ออสเตรเลียให้เงินช่วยเหลือกัมพูชา มูลค่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
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เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นาย Aun Pornmoniroth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
กัมพูชา และ นาย Pablo Kang เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้พบหารือ และเปิดเผยว่า กัมพูชาและออสเตรเลีย
มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 70 ปี และด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานนี้ ออสเตรเลียยังคงเสริมสร้างและ
ขยายความร่วมมือ รวมทั้งสนับสนุนกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจ ต่อไป
ในการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 70 ปี ระหว่างสองประเทศ ออสเตรเลีย โดย
Department of Foreign Affairs and Trade : DFAT ได้ให้เงินช่วยเหลือภายใต้หุ้นส่วนกัมพูชา-ออสเตรเลีย
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (CAP-RED) จำนวน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเวลา 5 ปีแรก เริ่ม
ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2565 ถึงปี พ.ศ. 2570 และ 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับอีก 3 ปี ต่อไป จนถึงกลางปี
พ.ศ. 2573
โปรแกรม CAP-RED มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้ 1. ช่วยกัมพูชาพัฒนาการเกษตรที่มีมูลค่าสูง
และแปรรูปสินค้าเกษตร 2. ช่วยกัมพูชาพัฒนานโยบายการค้า และการลงทุนตลอดจนการพัฒนาวิสาหกิจ เพื่อ
ขยายตลาดและสนับ สนุน ธุร กิจ กัมพูช า และยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ ส ินค้าเกษตรสามารถส่ง ออกสู่
ตลาดโลกได้ และ 3. ช่วยกัมพูชาลงทุนในการขยายโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านน้ำ พลังงาน
และโลจิสติกส์
นาย Aun Pornmoniroth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กล่าวว่า ออสเตรเลียได้
สนับสนุนกัมพูชาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เรื่อยมา โดยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินในภาค
ส่วนสำคัญๆ มากมาย โดยเฉพาะการเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และพลังงาน เป็นต้น
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แปรรูปสินค้าเกษตร จะช่วยพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร การค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดย
นาย Song Saran ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation หรือ CRF) กล่าวว่า ออสเตรเลีย
มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อภาคการผลิตข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านชลประทาน การผลิตข้าวที่มีคุณภาพ
และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว
สำหรับการทำงานร่วมกับสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา ออสเตรเลียได้ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลื อ
ในเรื่องสำคัญ ได้แก่ ช่วยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม ช่วยสร้างตราสินค้ารับรอง ข้าวหอมมะลิ "Malys
Angkor" และช่ ว ยสร้ า งแบรนด์ ข ้ า วหอมกลุ ่ ม อื ่ น ๆ เช่ น Sen Kra’op และ Sbai Mongkol ซึ ่ ง จะเปิ ด ตั ว
อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ และช่วยนำผลิตภัณฑ์ข้าวสู่เวทีนานาชาติ เช่น การเข้าร่วม World Rice Forum และ
การเข้าร่วม World Expo ณ เมืองดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
หลังจากสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชาได้เปลี่ยนทิศทางในการส่งออก โดยเน้นเฉพาะการส่งออกข้าวหอมที่มี
คุณภาพสูง ออสเตรเลียจึง ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการหา
ตลาด ทั้งนี้ ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตลาดข้าวที่สำคัญของกัมพูชา โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564)
ออสเตรเลียนำเข้าข้าว 71,005 ตัน จากกัมพูชา
โอกาส/ผลกระทบผู้ประกอบการไทย
1. ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตลาดข้าวที่สำคัญของกัมพูชา ซึ่งที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้ช่วยภาคการผลิตข้าว
ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านชลประทาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าว และการสร้าง
แบรนด์ข้าวกัมพูชา เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ผ่านโครงการห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรกัมพูชา-ออสเตรเลีย
(Cambodia-Australia Agricultural Value Chain Program : CAVAC) จำนวน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2. ปัจจุบัน ออสเตรเลีย โดย Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT ได้ให้เงินช่วยเหลือ
กัมพูชา จำนวน 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ มุ่งเน้นช่วยเหลือพัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร และ
ช่วยเหลือในการขยายตลาดและสนับสนุนธุรกิจกัมพูชา พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้สามารถส่งออก
สู่ตลาดต่างๆ โดยกัมพูชามีข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การส่งออก
ข้าวหอมกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
3. กัมพูชายังขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแปรรูปข้าวให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับ Demand ของตลาดสำคัญของกัมพูชา ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย ดังนั้นรัฐบาลกัมพูชาจึง
สนับสนุนให้นักลงทุนจากต่างชาติที่จ ะเข้ามาลงทุนในด้านนี้ โดยสามารถขอรับการส่งเสริมการลง ทุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจนำความรู้ความชำนาญต่าง ๆ
เข้าไปในกัมพูชา ไม่ว่าจะในรูปแบบของการร่วมทุน หรือการเป็นบริษัทที่ปรึกษา
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