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เนื่องจากสัดสวนประชากรชวงวัยรุน-วัยทํางานเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหกัมพูชามีรายไดมากข้ึน ประกอบกับจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหเกิดรานอาหารข้ึนในประเทศนี้มากมาย ซึ่งหมายถึงการแขงขันในตลาดท่ีมาก
ข้ึนตามลําดับ 

จากบทความ "Restaurant Leader Survey in 
Phnom Penh 2014" ซึ่งเปนการสํารวจจาก
รานอาหารและภัตตาคารช้ันนํากวา 150 แหงท่ัวกรุง
พนมเปญ พบวารอยละ 60 ของหางรานดังกลาวเห็นวา
ปจจุบัน ยังคงมีความนาสนใจท่ีจะเขามาลงทุนในธุรกิจ
รานอาหารในกรุงพนมเปญ ขณะเดียวกันรอยละ 65 
ของเจาของรานอาหารเห็นวาการแขงขันในตลาดนี้ทวี
ความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากมีการลงทุนเปดกิจการ

โดยชาวตางชาติมากข้ึน สวนอีกรอยละ 33 คิดวาในป
หนาตลาดจะขยายตัวไดอีก 

ในตลาดรานอาหารซึ่งกําลังขยายตัวและมีการแขงขันท่ี
สูงข้ึน มีจํานวนรอยละ 51 ของเจาของรานอาหารเช่ือ
วาปจจัยทาทายท่ีสุดในการทําธุรกิจรานอาหารคือการ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา, รอยละ 24 ให
ความสําคัญเรื่องพนักงานท่ีมีคุณภาพ, รอยละ 13 เนน
เรื่องตําแหนงทําเลท่ีดี ท้ังนี้ พบวา รอยละ 36 มีแผน
จะขยายรานสาขาใหมแลวภายใน 1-3 ปหนา 

อุตสาหกรรม F&B เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา สรางงานใหคนในชาติไดกวา 
15,000 คน โดยในป 2010 มีการจับจายใชสอยสําหรับคาอาหารในกรุงพนมเปญ  744 ลานดอลลารฯ โดยมี
การบริโภค Fast Food อยูท่ีปละ 40 ลานดอลลารฯ  

กระทรวงการทองเท่ียวกัมพูชาระบุวา ปจจุบันมีรานอาหารท่ีผานการจดทะเบียนสูงถึง 900 กวาแหง ซึ่งยังไม
รวมรานอาหารท่ีจัดต้ังโดยไมไดจดทะเบียนอีกเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถระบุจํานวนรานอาหารในกรุง
พนมเปญท่ีแทจริงได โดยขอมูลจาก Tripadvisor.com แนะนํารานอาหารในกรุงพนมเปญจํานวน 566 แหง 
โดยเปนอาหารเอเชีย 209 แหง อาหารอเมริกัน 39 แหง เบเกอรี่ 14 แหง ในขณะท่ี Yellow Pages มีรายช่ือ
รานอาหารอยูถึง 1,762 ในกรุงพนมเปญ และ 2,990 ท่ัวประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

จากรายงาน ไดแบงประเภทรานอาหารในพนมเปญไว 6 ประเภท ไดแก (1)  รานอาหารช้ันเลิศ ( Fine Dining)
ซึ่งมักจะแยกเปดเปนภัตตาคารเด่ียว, (2) รานอาหารเนนบรรยากาศ (Casual Dining) ระดับราคาปานกลางถึง
สูง มักจะพบเปดเปนท้ังรานเด่ียวหรือรวมอยูกับศูนยอาหารระดับดี หรือเปนรานอยูในโรงแรม, (3) รานอาหาร
ประเภท Fast Food มักพบเห็นในรูปของธุรกิจแฟรนไชส, (4) รานอาหารท่ัวไปท่ีบริการเสิรฟอาหารเชาและ
กลางวัน, (5) คาเฟและรานเบเกอรี่, และ (6)  รานอาหารตาม Night Club ท่ีมีบริการเสิรฟเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและรานขาวตมกลางคืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารในพนมเปญเกิดจากการเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีมีรายไดระดับกลาง 
(Middle Class Population) ไดแก พนักงานบริษัท โดยประมาณรอยละ 13 มีรายไดระหวาง 601-1,000 
ดอลลารฯ ตอเดือน และรอยละ 6 มีรายไดระหวาง 1,001-2,000 ดอลลารฯ ตอเดือน ซึ่งหมายถึงกําลังซื้อท่ี
มากข้ึนตามลําดับ จะเห็นหลักฐานไดจากอัตราการใชพื้นท่ีอาคารและอสังหาริมทรัพยเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
รานอาหารท่ีเพิ่มข้ึน 

