รายงานพิเศษ : รานอาหารในกัมพูชา

เนื่องจากสัดสวนประชากรชวงวัยรุน-วัยทํางานเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหกัมพูชามีรายไดมากขึ้น ประกอบกับจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเกิดรานอาหารขึ้นในประเทศนี้มากมาย ซึ่งหมายถึงการแขงขันในตลาดที่มาก
ขึ้นตามลําดับ
จากบทความ "Restaurant Leader Survey in
Phnom Penh 2014" ซึ่งเปนการสํารวจจาก
รานอาหารและภัตตาคารชั้นนํากวา 150 แหงทั่วกรุง
พนมเปญ พบวารอยละ 60 ของหางรานดังกลาวเห็นวา
ปจจุบัน ยังคงมีความนาสนใจที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจ
รานอาหารในกรุงพนมเปญ ขณะเดียวกันรอยละ 65
ของเจาของรานอาหารเห็นวาการแขงขันในตลาดนี้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนเปดกิจการ
โดยชาวตางชาติมากขึ้น สวนอีกรอยละ 33 คิดวาในป
หนาตลาดจะขยายตัวไดอีก
ในตลาดรานอาหารซึ่งกําลังขยายตัวและมีการแขงขันที่
สูงขึ้น มีจํานวนรอยละ 51 ของเจาของรานอาหารเชื่อ
วาปจจัยทาทายที่สุดในการทําธุรกิจรานอาหารคือการ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา, รอยละ 24 ให
ความสําคัญเรื่องพนักงานที่มีคุณภาพ, รอยละ 13 เนน
เรื่องตําแหนงทําเลที่ดี ทั้งนี้ พบวา รอยละ 36 มีแผน
จะขยายรานสาขาใหมแลวภายใน 1-3 ปหนา
อุตสาหกรรม F&B เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา สรางงานใหคนในชาติไดกวา
15,000 คน โดยในป 2010 มีการจับจายใชสอยสําหรับคาอาหารในกรุงพนมเปญ 744 ลานดอลลารฯ โดยมี
การบริโภค Fast Food อยูที่ปละ 40 ลานดอลลารฯ
กระทรวงการทองเที่ยวกัมพูชาระบุวา ปจจุบันมีรานอาหารที่ผานการจดทะเบียนสูงถึง 900 กวาแหง ซึ่งยังไม
รวมรานอาหารที่จัดตั้งโดยไมไดจดทะเบียนอีกเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถระบุจํานวนรานอาหารในกรุง
พนมเปญที่แทจริงได โดยขอมูลจาก Tripadvisor.com แนะนํา รานอาหารในกรุงพนมเปญจํานวน 566 แหง
โดยเปนอาหารเอเชีย 209 แหง อาหารอเมริกัน 39 แหง เบเกอรี่ 14 แหง ในขณะที่ Yellow Pages มีรายชื่อ
รานอาหารอยูถึง 1,762 ในกรุงพนมเปญ และ 2,990 ทั่วประเทศ

จากรายงาน ไดแบงประเภทรานอาหารในพนมเปญไว 6 ประเภท ไดแก (1) รานอาหารชั้นเลิศ ( Fine Dining)
ซึ่งมักจะแยกเปดเปนภัตตาคารเดี่ยว, (2) รานอาหารเนนบรรยากาศ (Casual Dining) ระดับราคาปานกลางถึง
สูง มักจะพบเปดเปนทั้งรานเดี่ยวหรือรวมอยูกับศูนยอาหารระดับดี หรือเปนรานอยูในโรงแรม, (3) รานอาหาร
ประเภท Fast Food มักพบเห็นในรูปของธุรกิจแฟรนไชส, (4) รานอาหารทั่วไปที่บริการเสิรฟอาหารเชาและ
กลางวัน, (5) คาเฟและรานเบเกอรี่, และ (6) รานอาหารตาม Night Club ที่มีบริการเสิรฟเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและรานขาวตมกลางคืน

การขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารในพนมเปญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มีรายไดระดับกลาง
(Middle Class Population) ไดแก พนักงานบริษัท โดยประมาณรอยละ 13 มีรายไดระหวาง 601-1,000
ดอลลารฯ ตอเดือน และรอยละ 6 มีรายไดระหวาง 1,001-2,000 ดอลลารฯ ตอเดือน ซึ่งหมายถึงกําลังซื้อที่
มากขึ้นตามลําดับ จะเห็นหลักฐานไดจากอัตราการใชพื้นที่อาคารและอสังหาริมทรัพยเพื่อลงทุนประกอบธุรกิจ
รานอาหารที่เพิ่มขึ้น
ในป 2014 ประชากรที่มีอายุระหวาง 15-54 คิดเปนรอยละ 59 ของประชากรทั้งหมด คนกลุมนี้ไมเพียงเปน
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แตยังเปนปจจัยเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารในพนมเปญ เนื่อง
คนกลุมนี้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกและวิถีชีวิตสมัยใหมเขามาอยางรวดเร็ว
ปจจุบัน พบวารอยละ 64 ของชาวพนมเปญจายคาอาหารเชาอยูที่ 1.25-2.00 ดอลลารฯ, รอยละ 20 จายที่
2.25-3.00 ดอลลารฯ และรอยละ 8 จายอยูที่ 3.25-4.00 ดอลลารฯ
การเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวในกัมพูชาเปนอีกปจจัยหลักอันหนึ่งที่สงเสริมการขยายตัวของธุรกิจรานอาหาร
โดยในป 2013 มีนักทองเที่ยวเยือนกัมพูชากวา 4.5 ลานคน จึงเปนที่คาดกันวาภายในป 2020 อุตสาหกรรม
รานอาหารจําเปนตองมีรานอาหารกวา 2,000-2,500 แหงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวกวา 7 ลานคน

