแล้ว นับเป็ น
สาเหตุ สาคัญ ที่ท า ให้บ ริษั ทนานาชาติ หัน ไปขยายตลาดในประเทศด้ อยพัฒ นา โดยอาศั ยเทคนิค การ
ตลาดนานัปการ การขยายตลาดด้ว ยวิธีการเหล่า นี้มีผลอย่า งสา คัญในการชักนา ให้ประชาชนในโลกที่
สามเลิ กเลี้ย งทารกด้ ว ยนมมารดา และหัน มาใช้ นมขวดแทน การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่ า วนี้มี ส่ว นท าให้
ปัญหาทุโภชนาการ (Malnutrition) และปัญ หาโรคขาดอาหารของเด็ก ในประเทศโลกที่ สามกลายเป็ น
ปัญหาที่มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่สา คัญอย่างน้อย 2 ประการ คือ
ประกำรแรก ครอบครั ว ที่ ต้ อ งการเลี้ย งลู ก ด้ว ยนมผงหรื อนมกระป๋ อ งจะต้ อ งมี ฐ านะ
ทางเศรษฐกิจ ดี พอสมควร เพราะผลิต ภัณ ฑ์นมเหล่า นี้ร าคาค่อนข้า งแพง ตามปกติ ครอบครัว ที่มีฐานะ
ยากจนจะไม่ส ามารถเลี้ ยงลู กด้ว ยนมผงหรื อนมกระป๋องได้ หากพิจ ารณาในกรณีข องไทย ในปี 2520
คนไทยมีรายได้ประชาชาติถัว เฉลี่ยต่อหัว 8,377 บาทต่อปี คิด เป็นเงินเดือนละ 698 บาทต่อคน แม้จ ะ
สมมติ ว่า ครอบครัว หนึ่งมี ค นทา งาน 2 คน รายได้ข องครอบครัว จะตกเดือนละ 1,396 บาทเท่า นั้ น
ในขณะที่นมกระป๋องที่ใช้เลี้ยงทารกราคา 74 บาท สามารถใช้เลี้ยงทารกได้ 1 สัปดาห์ รายจ่า ยในการ
ซื้อนมกระป๋องจะตกเดือนละ 296 บาท คิด เป็นร้อยละ 21.20 ของรายได้ข องครอบครัว ทั้งนี้ยังไม่รวม
รายจ่า ยในการซื้อขาดนม จุกหัว นม และอุปกรณ์อื่น ๆ สา หรับครอบครัว ที่ยากจนแล้ว รายจ่า ยในการ
ซื้อ นมกระป๋ องเมื่ อเทีย บกั บ รายได้ข องครอบครั ว จะมี สั ด ส่ ว นสูง กว่ า นี้ สถานการณ์ ในประเทศโลกที่
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สามอื่ นๆก็มี ลักษณะเดี ยวกัน อาทิเ ช่น มีผู้พ บว่า ในการเลี้ย งทารกอายุ 4 เดือนในประเทศกัว เตมาลา
รายจ่า ยในการซื้อนมกระป๋องสูงถึ งร้อยละ 80 ของรายได้ประชาชาติต่อหัว ส่ ว นในเมืองลิมา ประเทศ
เปรู สั ด ส่ ว นดัง กล่ า วนี้ต กประมาณ 50% (Lappe/ and Collins 1977 : 313) เมื่อ การทุ่ มโฆษณาของ
บริษั ทผู้ ผลิ ต อาหารทารกมี ผลทา ให้ ประชาชนในประเทศโลกที่ส ามหัน มาใช้ ข วดนมเลี้ ยงลูก มากขึ้ น
ในขณะที่รายได้ถัว เฉลี่ยของประชาชนโดยทั่ว ไปมีไม่มากพอที่จ ะซื้อนมผงหรือ นมกระป๋องในปริมาณ
ที่ร่ า งกายทารกต้ อ งการ วิธี ก ารที่ ประชาชนในประเทศโลกที่ สามปฏิ บัติ ใ นการแก้ ปัญ หานี้ มีอ ยู่ อย่ า ง
น้อย 2 วิธี กล่าวคือ