ในป 2014 ประชากรท่ีมีอายุระหวาง 15-54 คิดเปนรอยละ 59 ของประชากรท้ังหมด คนกลุมนี้ไมเพียงเปน
แรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ แตยังเปนปจจัยเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารในพนมเปญ เนื่อง
คนกลุมนี้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกและวิถีชีวิตสมัยใหมเขามาอยางรวดเร็ว 

ปจจุบัน พบวารอยละ 64 ของชาวพนมเปญจายคาอาหารเชาอยูท่ี 1.25-2.00 ดอลลารฯ, รอยละ 20 จายท่ี 
2.25-3.00 ดอลลารฯ และรอยละ 8 จายอยูท่ี 3.25-4.00 ดอลลารฯ  

การเพิ่มข้ึนของนักทองเท่ียวในกัมพูชาเปนอีกปจจัยหลักอันหนึ่งท่ีสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจรานอาหาร 
โดยในป 2013 มีนักทองเท่ียวเยือนกัมพูชากวา 4.5 ลานคน จึงเปนท่ีคาดกันวาภายในป 2020 อุตสาหกรรม
รานอาหารจําเปนตองมีรานอาหารกวา 2,000-2,500 แหงเพื่อรองรับนักทองเท่ียวกวา 7 ลานคน 



นอกจากนี้ เทรนดธุรกิจแบบแฟรนไชส F&B เปนท่ีนิยมในกัมพูชาเชนกัน โดยปจจุบันบริษัท Express Food 
Group จํากัด (EFG) เปนผูนําทางดานธุรกิจแฟรนไชสรานอาหาร โดยนํา Brand ช้ันนําจากตางประเทศเขามา
เชน Pizza Company ของไทย , Swensen's และ Dairy Queen ของอเมริกา, BBQ Chicken และ Costa 
Coffee ของเกาหลีใต รวมท้ังส้ิน 39 แหงท่ัวพนมเปญ ดานผูนําธุรกิจแฟรนไชสทองถ่ินคือ Park Café มีแผน
จะขายแฟรนไชสในปหนาเชนกัน ซึ่งจะมีแบรนดตางชาติอื่นๆ ตามเขามาอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะท่ีผูประกอบการธุรกิจรานอาหารรูสึกถึงภาวะการแขงขันท่ีเพิ่มข้ึน ดาน  Mrs. Hak Lina นายกสมาคม  
ภัตตาคารกัมพูชา (Cambodia Restaurant Association: CRA) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 66 ราย กลับเห็นวา
ตลาดรานอาหารยังจะขยายตัวอีก ซึ่งปจจุบันยังคงมีความตองการรานอาหารอีกมาก แตรานอาหารท่ีไมประสบ
ความสําเร็จมักเกิดจากการลงทุนเพียงแตเงินอยางเดียวแตขาดทักษะการบริหารจัดการ  อยางไรก็ตาม Lina 
เห็นดวยกับกระทรวงการทองเท่ียวซึ่งแสดงความกังวลวาตอไปกัมพูชาอาจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ทักษะเกี่ยวของกับงานใหบริการดานการทองเท่ียวและรานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีแรงงานดังกลาว
สามารถออกไปทํางานในประเทศอาเซียนอื่นๆ ไดโดยเสรีเพื่อรับรายไดท่ีสูงกวา ซึ่งทางสมาคมฯ และกระทรวง
การทองเท่ียวกัมพูชาไดรวมจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและรานอาหารเติบโต
อยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

