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กัมพูชา........กับ...การล่ าฝั นส่ งออกข้ าว ๑ ล้ านตันในปี นี ้
แม้ “กัมพูชา” จะคว้ าแชมป์ ประเทศที่มีข้าวดีท่ ีสุดของโลก ๓ ปี ซ้ อนติดต่ อกัน นับแต่
เริ่ มมีการจัดประกวดข้ าวโลกขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (๒๕๕๒) โดย ข้ าวหอม “ผกามะลิ

(Phaka Malis)” ได้ รับการคัดเลือกเป็ นข้ าวดีที่สดุ ของโลก (Best Rice in the World) ในปี ค.ศ.
๒๐๑๒ (๒๕๕๕) และปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (๒๕๕๖) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้ รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับ
ข้ า ว “แคลิ ฟ อร์ เ นี ย โรส” ของสหรั ฐ อเมริ ก า และล่า สุด ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (๒๕๕๗) ข้ า วหอม
“ผกาลาดวน (Phka Rumduol)” ได้ รับการคัดเลื อกเป็ นข้ าวดีที่สุดของโลก ร่ วมกับข้ าวกล้ อง
หอมมะลิของไทย
อย่างไรก็ดี แม้ กัมพูชาจะสามารถขยายการส่ งออกข้ าวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเกิน กว่าปี ละ
๑๐๐,๐๐๐ ตัน นับแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (๒๕๕๓) เป็ นต้ นมา ........แต่ การจะบรรลุเป้ าหมายของการ
ส่ งออกข้ าวที่รัฐบาลกาหนดไว้ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (๒๕๕๓) ว่ าจะขยายการส่ งออกข้ าวเพิ่มขึน้
เป็ นปี ละ ๑ ล้ านตัน ภายในสิน้ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (๒๕๕๘) อาจไม่ ง่ายนัก แม้ ข้อมูลจากสหพันธ์
ข้ าวแห่งกัมพูชา (Cambodia Rice Federation: CRF) จะระบุว่ากัมพูชาสามารถส่งออกข้ าวช่วง
๖ เดือนแรกของปี นี ้ได้ ถึง ๒๘๓,๘๒๕ ตัน สูงกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว ซึ่งส่งออกได้
เพี ยง ๑๗๗,๙๒๘ ตัน เพิ่ ม ขึน้ ถึง ร้ อยละ ๕๙.๕๒ แต่จ ากช่ว งระยะเวลาที่ เหลื อในปี นี ้ กัมพูชา
ไม่นา่ จะส่งออกข้ าวได้ ตามเป้าหมายดังกล่าว โดยตามคาดการณ์ล่าสุด กัมพูชาน่าจะส่งออกข้ าวปี นี ้
ได้ สงู สุดไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ ตัน เท่านัน้
ปี ค.ศ.
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โดยตลาดส่งออกข้ าวที่สาคัญ
ของกัม พูช าในปั จ จุบัน ได้ แ ก่
ประเทศจีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย
เนเธอร์ แลนด์ และโปแลนด์

-๒-

ทังนี
้ ้ ปั ญหาอุปสรรคสาคัญที่จะทาให้ กัมพูชาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีหลาย
ประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ที่ยังต่า โรงสี ข้าวส่วนใหญ่ ที่ยัง ล้ าสมัย และ
ระบบโลจิสติกส์ที่ยงั ไม่มีประสิทธิภาพ และต้ นทุนที่ยงั ค่อนข้ างสูง ทังในส่
้ วนของชาวนา โรงสี และ
ผู้ประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขาดแคลนเงินลงทุน
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