(ก) ใช้ วิ ธีผ สมนมผงให้ เ จือ จาง นมกระป๋ อ งที่ ค วรจะใช้เ ลี้ ย งทารกเพี ยง 1 สัป ดาห์
อาจใช้วิธีผสมให้เจือจาง เพื่อให้ใช้เลี้ยงทารกได้ถึง 2 สัปดาห์ จากการสา รวจการใช้ข วดนมเลี้ยงทารก
ในบาร์บ าดอสในปี 2512 ปรากฏว่า ในบรรดาครอบครั ว ที่ ใช้ข วดนมเลี้ยงทารกประมาณร้อ ยละ 82
ใช้วิธีผสมนมผงให้เจือจาง นมกระป๋องซึ่งควรใช้เลี้ยงทารกเพียง 4 วัน กลับผสมเจือจางเพื่อให้ใช้เลี้ยง
ได้ตั้งแต่ 5 - 21 วัน บางครอบครัว เมื่ อไม่มีเ งินซื้อนมเลี้ยงลู ก ก็ใช้ วิธีบรรจุ น้า เปล่ า ใส่ข าดให้ลูกดู ด
(Lappe/ and Collins 1977) ทารกที่กินนมผงที่ผสมอย่า งเจือจางมากเกินไป จะมีน้า หนักลดลง เกิด โรค
ขาดอาหาร ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
(ข) ซื้ อ นมราคาถู ก มาเลี้ ย งลู ก เมื่ อ นมผงหรื อ นมกระป๋ อ งที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะแก่ ก าร
เลี้ ยงทารกมีร าคาแพงเกิ นไป ครอบครั ว ที่ มีฐ านะยากจนซึ่ งเลิก เลี้ ยงลูก ด้ว ยนมมารดาก็ต้ องหัน ไปซื้ อ
ผลิตภัณฑ์นมที่มีราคาถูก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะที่จะใช้เลี้ยงทารก ในประเด็นนี้ นายดีพร้อม ไชยวงศ์
เกียรติ กล่าวว่า
‚…. ข้ำ พเจ้ำ ได้ออกสำ รวจอย่ำ งไม่เป็นทำงกำรด้ว ยตนเอง พบว่ำ เกิ น
90% ของนมที่ค นจนนำ ไปเลี้ยงทำรก มีคุณภำพที่ไม่เหมำะแก่กำรเลี้ยงทำรกเลย
นอกจำกจะเจตนำให้เด็กเหล่ำ นี้โตขึ้นเพื่อให้โง่ในอนำคต …. ส่ว นใหญ่ข องนมที่
คนจนใช้เลี้ยงลูกเป็นนมข้นหวำน บำงบ้ำนใช้นมที่มีฉลำกติด ข้ำ งกระป๋องว่ำ ‘ห้ำ ม
ใช้เลี้ยงทำรก’ เสียด้ว ยซ้ำ บำงส่ว นเป็นนมข้นหวำนที่มีฉลำกติด ข้ำ งกระป๋องว่ำ
‘ปรึกษำแพทย์ก่อนนำ ไปใช้เลี้ยงทำรก’ นมข้นหวำนเหล่ำ นี้มีน้ำ ตำลถึง 40% และมี
ต้นทุนกำรผลิตต่ำกว่ำนมคุณภำพดีมำก ส่วนที่กล่ำวอ้ำงเป็นนมนั้นก็ คือ‘หำงนมผง’
ที่นำ มำจำกต่ำงประเทศ (หลำยประเทศใช้หำงนมสำ หรับเลี้ยงสัตว์ และเลี้ยงคนใน
ประเทศเมืองขึ้น เพื่อทำ ให้โง่ไปเรื่อยๆ) กำรนำ หำงนมมำคืนรูป คือ เติมน้ำ กลับ
เข้ำไปหำงนมนั้นเป็นนมธรรมชำติที่แ ยกเอำไขมันและเนยแท้ออกไปแล้ว ดังนั้น
เวลำคืนรูป จึงต้องหำไขมันมำใส่คืนเข้ำ ไปให้ถูกส่ว นของนม แต่ถ้ำ บริษัทนำ เนย
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แท้มำใส่เพื่อคืนรูปเข้ำไป ก็จะทำ ให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น เพรำะเป็นที่ทรำบกันดี
แล้วว่ำเนยแท้เป็นอำหำรที่มีคุณค่ำสูงและรำคำแพง ทำงบริษัทจึงหำไขมันอื่นมำใส่
แทนเช่น เนยเทียม เป็นต้น แต่บำงบริษัทก็ทรยศใช้น้ำ มันมะพร้ำ วมำแทนเนยแท้
เอำดื้อๆ…….นมข้นหวำนเหล่ำนี้เหมำะสมกับกำรบริโภคของผู้ใหญ่ที่ชอบกำแฟใส่
นมอย่ำงแน่นอน เพรำะผู้ใหญ่ย่อมมีโอกำสได้รับอำหำรจำ พวกไขมันจำกอำหำร
นำนำประเภทที่ตนสำมำรถกินและย่อยได้แ ล้ว ตรงข้ำ มกับทำรกที่กินอำหำรได้จำ
กัดอย่ำงยิ่ง น้ำมันมะพร้ำวในนมข้นหวำนไม่สำมำรถแทนที่ไขมันเนยแท้ที่มีอยู่ใน
นมแม่หรือนมโคธรรมชำติได้อย่ำ งแน่นอน เพรำะกรดไขมันหลำยชนิด ที่มีอยู่ใน
นมแม่นั้นไม่มีในน้ำมันมะพร้ำวเลย และกรดไขมันบำงชนิด นั้นจำ เป็นต่อทำรกใน
ระยะเติ บ โตอย่ำ งมำก ทั้ ง ในเวลำเดีย วกัน ก็ ไ ม่ส ำมำรถสัง เครำะห์ขึ้ น เองด้ ว ย
จำเป็นต้องได้รับจำกภำยนอก (หรือจำกนมแม่) เท่ำนั้น …..‛
(ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ 2515)
ประกำรที่สอง การใช้ข วดนมเลี้ยงลูก นั้นจา เป็ นต้องใช้น้า สะอาด ตลอดจนเครื่องไม้
เครื่องมือในการฆ่า เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อมที่ถูก สุข ลักษณะอีกด้ว ย มิฉะนั้นทารกอาจติด โรคบางชนิ ด
ได้ โ ดยง่ า ย แต่ สิ่ งเหล่ า นี้ จ ะไม่ มี อ ยู่ใ นประเทศโลกที่ ส าม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาคชนบท ในบาง
ประเทศ ผู้เป็นมารดาใช้น้าที่ยังมิได้ต้มผสมกับนมที่ให้เลี้ยงลูก
ด้ว ยเหตุทั้งสองประการที่กล่ า วข้า งต้นนี้เ อง จึ งมิใช่เ รื่องน่ า ประหลาดใจที่เราจะพบว่ า
การใช้ขวดนมเลี้ยงทารกแทนนมมารดามีส่ว นทา ให้ปัญหาทุพโภชนาการและปัญหาโรคขาดแคลน
อาหารของเด็กในประเทศโลกที่สามกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีก
‚…..ในประเทศด้อยพัฒนำ อัตรำกำรตำยของทำรกที่เลี้ยงด้ว ยขวดนมสู ง
เป็ น ประมำณสองเท่ ำ ของทำรกที่ เ ลี้ ย งด้ ว ยเต้ ำ นม จำกกำรศึ ก ษำเมื่ อ ไม่ น ำน
มำนี้ข อง Inter-American Investigation of Mortality in Childhood เพื่อตรวจสอบหำ
สำเหตุกำรตำยของทำรกจ ำ นวน 35,000 คน พบว่ ำ ควำมไม่ เพียงพอทำงด้ำ น
โภชนำกำร อันเป็นสำเหตุแห่งกำรตำยหรือเกี่ยวพันกับกำรตำยสำเหตุห นึ่ง เกิด ขึ้นแก่
ทำรกที่เลี้ยงด้วยเต้ำนมและมิได้เลี้ยงด้วยอำหำรทำรกประเภทอื่น น้อยกว่ำ ทำรกที่ไม่
เคยเลี้ยงด้ว ยเต้ำ นมหรือเลี้ยงด้ว ยเต้ำ นมในช่ว งระยะเวลำอันจำ กัด ตำมรำยงำนใน
วำรสำรทำงกำรแพทย์ชื่อ The Lancet ในปี 2517 จำกกำรศึกษำสภำวกำรณ์ในชนบท
แห่งแคว้นปันจำบ ประเทศอิ นเดีย พบว่ำ ในจำ นวนประชำกรที่ศึกษำทำรกที่ตำย
ทั้งหมดเป็นผู้ที่มิได้เลี้ยงด้วยนมมำรดำในระยะเดือนแรกๆที่เกิด เมื่อสองทศวรรษที่
แล้ ว มำ เมื่ อ กำรเลี้ ย งดู ลู ก ด้ ว ยเต้ ำ นมยั ง คงแพร่ ห ลำยในหมู่ ค นจน ปั ญ หำทุ พ
โภชนำกำรอันร้ำยแรงจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงปีแรกที่สำ คัญหลังจำกที่ ทำรกคลอดแต่
ในบัด นี้ จำกกำรศึกษำโดยนำยอลัน เบิร์ก นักโภชนำกำรแห่งธนำคำรโลก พบว่ำ
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แนวโน้มในกำรเลี้ยงลูกด้วยเต้ำนมที่ลดลงอย่ำ งรวดเร็ว ตลอดสองทศวรรษที่ผ่ำ นมำ
ก่อให้เกิดผลประกำรหนึ่ง คือ อำยุถัวเฉลี่ยของทำรกที่มีปัญหำทุพโภชนำกำร ซึ่งเดิม
เท่ำกับ 18 เดือน ลดลงเหลือเพียง 8 เดือนในประเทศต่ำง ๆ หลำยต่อหลำยประเทศ
ที่ศึกษำ…‛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)