มาตรการสงเสริมของรัฐบาล 

 1. มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย 
 เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของรานอาหารในประเทศ รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศเรื่องมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพของอาหารต้ังแตการ
ผลิตจากหนาฟารมถึงโตะอาหาร ซึ่งรานอาหารท่ีจะต้ังข้ึนใหมจําเปนตองไดรับใบรับรองดานความสะอาดและ
ปลอดภัยของอาหาร (Hygiene and Food Safety Certificate) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดแบงเกรดตาม
คุณภาพของรานอาหารไว 3 ระดับคือ A, B และ C อยางไรก็ตาม ตามแผนระยะส้ัน รัฐบาลจะจัดการฝกอบรม
ใหกับผูประกอบการและแรงงานรานอาหารกอนท่ีจะเปดรานใหม 
 



 2. โครงการ ASEAN Tourism Skill Passport 
  เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว รัฐบาลกัมพูชามีแนวคิดกาวหนาเหนือบรรดาประเทศอาเซียน 
โดยการจัดทํา ASEAN Tourism Skill Passport ซึ่งเปนใบผานทางวิชาชีพท่ีจะบันทึกประสบการณการทํางาน
หรือประวัติการผานหลักสูตรตางๆ สําหรับชาวกัมพูชาท่ีทํางานเกี่ยวกับดานการทองเท่ียวรวมท้ังรานอาหาร ซึ่ง
สามารถนํา Passport ดังกลาวไปใชสมัครงานในประเทศอาเซียนอื่นๆ ไดภายใตคํารับรอง "ASEAN Tourism 
Professional" ซึ่งตองไดรับการทดสอบ/สัมภาษณจาก Secretar iat of the National Committee for 
Tourism Professional (NCTP) กอน 
  รายช่ือของผูท่ีได Passport ดังกลาวจะถูกบันทึกไวในฐานขอมูลของภูมิภาคอาเซียนภายใตกรอบ 
ASEAN Mutual Recognition Arrangements ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอาเซียนไดรวม
ลงนามแลว ท้ังนี้คาดวา ASEAN Tourism Skill Passport จะเริ่มนํามาใชปลายป 2557 นี้ 

ขอคิดเห็นของสคร. 

 1. ธุรกิจรานอาหารและเครื่องด่ืม ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากโดยเฉพาะรานอาหารไทยซึ่งเปนท่ีนิยม
ของคนกัมพูชามีจํานวนนอยมาก โดยต้ังอยูท่ีกรุงพนมเปญประมาณ 12 แหงและท่ีจังหวัดเสียมเรียบประมาณ 
5 แหง ซึ่งนับวามีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับรานอาหารจีน เกาหลี ญี่ปุนและเวียดนามท่ีมีต้ังอยูในกัมพูชา 
  สคร. เห็นวาเปนโอกาสของผูประกอบการรานอาหารไทยท่ีจะเขามาทําธุรกิจโดยลงทุนเอง 100 % 
หรือรวมทุนกับนักลงทุนทองถ่ินหรือการทําธุรกิจในลักษณะ Franchise  
 2.  กัมพูชาตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการใหบริการ เพราะประชาชนกัมพูชายังขาดทักษะ
ดานนี้ จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเขามาทําธุรกิจใหความรูในลักษณะการฝกอบรมระยะส้ันเพื่อใหสามารถหางานท่ี
เหมาะสมตอไป 
 3. ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องเชนการจําหนายวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหารและการประกอบการ
รานอาหารจึงมีศักยภาพสูงตามไปดวย นอกจากนี้ สินคาไทยประเภทของขบเค้ียว อาหารทานเลนและ
เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพก็สามารถแทรกเขาไปตามธุรกิจเหลานี้ไดเชนกัน 

----------------------------------------- 
สคร. ณ กรุงพนมเปญ 

พฤศจิกายน 2557 


