กรุ่นกลิ! นกาแฟแดนชวา
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
กาแฟ เป็ นเครืองดืม (ไม่
ไม่รวมแอลกอฮอล์
วม
) ยอดนิยมอันดับ 3 ของโลก รองจากนํ1 าเปล่าและนํ1 าชา โดย
คาดว่ามีประชากรราว 1,000 ล้านคนที
นคน น ิยมดืมกาแฟทุกเช้า ขณะทีอีอ กี หลายล้านคนดืมกาแฟมากกว่าวันละ 1 แก้ว
ในบรรดาประเทศทีน ิยมดืมกาแฟ ฟิ นแลนด์เป็ นประเทศทีม ปี ริมาณการดืมกาแฟต่อคนต่
คน อวันมากทีส ุดในโลก
คือ ดืมกาแฟมากถึงคนละ 2.5 แก้วต่อวัน และจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ พบว่า ในช่วงปี 2553-2557
ปริมาณการบริโภคกาแฟของโลกเพิ
เพิม ขึน1 เฉลีย ร้อยละ 3 ต่อปี โดยสูงถึงเกือบ 9 ล้านตัน ในปี 2557 ซึง ส่วนหนึง
เป็ นผลจากประชากรในประเทศแถบ
แถบเอเชีย อาทิ จีน และอินเดีย ทีมวี ัฒนธรรมการดืดืมชาเป็
ชา นพื1นฐานดัง1 เดิม
ในชีวติ ประจําวันเริม หันมานินิยมดืมกาแฟมากขึ
กาแฟ
น1
เมือ กล่าวถึงกาแฟในตลาดอาเซี
อาเซียน หรือตลาด AEC บรรดาคอกาแฟคงนึกถึงอิ นโดนี เซี ยเป็ นประเทศแรกๆ
เนืองจากอินโดนีเซียเป็ นแหล่งผลิตกาแฟขีชะมด หรือทีเ รียกว่า Kopi Luwak ซึง ได้ชอื ว่าเป็ นกาแฟทีแ พงทีส ุด
ในโลก แต่หลายท่านคงยังไม่ทราบว่านอกจากอินโดนีเซียจะเป็ นแหล่งกําเนิดกาแฟทีแ พงทีส ุดในโลก รวมถึง
กาแฟอืน ๆ ทีม ชี อื เสียงทัง1 กาแฟแมนเฮลิง (Mangheling) และอันโกลา (Ankola) แล้ว อินโดนีเซียยังเป็ นแหล่งผลิตและ
ส่งออกกาแฟรายใหญ่อัอนั ดับต้นๆ ของอาเซี
ของ
ยนและของโลกด้วยเช่นกัน โดยเป็ น ประเทศผู
ประเทศ ้ผลิตและผู้ส่งออก
กาแฟอันดับ 4 ของโลก รองจากบราซิ
บราซิล เวียดนาม และโคลอมเบี
และโคลอม ย ตามลําดับ
กาแฟขีช ะมด หรือ Kopi Luwak (Kopi ในภาษาอินโดนี เซีย
แปลว่า กาแฟ ส่วน Luwak หมายถึง ชะมดพันธุ์หนึ งทีอ าศัยอยู่
ในประเทศอิน โดนี เ ซีย ) เป็ น เมล็ด กาแฟทีผ่า นกระบวนการย่
น
อย
อาหารของชะมดซึซึงกินเมล็ดกาแฟสุกเข้าไป และด้วยกระบวนการหมัก
ในร่า งกายของชะมด ทํ าให้ก าแฟขีขี1ช ะมดมี
ะมด ก ลิน และรสชาติทีเ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีมีราคาสูงถึงแก้วละ 500-1,000 บาท
ทีม า: www.manager.co.th