4. สงครามระหว่างเต้านมกับขวดนม
ในเดือ นสิ งหาคม 2516 นิ ตยสาร The New Internationalist ได้ตี พิม พ์บ ทความเรื่อ ง
”The Baby-Food Tragedy” โดยเขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วิชาสุข ภาพเด็กสองนาย ซึ่งได้
ใช้ชีวิต กว่า 30 ปีในอัฟริกา เพื่อศึกษาภาวะทุพโภชนาการของทารก ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองนายนี้ชี้ให้เห็ น
ว่า เนสต์เล่มีบทบาทสา คัญในการชักนา ให้ห ญิงอัฟริกาเลิกเลี้ยงลูกด้ว ยนมของตนเอง และหันมาใช้นม
กระป๋องเลี้ย งลูก แทน ในประเทศอุต สาหกรรมที่พั ฒนาแล้ว การเลี้ ยงลู กด้ว ยนมกระป๋องนั้นมิ ใช่เ รื่อ ง
น่า ประหลาดใจ เพราะประชาชนในประเทศเหล่า นี้มีฐ านะดี พอที่ จะซื้อ นมผงหรือ นมกระป๋อ งมาเลี้ย ง
ทารกได้อย่า งพอเพียงแก่ค วามต้องการของร่า งกาย ทั้งยังมีน้า ประปา ตลอดจนเครื่องไม้เ ครื่องมื อที่จ ะ
ใช้ ใ นการฆ่ า เชื้อ โรคอี กด้ ว ย แต่ ใ นอั ฟริ ก า สถานการณ์ แ ตกต่ า งจากประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว อย่ า งมาก
ในประการแรกทีเดียว ประชาชนส่ว นใหญ่มีฐานะยากจน เงินได้ถัว เฉลี่ยของประชาชนไม่มากพอที่จ ะ
ซื้อ นมกระป๋ อ งเลี้ย งลู ก ในระดั บ ที่พ อเพี ย งแก่ ค วามต้ อ งการของร่ า งกาย แต่ โ ดยที่ไ ด้ รั บ การโฆษณา
ชวนเชื่อว่า หากอยากให้ลูกอ้วนท้วนสมบูรณ์ ต้องเลี้ยงด้ว ยนมกระป๋อง คนเหล่า นี้จึงละทิ้งการเลี้ยงลูกด้ว ย
นมมารดา ประการที่ ส อง การต้ ม น้ า ดื่ ม มิ ใ ช่ ธ รรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องประชาชนในอั ฟ ริ ก า ดั ง นั้ น
ในการผสมนมผงเลี้ ยงทารกจึงใช้น้า ดิบ ที่ยังมิได้ต้ม ผสมกับนมผง และบรรจุในขวดนมที่มิได้ผ่า นการ
ฆ่า เชื้ อ โรค ด้ว ยเหตุนี้ เอง จึง ไม่ต้ องสงสั ยเลยว่ า ทารกชาวอัฟ ริ กัน ที่เ ลี้ ยงด้ว ยขวดนมจะไม่ ป ระสบ
ปัญหาทุพโภชนาการ นายแพทย์คนหนึ่งกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
‚….ประมำณหนึ่ งในสี่ หรือหนึ่ งในสำมของเงินเดือนสำมี ต้องใช้ไ ป
กับกำรซื้อนมเทียมเลี้ยงลูก สภำพกำรณ์ดังกล่ำ วนี้ยำกที่จะดำ รงอยู่ได้โดยมิพัก
ต้องสงสัย ดังนั้น แม้ในข้อเท็จจริง เจ้ำหล่อนจะยังคงซื้อนมเลี้ยงลูก (เนื่องจำกนม
ในเต้ำเหือดแห้งเสียแล้ว ) แต่ปริมำณที่ซื้อไม่เพียงพอ…. บำงทีแ ล้ว มีมำรดำน้อย
กว่ำ 10%ที่สำมำรถซื้อนมเลี้ยงลูกอย่ำงเพียงพอแก่ควำมต้องกำรจริง ๆ …..‛
(George 1977 : 179)
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ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง จ านวนทารกในอั ฟ ริ ก าที่ ป่ ว ยเป็ น โรคขาดอาหารจึ ง เพิ่ ม ขึ้ น จนน่ า ตกใจ
รายงานข่ า วของ The New Internationalist ดั ง กล่ า วนี้ ก่ อ ให้ เ กิด ความตื่ นตระหนกอย่ า งยิ่ง ในหมู่ ผู้ มี
ความส านึก ทางมนุ ษยธรรมทั้ งหลาย จนองค์ การอนามัย โลกถือ ว่า การขายนมผงหรือ นมกระป๋อ งใน
ประเทศด้อยพัฒนาเป็น ปัญหาสุข ภาพ ที่ร้า ยแรงปัญหาหนึ่ง (Lappe/ and Collins 1977 : 310-311) มิไย
จะต้องกล่า วว่า แม้แ ต่งบโฆษณาของเนสต์เล่เพียงบริษัทเดียวก็ยังมากกว่า งบประมาณทั้งปีข ององค์การ
อนามัยโลกเสียแล้ว (George 1977 : 181) ความตื่นตั ว ในเรื่ องนี้ทา ให้ประชาชนทั่ ว ทุกมุมโลกพากั น
รวมตัว กันเป็น กลุ่ ม เพื่ อติ ด ตามการด า เนิน งานของบริ ษัท ยัก ษ์ใหญ่ที่ มีกิ จการในด้า นการผลิต อาหาร
ทารก ในอังกฤษ มีการก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า War on Want ซึ่งในปี 2517 ได้รณรงค์ในขอบเขตทั่ว โลก
เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การส่ ง เสริ ม การขายนมผงหรื อ นมกระป๋ อ งในประเทศด้ อ ยพั ฒ นามี ส่ ว นก่ อ ให้ เ กิ ด
ปัญหาทุพโภชนาการอย่างร้ายแรง และถึงกับทา ให้ทารกถึงแก่ค วามตาย ในปี 2518 กลุ่มดังกล่า วนี้ได้ออก
จุล สารชื่ อ The Baby Killer เมื่ อ จุล สารนี้ แ ปลออกเป็น ภาษาเยอรมัน ใช้ชื่ อ ว่า Nestle/ Kills Babies
ผลก็คือ เนสต์เล่ได้ยื่นฟ้องเรียกค่า เสียหาย 5 ล้า นดอลลาร์อเมริกันในศาลสวิตเซอร์แ ลนด์ โดยกล่า วหา
ว่า ข้อ กล่ า วหาบรรดามีใ นจุ ลสารดั ง กล่ า วท า ให้ บ ริษั ท เสื่อ มเสี ย ชื่อ เสีย ง จุล สารเรื่ องนี้ ได้ ก ล่า วหา
เนสต์เล่ด้วยข้อหาที่สา คัญ 3 ข้อ คือ
(1) การดา เนินงานของเนสต์เล่ไร้ศีลธรรมและไร้จริยธรรม
(2) เทคนิคการตลาดที่เนสต์เล่ใช้ เป็นเหตุให้ทารกถึงแก่ความตาย
(3) เนสต์เล่ให้ตัวแทนจา หน่ายแต่งกายคล้ายบุคลากรทางการแพทย์
แต่ ต่ อ มา เนสต์ เ ล่ ถอนฟ้ อ งในประเด็ นข้ า งต้ น แต่ ก ลั บ ฟ้ อ งในข้ อ หาว่ า ชื่ อ จุ ลสารที่ แ ปลเป็ น ภาษา
เยอรมันทา ให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่า เนสต์เล่จะชนะความในคดีนี้ แต่ค า พิพากษานั้น กล่า วไว้
ตอนหนึ่ง ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า ‚This verdict is no acquittal (of Nestle/)
คดี ค วามเกี่ ยวกั บ จุล สารเรื่ อ ง The Baby-Killer นั บ เป็น จุ ด ปะทุ ส า คั ญของสงคราม
ระหว่ า งเต้ า นมกับ ขวดนม การโจมตี แ ละต่ อ ต้ า นพฤติ ก รรมอั น มุ่ งหาก า ไรของบริ ษั ท ยั กษ์ ใ หญ่ ที่ มี
กิจ การในอุต สาหกรรมอาหารทารก โดยไม่ค า นึงถึ งมนุ ษยธรรม เริ่มมี มากขึ้นในระยะหลั งๆนี้ หาก
พิจารณาในแง่ข องข้อมูลสถิติกันแล้ว ย่อมเป็นการยากลา บากที่จะสรุปว่า บริษัทนานาชาติเหล่า นี้มีส่ว น
ในการฆาตกรรมทารกในประเทศด้อยพัฒนาหรือไม่ เพราะแม้ว่า อาหารทารกสา เร็จรูปที่ผลิตขึ้น โดย
ข้อเท็ จ จริ งจะมี คุณ ภาพทางโภชนาการไม่ดีเ ท่า นมธรรมชาติข องหญิ งผู้เป็ นมารดา แต่ถ้ า หากการเลี้ย ง
ทารกด้ ว ยนมผงหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มอื่ น ๆเป็ น ไปอย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และด้ ว ยปริ ม าณที่ เ พี ย งพอแล้ ว
ปัญหาทุพโภชนาการของทารกก็จ ะเกิด ขึ้นไม่มากเท่า ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ในประเทศโลกที่สามทุกวันนี้
สาเหตุ พื้น ฐานของปั ญหาดัง กล่า วนี้เ กิ ด จากปั ญ หาความยากจนของประชาชนในประเทศด้อ ยพัฒ นา
และการเลี้ยงทารกที่ไม่ถูกสุข ลักษณะ หากบริษัทนานาชาติเหล่า นี้จะมีค วามผิด อยู่บ้า ง ก็ตรงที่มุ่งขยาย
ตลาดในประเทศด้อยพัฒนา โดยมิได้ค า นึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิด ขึ้น แต่ค วามผิด ในส่ว นนี้ หากจะว่า กัน
ไปแล้ ว รั ฐ บาลประเทศด้อ ยพั ฒนาก็ต้ องมีส่ ว นรั บผิ ด โดยมิ อาจปฏิ เสธได้ ทั้ ง นี้เ พราะเหตุ ว่า บริ ษั ท
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ยักษ์ใหญ่ที่มีธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารทารกย่อมมิอาจเข้า ไปแผ่ข ยายตลาดในโลกที่สามได้โดยง่า ยดาย
หากรัฐบาลประเทศเหล่านั้นมิได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ
ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ยอมรั บกันโดยทั่ว ไปว่า นมมารดามีคุณ ภาพดีกว่ า
นมโคที่นา มาผลิต เป็นนมผงหรือนมกระป๋อง แม้ว่า นมมารดาจะมีโปรตีนเพี ยง 1.3% ในขณะที่นมโค
มีโปรตีนถึง 3.5% แต่องค์ประกอบของโปรตีน ไขมัน และสารอื่นๆในนมมารดานั้น เป็นองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของทารกมากกว่า นมโค 5 ในประเด็นนี้ นายแพทย์สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ
กล่าวสรุปไว้อย่างกะทัดรัดว่า