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

ขณะที่ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารรูสึกถึงภาวะการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ดาน Mrs. Hak Lina นายกสมาคม
ภัตตาคารกัมพูชา (Cambodia Restaurant Association: CRA) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 66 ราย กลับเห็นวา
ตลาดรานอาหารยังจะขยายตัวอีก ซึ่งปจจุบันยังคงมีความตองการรานอาหารอีกมาก แตรานอาหารที่ไมประสบ
ความสําเร็จมักเกิดจากการลงทุนเพียงแตเงินอยางเดียวแตขาดทักษะการบริหารจัดการ อยางไรก็ตาม Lina
เห็นดวยกับกระทรวงการทองเที่ยวซึ่งแสดงความกังวลวาตอไปกัมพูชาอาจประสบปญหาขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะเกี่ยวของกับงานใหบริการดานการทองเที่ยวและรานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แรงงานดังกลาว
สามารถออกไปทํางานในประเทศอาเซียนอื่นๆ ไดโดยเสรีเพื่อรับรายไดที่สูงกวา ซึ่งทางสมาคมฯ และกระทรวง
การทองเที่ยวกัมพูชาไดรวมจัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและรานอาหารเติบโต
อยางยั่งยืน

มาตรการสงเสริมของรัฐบาล
1. มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย
เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของรานอาหารในประเทศ รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงสาธารณสุขได
ออกประกาศเรื่องมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของอาหารตั้งแตการ
ผลิตจากหนาฟารมถึงโตะอาหาร ซึ่งรานอาหารที่จะตั้งขึ้นใหมจําเปนตองไดรับใบรับรองดานความสะอาดและ
ปลอดภัยของอาหาร (Hygiene and Food Safety Certificate) จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดแบงเกรดตาม
คุณภาพของรานอาหารไว 3 ระดับคือ A, B และ C อยางไรก็ตาม ตามแผนระยะสั้น รัฐบาลจะจัดการฝกอบรม
ใหกับผูประกอบการและแรงงานรานอาหารกอนที่จะเปดรานใหม

2. โครงการ
ASEAN Tourism Skill Passport
เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว รัฐบาลกัมพูชามีแนวคิดกาวหนาเหนือบรรดาประเทศอาเซียน
โดยการจัดทํา ASEAN Tourism Skill Passport ซึ่งเปนใบผานทางวิชาชีพที่จะบันทึกประสบการณการทํางาน
หรือประวัติการผานหลักสูตรตางๆ สําหรับชาวกัมพูชาที่ทํางานเกี่ยวกับดานการทองเที่ยวรวมทั้งรานอาหาร ซึ่ง
สามารถนํา Passport ดังกลาวไปใชสมัครงานในประเทศอาเซียนอื่นๆ ไดภายใตคํารับรอง "ASEAN Tourism
Professional" ซึ่งตองไดรับการทดสอบ/สัมภาษณจาก Secretar iat of the National Committee for
Tourism Professional (NCTP) กอน
รายชื่อของผูที่ได
Passport ดังกลาวจะถูกบันทึกไวในฐานขอมูลของภูมิภาคอาเซียนภายใตกรอบ
ASEAN Mutual Recognition Arrangements ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอาเซียนไดรวม
ลงนามแลว ทั้งนี้คาดวา ASEAN Tourism Skill Passport จะเริ่มนํามาใชปลายป 2557 นี้
ขอคิดเห็นของสคร.
1. ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากโดยเฉพาะรานอาหารไทยซึ่งเปนที่นิยม
ของคนกัมพูชามีจํานวนนอยมาก โดยตั้งอยูที่กรุงพนมเปญประมาณ 12 แหงและที่จังหวัดเสียมเรียบประมาณ
5 แหง ซึ่งนับวามีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับรานอาหารจีน เกาหลี ญี่ปุนและเวียดนามที่มีตั้งอยูในกัมพูชา
สคร. เห็นวาเปนโอกาสของผูประกอบการรานอาหารไทยที่จะเขามาทําธุรกิจโดยลงทุนเอง 100
%
หรือรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นหรือการทําธุรกิจในลักษณะ Franchise
2. กัมพูชาตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการใหบริการ เพราะประชาชนกัมพูชายังขาดทักษะ
ดานนี้ จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะเขามาทําธุรกิจใหความรูในลักษณะการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อใหสามารถหางานที่
เหมาะสมตอไป
3. ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชนการจําหนายวัสดุ อุปกรณในการประกอบอาหารและการประกอบการ
รานอาหารจึงมีศักยภาพสูงตามไปดวย นอกจากนี้ สินคาไทยประเภทของขบเคี้ยว อาหารทานเลนและ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็สามารถแทรกเขาไปตามธุรกิจเหลานี้ไดเชนกัน
-----------------------------------------
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