การผลิ ตและส่งออกกาแฟของอิ นโดนี เซีย
แ ม้ อิ น โ ด นี เ ซี ย จ ะ เ ป็ น ที รู้ จ ั ก ดี ว่ า เ ป็ น แ ห ล่ ง กํ า เ นิ ด ก า แ ฟ
ขี1ช ะมดซึซึ ง เป็ น กาแฟราคาแพงทีม ีชือ เสีย งระดับ โลก แต่ ก าแฟที ป จั จุ บ ัน อิ น โดนี เ ซี ย มี พ1ื น ที เ พาะปลู ก
อินโดนี เซียเพาะปลู กและส่ งออกส่ส่ วนใหญ่ ย ังเป็ นกาแฟคุ ณภาพตํ า กาแฟประมาณ 7.5 ล้ า นไร่ มี แ หล่ ง
เพาะปลู ก สํ า คัญ หลายแห่ ง
ได้ แ ก่
และราคาไม่สงู โดยราวร้อยละ 80 ของเมล็ดกาแฟทีผ ลิตได้เป็ นกาแฟ เกาะ Sumatra เกาะ Java เกาะ Papua
โรบัสต้าซึง นิยมนําไปผลิตกาแฟผงสําเร็จรูป ขณะทีก ารเพาะปลูกกาแฟ
เกาะ Kalimantan เกาะ Sulawesi และ
เป็ น ธุ ร กิจ ทีก ระจายรายได้ สูสู่ ก ลุ่ ม เกษตรกรได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง เกาะ Moluccasโดยผลผลิ
Moluccas
ตในปี 2558
เนื องจากกว่ า ร้อ ยละ 90 ของพื1น ทีเ พาะปลู กกาแฟในอิน โดนี เ ซีย คาดว่าจะอยูท่ ี 0.5
0 ล้านตัน
เป็ นของเกษตรกรรายย่อย ส่งผลให้รฐั บาลอินโดนีเซียมุง่ พัฒนาการผลิต
กาแฟในประเทศเพือ สร้างรายได้ให้
ให้แก่เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกกาแฟในอินโดนีเซียซึง มีจํานวนราว 2 ล้านคน ด้วย
การตัง1 เป้าเพิม ผลผลิตต่อไร่จาก 120 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ น 240 กิโลกรัมต่อไร่ รวมทัง1 สนับสนุ นให้เกษตรกรหันมา
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เพาะปลูกกาแฟทีม คี ุณภาพดีเพิม ขึน1 เช่น กาแฟอาราบิกา ซึงพบว่าในช่วง 10 ปี ทผี ่านมาปริมาณการผลิตกาแฟ
อาราบิกาในอินโดนีเซียเพิม ขึน1 จาก 5.7 หมืนตัน ในปี 2548 เป็ น 8.7 หมืนตัน ในปี 2558 อีกทัง1 สนับสนุ นให้
เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิม ให้กาแฟทีเ พาะปลูก เช่น การเพาะปลูกกาแฟแบบอินทรีย์
%

สัดส่วนการผลิ ตกาแฟในอิ นโดนี เซี ยแยกรายชนิ ด

สัดส่วนการผลิ ตอาราบิ กาเพิ! มขึนจากร้อยละ 11
ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 17 ในปี 2558

f

หมายเหตุ :
โรบัสตา
อาราบิกา
: f ตัวเลขคาดการณ์
ทีม า : กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ

ธุรกิ จร้านกาแฟในอิ นโดนี เซีย...เติ บโตน่ าจับตา
ในช่วงทีผ ่านมา แม้การผลิตกาแฟของอินโดนีเซียจะเน้นเพือการส่งออกเป็ นสําคัญ และมีการบริโภค
กาแฟในประเทศเพียงร้อยละ 20-30 ของปริมาณกาแฟทีผ ลิตได้ ส่วนหนึงเนืองจากการดืมกาแฟต่อคนต่อปี ของ
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย ยัง อยู่ ใ นระดั บ ตํ า แต่ ใ นระยะหลั ง ชาวอิ น โดนี เ ซี ย เริม หัน มานิ ย มดื ม กาแฟเพิม ขึ1น มาก
ด้วยปจั จัยสนับ สนุ นหลายประการทัง1 จากการเพิม ขึ1น ของกลุ่ มผู้บริโภคระดับกลางทีอยู่ในวัยทํางานซึงนิยม
สังสรรค์และรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเวลาหลังเลิกงาน อีกทัง1 กลุ่มผูบ้ ริโภคระดับกลางในเมืองใหญ่ยงั มี
พฤติกรรมบริโภคกาแฟตลอดทัง1 วัน การรุกทําตลาดอย่างจริงจังของผูป้ ระกอบการทัง1 ในธุรกิจร้านกาแฟ กาแฟ
แบบผงพร้อมชง และกาแฟพร้อมดืม (Ready to Drink) รวมถึงการเข้ามาตัง1 ร้านกาแฟจากต่างประเทศ
(International Coffee Chain) ทีม ากระตุน้ ตลาดกาแฟในอินโดนีเซีย ปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการบริโภค
กาแฟต่อคนต่อปี ของชาวอินโดนีเซียสูงขึน1 อย่างรวดเร็ว ทัง1 นี1 Association of Indonesia Coffee Exporters (AICE)
ประเมินการบริโภคกาแฟต่อคนต่อปี ของชาวอินโดนีเซียจะเพิม ขึน1 อย่างต่อเนืองจาก 0.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ในปี 2555 เป็ น 1.19 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2557 และ 1.54 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2559 เมือประกอบกับ
จํานวนประชากรอินโดนี เซียทีม ีมากถึงกว่ า 200 ล้านคน และมีแนวโน้ มเพิมขึ1นทุ กปี ส่งผลให้ตลาดกาแฟ
ในอินโดนีเซียเป็ นตลาดทีน ่าจับตามอง
เมือพิจารณาถึงประเภทของกาแฟทีชาวอินโดนีเซียนิยมบริโ ภคพบว่า ปจั จุบนั กาแฟแบบคัวครอง

ส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 70 ของการบริโภคกาแฟทัง1 หมดในอินโดนีเซีย โดยเป็ นการบริโภคผ่านร้านกาแฟซึง ใช้
กาแฟคัวในการชง