‚…ข้อดีของนมแม่ มีมำกมำยกว่ำนมกระป๋องนัก คือ
(1) ในน้ำ นมของแม่นั้น จะมีส่ว นประกอบที่สำ คัญมำกอย่ำ งหนึ่ง
คือ ภูมิคุ้มกันโรคไอกรน คอตีบ บำดทะยัก โปลิโอ และอื่นๆอีกมำกมำย
ฉะนั้นน่ำ สังเกตเห็นว่ำ เด็กที่กินนมแม่ 6 เดือนแรกนั้น ส่ว นมำกจะมีแ รง
ปลอดภัยปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บออด ๆ แอด ๆ
(2) สำรประกอบต่ำงๆในน้ำนมแม่นั้น มีคุณค่ำทำงโปรตีน ไขมันคำร์
โบไฮเดรท พอเหมำะพอเจำะกับ ลู กมนุ ษย์ พ อดี ส่ ว นนมผงนั้ นใช้ นมวั ว
นมควำยทำ ปริมำณไขมันมักจะสูงเกินไป ทำ ให้เด็กท้องร่ว งบ่อยๆ เพรำะไม่
สำมำรถย่อยไขมันของนมสัตว์ได้ทั้งหมด
(3) ควำมสะอำด เต้ำ นมของแม่เป็นภำชนะที่สะอำดที่สุด ในโลกพก
สะดวก ติดตัวไปไหนมำไหนได้ง่ำ ย ประหยัด เนื้อที่ และง่ำ ยต่อกำรงัด เอำมำ
ใช้ด้วย ส่วนกำรใช้นมกระป๋องแพงๆนั้น ต้องมีข วดนม จุกนม กระติกน้ำ ร้อน
ช้อนแก้ว สำหรับชง ต้องมีน้ำร้อน ขวดและจุกต้องล้ำงให้สะอำด ต้องต้มขวด
อย่ำ งดี แล้ว นำขวดมำเช็ด ให้สะอำด นมกระป๋องที่ผสมแล้ว ต้องเก็บไว้ใน
ตู้เย็นจึงจะไม่บูด ดูกรรมวิธีในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมกระป๋องแล้ว มีกรรมจริง ๆ
(4) นมแม่ถูกสตำงค์ม ำก จนเรียกว่ำ แทบไม่ต้องซื้อ เลยแม้แ ต่บำท
เดียวก็ได้ ถ้ำหำกมำรดำพยำยำมบำ รุงร่ำงกำยของตนให้แข็งแรงเสมอ ๆ ….‛
(สันติภำพ ไชยวงศ์เกียรติ 2521ข)
การที่ ป ระชาชนในประเทศด้ อ ยพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารเลี้ ย งลู ก จากการใช้ น ม
มารดา มาเป็น การใช้ นมผงหรื อนมกระป๋องแทน ไม่ เพี ยงแต่จ ะท า ให้ ปัญหาทุ พโภชนาการร้ า ยแรง
ยิ่งขึ้น อันเป็นผลจากการที่มีรายได้ไม่มากพอที่จะซื้อนมเลี้ยงลูกในปริมาณที่ร่า งกายทารกต้องการ หรือ
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เป็ น ผลจากการใช้ น มคุ ณ ภาพเลวเลี้ ย งทารกเท่ า นั้ น หากทว่ า ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ
อีกด้ว ย จากการวิจัยของนายอลัน เบิร์ก พบว่า ประเทศเคนยาต้องใช้เงินประมาณปีละ 11.5 ล้า นดอลลาร์
อเมริ กั น ในการซื้ อ นมจากต่ า งประเทศ ซึ่ ง เท่ า กั บ 2 ใน 3 ของงบประมาณของรั ฐ บาลในด้ า น
การสาธารณสุข หรือเท่ากับประมาณหนึ่งในห้าของมูลค่าความช่วยเหลือที่ได้รับจากต่างประเทศ ใน
______________________________
5

“สงครามระหว่างเต้านมกับขวดนม” ประชำชำติธุรกิจ ฉบับวันที่ 10-12 กันยายน 2521 Lappe/ and Collins
(1977 : 311-312)

