กระแส Food Security...นัยต่อการส่งออกและการลงทุนของไทย
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
ความมันคงทางอาหาร
่
(Food Security) กลายมาเป็ นประเด็นทีก่ ลับมาได้รบั ความสนใจอีกครัง้ ภายหลังการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ ส่งผลให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารต้องหยุดชะงักลง
ขณะที่การเพาะปลูกและการเก็บ เกี่ย วผลผลิต ทางการเกษตรในหลายพื้น ที่ทวโลกถู
ั่
กเลื่อนออกไปจากมาตรการ
Lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันยังถูกซ้าเติมจากภัยธรรมชาติทก่ี าลังเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่
ทัวโลก
่
อาทิ อุทกภัยครัง้ ใหญ่ในจีนและบังกลาเทศที่ทาลายพืช ผลทางการเกษตรจานวนมาก ทาให้ล่าสุด องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้ออกมาเตือนว่าโลกกาลังเผชิญความเสีย่ งทีจ่ ะเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้านอาหาร (Global Food Crisis)
ทัง้ นี้ Global Food Crisis เคยเกิด ขึ้น มาแล้วหลายครัง้ โดยครัง้ ล่ า สุด เกิดขึ้น ในปี 2550-2551 ซึ่ง ในครัง้ นัน้
มีต้นตอมาจากราคาน้ ามัน ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว สู่ระดับสูงสุดทีร่ าว 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม
2551 ก่อให้เกิดกระแสการเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชอาหารไปสู่การเพาะปลูกพืชพลังงาน จนทาให้เกิดการขาดแคลนพืช
อาหารทัวโลก
่
ส่งผลให้ราคาอาหารเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ นข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ทีร่ าคาเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัวใน
ปี 2551
วิกฤต Global Food Crisis ในปี 2550-2551 ได้กอ่ ให้เกิดความตื่นตัวด้านนโยบายและจุดกระแส Food Security
ในเกือบทุกประเทศ จนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทัวโลกรวมถึ
่
งไทย ทัง้ ในมิตดิ า้ นการค้าและการ
ลงทุน โดยในมิ ติด้านการค้า หลายประเทศ อาทิ อินเดีย เกาหลีใต้ ฟิ ลปิ ปิ นส์ รวมถึงประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกาและ
ลาตินอเมริกาได้หนั มาใช้นโยบายลด/ยกเลิกภาษีนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนเร่งนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารเพือ่ แก้ไขปั ญหาการขาดแคลนและสร้างสต็อกอาหารภายในประเทศ ส่งผลให้มลู ค่านาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
รวมทัง้ โลกในปี 2550-2551 ขยายตัว 21% และ 23% ตามลาดับ ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยใน
ช่วงเวลาเดียวกันขยายตัว 21% และ 32% ตามลาดับ สาหรับมิ ติด้านการลงทุน หลังจากวิกฤตอาหารในปี 2550-2551
เริม่ คลีค่ ลายลง ประเทศต่างๆ ทัวโลกได้
่
หนั มาให้ความสาคัญกับการลงทุนและพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มปี ั ญหาด้าน Food Security ต่างใช้นโยบายดึงดูดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารจากต่างประเทศ ทัง้ การลดอุปสรรคในการเข้ามาลงทุน รวมถึงการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ น
ภาษีต่างๆ เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศ ส่งผลให้หลังจากวิกฤต Global Food Crisis สิน้ สุดลง
เม็ดเงิน FDI ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทัวโลกเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจาก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 เป็ น
59,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ราว 340% ต่อปี ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าวการลงทุนของ
ไทยในต่างประเทศ (Thailand Direct Investment) ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารก็เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจากทีม่ มี ลู ค่า
153 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 เป็ น 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556
เป็ นทีค่ าดว่าวิกฤต Global Food Crisis และกระแส Food Security ทีก่ าลังเกิดขึน้ อยู่ในขณะนี้ จะส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยในระยะสัน้ ประเทศไทยน่ าจะได้ประโยชน์จาก
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จากการทีห่ ลายประเทศเริม่ ใช้นโยบายลดภาษีนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทัง้
มีการเร่งนาเข้าอาหารเพือ่ ป้ องกันการขาดแคลน อาทิ จีน สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นต้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่
ไทยมีศกั ยภาพ อาทิ ผลไม้ อาหารทะเลกระป๋ อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เครือ่ งปรุงรส เป็ นต้น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2563 มูลค่าส่งออกสินค้าดังกล่าวขยายตัวในระดับสูงสวนทางกับมูลค่าส่งออกรวมของไทยที่หดตัว ขณะ เดียวกัน
วิกฤต Global Food Crisis ในรอบนี้ น่าจะทาให้หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาต้องเร่งพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ซึ่งถือเป็ นโอกาสสาคัญของผู้ ประกอบการไทยทีม่ ศี กั ยภาพในการออกไปแสวงหา
โอกาสและลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของ ธสน.