เนื องจากการนัง ดืม กาแฟในร้า นกลายเป็ นไลฟ์ ส ไตล์อย่า งหนึ งของชาวอิน โดนี เ ซีย ทัง1
กลุ่มวัยรุ่นและวัยทํางาน ทัง1 นี1 จากการทีช าวอินโดนีเซียนิยมดืมกาแฟในร้านมากขึน1 และใช้เวลาในร้านกาแฟ
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นานขึ1น ทําให้ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดร้านกาแฟสมัยใหม่เป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะร้านกาแฟในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึง มักมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ ลูกค้าทีม รี ายได้ปานกลางถึงรายได้สงู
ตามเมืองใหญ่ เพราะต่างเล็งเห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟในอินโดนีเซียเป็ นธุรกิจทีม โี อกาสเติบโตมากและมีกาํ ไรสูง
ปจั จุบนั ธุรกิจร้านกาแฟสมัยใหม่ในประเทศอินโดนีเซียจึงมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทัง1 จากผู้ประกอบการ
ในประเทศและผูป้ ระกอบการต่างชาติรายใหญ่ทเี ข้าไปลงทุน
ในส่วนของกาแฟแบบผงพร้อมชงแม้มสี ่วนแบ่งตลาดเพียง
ร้อยละ 30 แต่ มสี ่วนสําคัญในการผลักดันให้มูลค่าตลาดกาแฟใน
อิน โดนี เ ซีย โดยรวมขยายตัว ในช่ ว งทีผ่ า นมา โดยเฉพาะกาแฟผง
พร้อมชงแบบ 3 อิน 1 บรรจุแยกซอง เนืองจากสะดวกในการชงและ
ราคาย่อมเยาสอดคล้องกับวิถชี วี ติ และรายได้ของชาวอินโดนีเซียกลุม่ ใหญ่
ทัง1 นี1 ช่องทางจําหน่ ายทีน่ าสนใจในการจําหน่ ายกาแฟแบบ 3 อิน 1
บรรจุแยกซอง คือ ร้านกาแฟนักปนั  (Bicycle Barista) ซึง คนขายจะ
ั  กรยานทีบ รรทุกกระติกนํ1าร้อนและกาแฟผงสําเร็จรูปแบบ 3 อิน 1
ปนจั
ไปรอบๆ เมือง ผูบ้ ริโภคจึงสามารถหาซื1อกาแฟดืมได้ง่ายแม้ในช่วงที
การจราจรหนาแน่ น เพราะลูกค้าเพียงแค่เปิ ดกระจกรถออกมาสังซื
 1อ
ก็จะได้ดมื กาแฟร้อนๆ ทันที ซึง นับว่าเป็ นช่องทางทีเ หมาะกับประเทศที
ได้ชอื ว่ามีเมืองทีม รี ถติดทีส ดุ ในโลกเช่นอินโดนีเซีย

ร้านกาแฟนักปนั 

ทีม า : http://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2011/11/02
/jakarta%E2%80%99s-java-jockeys-snub-starbucks/

ตลาดกาแฟในอินโดนีเซียเป็ นตลาดทีมศี กั ยภาพในการเติบโตได้อกี มาก ทัง1 ในแง่การเข้าไปลงทุน
ร้านกาแฟสมัยใหม่ หรือการส่งออกกาแฟไปอินโดนีเซีย ซึง แม้อนิ โดนีเซียจะเป็ นผูส้ ง่ ออกกาแฟรายใหญ่ของโลก
แต่การบริโภคในประเทศทีเ พิม ขึน1 ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแนวโน้มทีส ดใสของการนําเข้ากาแฟของอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะการนําเข้ากาแฟคุณภาพดี เช่น กาแฟอาราบิกา ทีย งั ผลิตได้เองไม่มาก หรือกาแฟทีม ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพ
อาทิ กาแฟผสมโสม ซึง เป็ น ทีต้อ งการมากขึ1น ตามกระแสรัก สุข ภาพของคนรุ่น ใหม่ อย่ า งไรก็ต าม สิง ที
ผูป้ ระกอบการทีส นใจทําธุรกิจในอินโดนีเซียควรตระหนักถึง คือ อินโดนีเซียมีมาตรการตรวจสอบสินค้านําเข้า
อย่ า งเข้ม งวด ทํ า ให้ก ระบวนการนํ า เข้า สิน ค้า มีห ลายขัน1 ตอนและต้ อ งใช้เ วลาค่ อ นข้า งนาน อีก ทัง1 ยัง
มีการเปลีย นแปลงกฎระเบียบด้านการค้าบ่อยครัง1 นอกจากนี1 อินโดนีเซียเป็ นประเทศทีม กี ฎหมายแฟรนไชส์
ทีเ ข้มงวด และยังให้ความสําคัญมากกับรายละเอียดในสัญญา ผู้ส่งออกจึงควรติดตามและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน
การตัดสินใจส่งออกหรือลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีปรากฏ เป็ นข้อมูลทีได้จากแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สนใจเท่
ี
านัน โดยธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอาจเกิดขึนจากการทีมีบุคคลนําข้อมูลนีไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