กรณีข องฟิ ลิป ปิ นส์ เดิม ในปี 2501 ใช้ เงิ นประมาณ 17 ล้า นดอลลาร์อ เมริ กัน ในการซื้ อนมจากต่ า ง
ประเทศ แต่ในปี 2511 จ า นวนมารดาที่เลี้ยงลูกด้ว ยน้า นมของตนเองลดลง 31% ในขณะที่เงินที่ใช้ไปใน
การซื้อนมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว ประสบการณ์ทา นองเดียวกันนี้เกิด ขึ้นในโคลัมเบีย ซึ่งปรากฏว่า
เงิน ตราต่า งประเทศที่ใช้ ไปในการสั่งซื้ อผลิตภั ณ ฑ์ นมจากต่า งประเทศในปี 2511 มีมู ลค่ า เป็ น 7 เท่ า
ของมูลค่าถัวเฉลี่ยระหว่างปี 2507-25106
ผลเสียที่ เกิด จากการใช้นมผงหรือนมกระป๋อ งเลี้ยงทารกในประเทศด้อยพั ฒนา ทา ให้
ประชาชนในประเทศต่ า งๆเริ่มรณรงค์เพื่อให้ทั้งบริษัทนานาชาติที่ผ ลิตอาหารทารกและรั ฐบาลดา เนิ น
การแก้ปั ญหาที่เกิ ด ขึ้น การรณรงค์ ในเรื่องนี้มีผ ลผลั กดัน ให้มี การเปลี่ ยนแปลงนโยบายทั้งในส่ว นของ
บริษัทนานาชาติที่ผลิตอาหารทารกและในส่วนของรัฐบาลประเทศด้อยพัฒนาด้ว ย ในด้า นบริษัทยักษ์ใหญ่มี
การปรึกษาหารือและกา หนดจรรยาบรรณในการประกอบการ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งจรรยาบรรณในด้า นการ
โฆษณา เช่น การกา หนดให้มีการติดเครื่องหมายการค้าของบริษัทบนเครื่องแบบของพนักงานขาย ฯลฯ แต่
การด า เนินการในเรื่องนี้ค งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มากนัก ในส่ว นของรัฐบาลนั้นปรากฏว่า มีการใช้
มาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดามากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง
เช่น7
(1) กระทรวงสาธารณสุข แห่งประเทศปาปัว นิว กิ นี มี ค า สั่งให้เจ้า หน้ า ที่สาธารณสุ ข
ของรัฐบาลชักจูงผู้ดูแลร้านค้าทั้งหลายมิให้ติดป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์นม
(2) หน่ว ยโภชนาการในเมืองเซกบัว นา (Segbwena) แห่งประเทศเซียร์ราลีโอน (Sierra
Leone) เริ่มดา เนินโครงการเลี้ยงดูเด็กด้วยอาหารพื้นเมือง
(3) มหาวิท ยาลั ย ดาร์ เ อสซาลาม (Dar es Salaam) แห่ ง ประเทศทานซาเนี ย จัด พิ ม พ์
คู่มือการเลี้ยงทารกออกเผยแพร่ โดยเตือนให้ทราบถึงอันตรายจากการเลี้ยงทารกด้วยขวดนม
(4) เทศบาลนครไนโรบีแ ห่งประเทศเคนยา มีประกาศห้า มมิให้พนักงานขายนมแต่งกาย
ด้วยชุดนางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาล
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(5) บริษัทนมของรัฐ บาลประเทศแซมเบีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ พิมพ์ฉลากตดกระป๋องนม
ที่ ผลิต โดยมีข้อความว่า ‘จงเลี้ยงลูกของท่ำนด้วยนมมำรดำ’
(6) รัฐบาลประเทศในอัฟริกาบางประเทศมีคา สั่งให้เจ้าหน้า ที่สาธารณสุข ทา ลายแผ่นป้า ย
โฆษณาผลิตภัณฑ์นมในชนบท
(7) รัฐ บาลไนจีเ รียประกาศควบคุ มการโฆษณาผลิ ตภั ณ ฑ์น ม โดยมีข้ อบัง คับ ข้อ หนึ่ ง
ว่า ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จักต้องเริ่มต้นด้วยเนื้อความต่อไปนี้คือ “…การเลี้ยงลูกด้วยนม
_____________________________
6

Berg ( 1973) อ้ำงถึง Lappe/ and Collins (1977 : 317)

7

Berg ( 1973) อ้ำงถึง Lappe/ and Collins (1977 : 317) และ George (1977 : 180)

มำรดำเป็นวิธีที่ดี ที่สุด สำ หรับทำรกของท่ำ น แต่ถ้ ำ หำกมีเ หตุที่ท่ำ นไม่สำมำรถเลี้ยงลูกด้ว ยน้ ำ นมของ
ตนเอง โปรดเลี้ยงลูกด้วยนมยี่ห้อ….‛
แม้การเปลี่ ยนแปลงในเรื่อ งเหล่า นี้จ ะเริ่ม มีมากขึ้นแล้ว ก็ต าม การรณรงค์เ พื่อให้ บริษั ท
นานาชาติที่ผลิต อาหารทารกเปลี่ยนแปลงวิธีการดา เนินธุรกิจอย่า งไร้ศีลธรรมและไร้มนุษยธรรมยังคงมี
ต่อ ไป ภายหลั งจากที่เ กิด คดี ค วามระหว่ า งเนสต์ เล่ กั บกลุ่ม ผู้เ ผยแพร่จุ ลสารเรื่ อง Nestle Kills Babies
ในเยอรมนีต ะวั นตกในฤดูร้อนปี 2519 กลุ่มผู้รั กษาผลประโยชน์ข องผู้บ ริโภคในประเทศต่ า งๆรวม 8
ประเทศประชุมกัน ณ นครเบิร์น ประเทศสวิ ตเซอร์แ ลนด์ เพื่ อประสานงานกันระหว่า งกลุ่มต่ า งๆใน
การรณรงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในฤดูใ บไม้ ร่ ว ง ปี 2519 กลุ่ม SPB (= Sisters of the Precious Blood) ในสหรั ฐ
อเมริ ก าร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ICCR (= Interfaith Center for Corporate Responsibility) ฟ้ อ งบริ ษั ท
บริสตอลมายเออร์ส (Bristol Myers) ซึ่งเป็นบริ ษัทใหญ่บริษั ทหนึ่ งในวงการอาหารทารก ก่อนหน้า นี้
ประมาณปีเศษ กลุ่ม SPB ร่ว มมือกับผู้ถือหุ้นบริษัทบริสตอลมายเออร์สบางคน ตั้งกระทู้ถามข้อมูลเกี่ยว
กับตลาดสินค้า และเทคนิค การขายของบริษัท จากฝ่า ยจัด การของบริ ษัท บริสตอลมายเออร์ส ปฏิเสธที่
จะเปิดเผยว่า บริษัทขายสินค้าที่ใดบ้าง ซึ่งเป็นคา ถามข้อแรก ขณะเดียวกัน ฝ่ายจัดการของบริษัทนี้ก็ได้
แถลงว่า
(ก) บริษัทได้สนองตอบอย่างเต็มที่ต่อความสังวรณ์ของผู้ถือหุ้น
(ข) บริษัทมิได้ขายผลิตผลให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปบริโภค
อย่างปลอดภัย
(ค) บริษัทมิได้ขายผลิตผลแก่ผู้บริโภคโดยตรง แต่ขายผ่านบุคลากรทางการแพทย์
กลุ่ม SPB1 มีความเห็นว่าถ้อยแถลงของบริสตอลมายเออร์สไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง
จึงได้ดา เนินการฟ้องในข้อหาว่า บริสตอลมายเออส์ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างที่คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิพากษานั้น กลุ่ม SPB สามารถหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมประมาณ 1,000 หน้า ซึ่งชี้
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ให้เห็นว่า ข้อมูลที่บริสตอลมายเออร์สให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเท็จเกือบทั้งสิ้น
5. บทสรุป
บทความเรื่ องนี้มิไ ด้มี จุด มุ่ งหมายที่จ ะโจมตี บริษั ทนานาชาติที่มี ธุร กิจในอุ ตสาหกรรม
อาหารทารก แต่ต้ อ งการชี้ ให้ เห็ น ว่า ในขณะที่ ประชาชนในประเทศที่พั ฒนาแล้ ว สามารถใช้อ าหาร
ทารกสาเร็จรูปในการเลี้ยงบุต รธิด า โดยไม่ก่อให้เกิด ปัญหาใดๆมากนัก แต่การใช้ผลิตภัณ ฑ์นมสาเร็จรูป
ทดแทนนมมารดาในการเลี้ ย งทารก กลั บ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาทุ พ โภชนาการอย่ า งร้ า ยแรงในประเทศ
ด้อยพัฒนา ทั้งนี้เพราะเหตุว่า ประชาชนในโลกที่สามไม่มีเงิ นได้มากพอที่จะซื้อนมผงหรือนมกระป๋อ ง
เลี้ยงลูกได้อย่า งพอเพียง ประกอบกับการขาดความรู้ทางด้า นโภชนาการทา ให้มีการเลี้ยงลูกอย่า งไม่ถูก
สุข ลั กษณะ ผลที่ เกิด ขึ้นก็ คือ ทารกในประเทศด้อ ยพั ฒนาที่เลี้ ยงด้ ว ยผลิตภั ณ ฑ์ นมแทนนมมารดาต้อ ง
เป็ นโรคขาดอาหาร และอั ต ราการตายของทารกเหล่ า นี้ เ พิ่ม ขึ้ นอย่ า งน่ า ตกใจ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ใน
อัฟริกา ปรากฏการณ์ที่เกิด ขึ้นดังกล่า วนี้น่า จะเป็นบทเรียนสา หรับประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายที่จักต้อง
กาหนดมาตรการบางประการ เพื่อมิให้บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่มีกิจการในอุตสาหกรรมอาหารทารกทั้งหลาย
ขยายตลาด จนก่อให้เกิดผลเสียหายดังกล่าวนี้

16

ภาคผนวก
อาณาจักรของเนสต์เล่
ภาคผนวกนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การเจริ ญ เติ บ โตของบริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ น
อุต สาหกรรมอาหารทารก ทั้งนี้เ พื่อจะได้เข้า ใจการขยายตัว ของอุตสาหกรรมดังกล่า วนี้ ในการนี้เราจะ
หยิ บ ยกบริ ษั ท เนสต์ เ ล่ ขึ้ น เป็ น ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กบริ ษั ท นี้ ก็ เ พราะว่ า เอกสารและ
หนังสือที่กล่าวถึงบริษัทนี้ มีมากพอที่จะศึกษาได้อย่างค่อนข้างละเอียด
บริษัทเนสต์ เล่ที่เรารูจั้กกันในปั จ จุบัน เกิด จากการรวมตัว กันในปี 2448 ระหว่า งบริษัท
เนสต์ เ ล่ กั บ บริ ษั ท Anglo-Swiss Condensed Milk Company บริษั ท เนสต์ เ ล่ ก่ อ ตั้ ง โดยนั ก ธุ ร กิ จ ชาว
สวิ ต ชื่ อ อั งรี เนสต์ เ ล่ (Henri Nestlé) ในปี 2410 และเริ่ ม แผ่ กิ่ ง ก้ า นสาขาออกนอกประเทศสวิ ส
เซอร์แ ลนด์ ตั้ง แต่ ปี 2441 ส่ว นบริษัท Anglo-Swiss Condensed Milk Company ก่อ ตั้งขึ้ นในปี 2409
และขยายกิ จ การไปตั้ ง สาขาในประเทศอัง กฤษในปี 2415 หลั งจากที่บ ริ ษั ททั้ ง สองนี้ ร วมตั ว กัน เป็ น
วิสาหกิ จ เดียวกัน ในปี 2448 การแผ่ข ยายอาณาจัก รทางเศรษฐกิจ ก็เริ่ มต้ นขึ้ นอย่า งจริ งจั ง ในปี 2450
เนสต์ เ ล่ซื้ อโรงงานผลิต นมเล็ก ๆในออสเตรเลีย และต่ อมาในปี 2454 ก็เ ริ่ มแผ่ข ยายกิจ การเข้ า ไปใน
ละตินอเมริกา ด้ว ยการก่อตั้งโรงงานผลิต นมขึ้นในประเทศบราซิล สิบปีต่อมาเนสต์เล่เข้า ไปตั้งโรงงาน
ผลิต ชอคโคเลตในอาร์เยนตินา พร้อมทั้งตั้ง โรงงานอี กแห่ง หนึ่ง ขึ้นในคิว บา ในปี 2476 โรงงานของ
เนสต์ เ ล่ผุ ด ขึ้ น ในชิลี และหลัง จากนั้น เพี ย งสองปี โรงงานของเนสต์ เล่ อี กแห่ง หนึ่ง ผุด ขึ้ นในเม็ กชิ โ ก
จนถึงปี 2482 เนสต์เล่มีโรงงานรวม 11 โรงในประเทศต่าง ๆในละตินอเมริกา รวม 7 ประเทศ
ดัง นี้ จะเห็ น ได้ว่ า เนสต์ เ ล่ เข้ า ไปบุ ก เบิก ตลาดในละติ น อเมริ กามาเป็ น เวลากว่า ครึ่ ง
ศตวรรษแล้ว สิ่ง ที่น่า สัง เกตก็คือ ในระยะแรก เนสต์เล่ มิได้ สนใจที่จ ะขยายอาณาจัก รธุร กิจเข้า ไปใน
ภูมิภ าคอื่ นๆ จนกระทั่ง ตลาดในประเทศที่ พัฒนาแล้ ว เริ่มคั บแคบเกินกว่า ที่ จะรองรับการขยายตัว ของ
เนสต์เล่ได้ และนับตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา กิ จการของเนสต์เล่ ก็ข ยายตัว สู่ภูมิภาคต่า งๆของโลกอย่า ง
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รวดเร็ว ดังจะเห็นได้ว่า ในจ า นวนโรงงานของเนสต์เล่ในประเทศบราซิล 15 โรง เป็นโรงงานที่ตั้งขึ้น
ภายหลังปี 2503 ถึง 9 โรง และโรงงานทั้งหมดในอัฟริกาและอาเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ล้วนแล้วแต่ผุดขึ้น
หลังปี 2503 ทั้งสิ้น8
เมื่ อ พิ จ ารณาพัฒ นาการของเนสต์ เ ล่ ซึ่ งเติ บ โตจนกลายเป็ น บริ ษั ท ยั กษ์ ใ หญ่ ข องโลก
ทุกวันนี้ เราจะเห็นได้ว่า ในระยะแรก เนสต์เล่ผลิตสินค้า เพื่อส่งออก ต่อเมื่อตลาดสินค้า ของเนสต์เล่ใน
ประเทศใดขยายตัวเติบใหญ่ขึ้น เนสต์เล่จึงเริ่มพิจารณาเข้าไปตั้งโรงงานในประเทศนั้น การขยายกิจการ
_____________________________________________________
8

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของเนสต์เล่ในประเทศด้อยพัฒนา ดูรายงานของเนสต์เล่เรื่อง Nestle/ in The Developing
Countries (Vevey : Nestle/ Alimentana S.A., 1975).
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เข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้น ในระยะแรกเริ่มเป็นการขยายอาณาจักรเศรษฐกิจไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
และต่ อ มาจึ ง แผ่ กิ่ ง ก้ า นสาขาไปสู่ ป ระเทศด้ อ ยพั ฒ นา 9 เนสต์ เ ล่ ข ยายกิ จ การเข้ า ไปลงทุ น ในประเทศ
โลกที่สามด้ว ยสาเหตุห ลายประการ ในกรณีข องละตินอเมริกา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งบราซิล เดิมทีเนสต์เล่
ส่งผลผลิต จากยุโรปไปขายในภูมิภาคนี้ ต่อมาเนสต์ เล่เข้า ไปตั้งบริษัทการค้า เพื่อจัด จา หน่า ยผลิตภัณ ฑ์
ของตนเอง และเมื่อ อุป สงค์ที่ มีต่ อผลิต ภัณ ฑ์ข องเนสต์ เล่ เพิ่ มขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว ประกอบกับ การขนส่ ง
สิน ค้า จากยุโ รปไปสู่ล ะติ น อเมริ ก าเริ่ มมี ปัญ หายุ่ ง ยาก เนสต์เ ล่จึ ง ตัด สิ นใจเข้ า ไปลงทุน ตั้ งโรงงานใน
ภูมิภาคนี้ โดยเลื อกบราซิ ลเป็นประเทศแรก สิ่งซึ่ง น่า สังเกตก็คือ ละตินอเมริกาเป็น ภูมิภาคที่ มีวัตถุดิ บ
สาหรั บ ใช้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเนสต์ เ ล่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กาแฟและนมโค การเลื อ กตั้ ง โรงงานใน
ภูมิ ภ าคนี้จึ ง ท า ให้ เ นสต์เ ล่ พ ลอยได้ รั บ ประโยชน์จ ากการอยู่ ใ กล้แ หล่ ง วั ตถุ ดิ บ ด้ ว ย แต่ ใ นกรณี ข อง
อัฟริกาและอาเชีย สถานการณ์แ ตกต่า งจากละตินอเมริกามาก ทั้งนี้เนื่องจากภูมิภาคทั้งสองนี้ไม่มีวัตถุดิบ
ปริม าณมากพอแก่ การผลิ ต สิน ค้า ของเนสต์เล่ เนสต์ เล่มั กจะอ้า งอยู่ เสมอว่า การตั ด สิ นใจเข้า ไปลงทุ น
ในอั ฟริ กาและอาเซีย ทั้งๆที่มี ปัญ หาในเรื่องของวัต ถุดิ บ (ยกเว้ นอิน เดี ย ) ก็เ พราะเหตุ ว่า รั ฐบาลต่ า งๆ
ในภูมิภาคทั้งสองนี้ เชื้อเชิญให้เนสต์ เล่เข้า ไปลงทุน หรือไม่ก็ เป็นเพราะเหตุว่ า รัฐบาลประเทศต่า งๆใน
ภูมิภาคทั้งสองนี้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของชาวต่า งประเทศ ไม่ว่า จะด้ว ยการให้สิ่งจูงใจทางการคลัง
(Fiscal Incentives) หรื อการใช้ ก า แพงภาษี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปกป้ อ งคุ้ม กั น อุ ต สาหกรรมภายใน
ประเทศ10 อย่ า งไรก็ ต าม เป็ น ที่ป ระจั กษ์ ว่า ไม่ว่ า รัฐ บาลประเทศเหล่ า นี้จ ะชั ก ชวนให้ เนสต์ เ ล่เ ข้า ไป
ลงทุน หรือมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของชาวต่า งประเทศมากเพียงใด หากเนสต์เล่มิได้ผลตอบแทน
อย่า งคุ้มค่า เนสต์เล่ก็ค งไม่เสี่ยงเข้า ไปลงทุนเป็นแน่แ ท้ เพราะตามปกติแ ล้ว การตัด สินใจในการลงทุ น
ของวิสาหกิจ เอกชนมิ ได้เกิด จากเหตุผลในด้า นมนุษยธรรม กล่า วโดยทั่ว ไปแล้ว การที่เนสต์เล่ตัด สินใจ
เข้า ไปลงทุนในประเทศด้อยพัฒนานั้น ส่ว นหนึ่งก็ค งเป็นเพราะเหตุว่า เนสต์เล่ต้องการเติบใหญ่แ ละแผ่
ขยายอาณาจักรธุรกิจ ในขณะที่ต ลาดของเนสต์เล่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีแ นวโน้มซบเซาลง อันเนื่อง
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มาจากการลดลงของอัต ราการเกิด ของทารก เนสต์เล่จึงเลือกกลยุทธในการแผ่กิ่งก้า นสาขาไปสู่ประเทศ
ด้อยพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา
แม้ ว่า เนสต์ เล่ จ ะเป็น บริษั ท นานาชาติ แต่ ผู้ถื อ หุ้น ส่ ว นใหญ่ เป็ น ชาวสวิ ส โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย ง (Voting Shares) ล้ ว นแล้ ว แต่ ถื อ โดยผู้ ที่ มี สั ญ ชาติ ส วิ ส ทั้ ง สิ้ น
(Tugendhat 1973 : 234) ในปัจ จุบัน เนสต์เล่มีศูนย์กลางการจา หน่า ยสินค้า ทั่ว โลก 728 แห่ง ได้เข้า ไป
ลงทุนตั้งโรงงานในประเทศด้อยพัฒนาถึง 81 โรงใน 27 ประเทศ ในจานวนนี้เป็นประเทศในละตินอเมริกา
14 ประเทศ อัฟริกา 5 ประเทศ และอาเซีย 8 ประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
___________________________
9

คา อธิบายในแนวนี้ เป็นไปตามสมมติฐานว่าด้วยวงจรผลผลิต (Product-Cycle Hypothesis) ดู Hymer (1960)
10Nestle/ in the Developing Countries, pp. 20-27, 94-95, 130-131.

ภูมิภาคและประเทศ
1. ละตินอเมริกา
1.01 บราซิล
1.02 อาร์เยนตินา
1.03 ชิลี
1.04 เม็กชิโก
1.05 ปานามา
1.06 จาไมก้า
1.07 เปรู
1.08 เวเนซูเอลา
1.09 โคลัมเบีย
1.10 ทรินิแดค
1.11 นิคารากัว
1.12 กัวเตมาลา
1.13 อีคัวดอร์
1.14 โดมินิกัน

ตารางที่ 1
ประเทศโลกที่สามที่เนสต์เล่เข้าไปลงทุน
ปีแรกที่เข้าไปลงทุน
ภูมิภาคและประเทศ
2. อาเซีย
2.01 ญี่ปุ่น
2464
2.02 มาเลย์เซีย
2474
2.03 อินเดีย
2476
2.04 ฟิลิปปินส์
2478
2.05 สิงคโปร์
2481
2.06 ไทย
2483
2.07 อินโดนีเซีย
2485
2.08 เวียดนาม
2487
3. อัฟริกา
2489
2505
3.01 ไอวอรี่โคสต์
2511
3.02 เคนยา
2513
3.03 ฆานา
2513
3.04 มาดากาสการ์
2514
3.05 เซเนกาล

ที่มา : Nestle/ in the Developing Countries

ปีแรกที่เข้าไปลงทุน
2476
2505
2505
2506
2510
2513
2516
2518
2505
2510
2514
2515
2517
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ตามสถิ ติ ใ นปี 2517 เนสต์ เ ล่ มี ร ายรั บ จากการขายทั่ ว โลก 16,624 ล้ า นฟรั ง ก์ ส วิ ส
ในจ านวนนี้ได้ จ ากการขายผลิต ภัณ ฑ์ข องเนสต์เล่ภายในประเทศสวิ ตเซอร์แ ลนด์ เพียง 3.7% (610 ล้า น
ฟรั ง ก์ส วิ ส) ได้ จ ากการขายในประเทศที่พั ฒ นาแล้ ว (ยกเว้ น สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ) 74.6% (12,446 ล้ า น
ฟรังก์สวิส) และจากประเทศด้อยพัฒนา 21.4% (3,568 ล้า นฟรังก์สวิส) ในจา นวนรายรับจากการขาย
ผลิต ภัณ ฑ์ข องเนสต์เ ล่ใ นประเทศกลุ่ มโลกที่สามเป็น รายรับ จากประเทศในละติน อเมริก า 2,184 ล้า น
ฟรั ง ก์ส วิ ส (เท่ า กับ 61.2% ของรายรับ จากโลกที่ ส าม) จากประเทศในอาเซี ย 848 ล้ า นฟรั งก์ ส วิ ส
(22.9%) และจากประเทศในอัฟริกา 566 ล้า นฟรังก์สวิส (15.9%)11 ดังนี้ จะเห็นได้ว่า แม้ว่า เนสต์เล่ทุ่ม
ลงทุนในประเทศด้อยพัฒนาเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา แต่รายรับ
___________________________________
11

ดู Nestle/ in the Developing Countries, pp. 10-15.

จากการขายส่ ว นใหญ่ยังคงมาจากสาขาในประเทศที่พั ฒนาแล้ว เหตุที่เ ป็นเช่นนี้ก็เนื่อ งจากว่า ประเทศ
ต่า งๆในอาเซียและอั ฟริก าที่เ นสต์ เล่เ ข้า ไปลงทุน ส่ว นใหญ่ไม่ มีวัต ถุดิ บสา คัญ ที่จะใช้ผ ลิตสิ นค้า ของ
เนสต์เล่ ดังนั้นเมื่อกิจ การของเนสต์ เล่ในภูมิภาคเหล่า นี้ข ยายตัว กิจการของเนสต์เล่ในประเทศที่พัฒนา
แล้ว ก็พลอยขยายตั ว ตามไปด้ว ย ทั้งนี้เพราะเหตุว่า โรงงานของเนสต์เล่ในอาเซียและอัฟริกาสั่งซื้อวัต ถุ
ดิบจากสาขาของเนสต์เล่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง (ดูตารางที่ 2)

ปี
2508
2513
2514
2515
2516
2517

ตารางที่ 2
ปริมาณผลิตภัณฑ์เนสต์เล่ที่ซื้อโดยโลกที่สาม
(ตัน)
ละตินอเมริกา
อัฟริกา
อาเซีย
21,213
3,362
12,725
12,809
5,618
21,213
13,036
6,066
22,996
10,366
8,794
17,207
18,451
8,043
21,987
12,465
14,150
27,945

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

รวม
37,300
39,640
42,098
36,367
48,481
54,560
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เนสต์เ ล่ ก็ดุ จ ดัง บริษั ท นานาชาติทั้ ง หลายที่มิ ไ ด้ผ ลิ ตสิ น ค้า ชนิด หนึ่ง ชนิด ใดเพี ยงชนิ ด
เดียว ผลิต ภัณ ฑ์ข องเนสต์เล่ มีนานาประเภท และเนสต์เล่ถือเป็นนโยบายที่จะต้องมีการกระจายการผลิต
(Diversification) ทั้งนี้เพื่อกระจายการเสี่ยง เพราะถ้า หากตลาดสินค้า ชนิด หนึ่งชนิด ใดเกิด ซบเซา จะได้
ปรั บตั ว หารายได้จ ากการขายสิ นค้ า ชนิด อื่น มาชดเชยได้ นอกจากนี้ การผลิต สิน ค้า หลากหลายชนิ ด
ยังช่ว ยให้เนสต์เล่สามารถแผ่ข ยายอาณาจักรธุรกิจได้โดยง่า ย ในปัจจุบัน ผลิตภัณ ฑ์ข องเนสต์เล่มีตั้งแต่
ผลิต ภัณ ฑ์นมประเภทต่า งๆ กาแฟ ชา ชอคโกเลต เครื่องปรุงอาหารประเภทต่า งๆ (เช่น ซอสมะเขือเทศ
แมกกี้ น้ า พริก ) ไอศกรี ม โยเกิร์ ต และอาหารแช่ น้า แข็ ง ผลิต ภัณ ฑ์ต่ า งๆเหล่ า นี้ ใช้ เครื่อ งหมายการ
ค้า ต่า ง ๆ กัน ว่า จ าเพาะกาแฟ เนสต์เล่ผลิต กาแฟประมาณ 40 ยี่ห้อ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มต่า งๆ (Barnet and Muller 1974 : 58) ด้ว ยเหตุนี้เ อง จึงไม่น่า ประหลาดใจที่จะทราบว่า เนสต์เ ล่
เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจการเกษตร (Agri-Business)12
_________________________________
12

ดู George (1977 : 181) บริษัทยูนิลีเวอรี่ (Unilever) เป็นบริษัทที่มีธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สา หรั บ ประเทศไทยนั้ น เนสต์ เล่ ส่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เข้ า มาขายเป็น เวลาช้ า นานแล้ ว โดย
เฉพาะอย่า งยิ่ งนมข้น หวานยี่ ห้อ “แหม่ม ทู นหั ว ” จนกระทั่ ง ปี 2479 เนสต์เ ล่ จึ งเข้ า มาตั้ งบริ ษัท ย่ อ ย
(Subsidiary) ในประเทศไทย โดยมีธุรกิจ ในด้า นการนา เข้า ผลิ ตภัณ ฑ์ข องเนสต์เล่จ ากต่า งประเทศเพื่ อ
จัดจา หน่ายภายในประเทศไทย ต่อมาในปี 2510 เนสต์เล่จึงได้ตัด สินใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตนมข้นหวาน
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มอื่ น ๆในประเทศไทย โดยลงทุ น ร่ ว มกั บ บริ ษั ท อเมริ กั น บริ ษั ท หนึ่ ง และ
บริษัทเออร์ซิน า (Ursina) จัด ตั้ งบริษั ท ยูไ นเต็ด มิล ค์ จ า กั ด โรงงานดังกล่า วนี้เริ่ มทา การผลิตในปี
251313 ตามการจั ด อั น ดั บ บริ ษั ท ยั ก ษ์ ใ หญ่ ใ นประเทศไทยโดยคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า ในปี 2519 บริษัท ยูไนเต็ด มิลค์ จา กัด เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 73 ในประเทศไทย เมื่ อ วัด ขนาดของบริ ษั ทจากรายรั บ จากการขาย (รายรั บ จากการขายเท่ า กั บ
273.791 ล้า นบาท ก าไรสุ ทธิ ก่อ นเสีย ภาษีเ ท่า กับ 46.765 ล้ า นบาท) และจากรายงานเรื่ องเดี ยวกัน นี้
ปรากฏว่า หุ้น ทั้งหมดของบริ ษัทนี้ ถือโดยผู้ มีสัญ ชาติส วิส (Faculty of Commerce and Accountancy,
Thammasat University 1977 : 40-47, 107)
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