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คาดการณ์ปาล์มน้ำ�มันอินโดเนียเซีย 2014
ตลาดกาแฟพร้อมดื่มในประเทศไทย
นวัตกรรม “ขมิ้นชัน” นาโนแอนแคปซูเลชั่น

ABOUT AS

ความเป็นมา

สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดของภาครัฐ โดย
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคเอกชน โดย
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอาหารสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อ
หาองค์ ก รที่ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น แกนนำ � ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได้
มอบหมายให้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) ดำ�เนินการศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะและ
ความจำ�เป็นในการจัดตั้งองค์กร หรือหน่วยงานที่จะ
เป็นแกนนำ�ในภารกิจดังกล่าว
จากผลการศึกษา ได้มีข้อสรุปและเสนอแนะ
ให้มีหน่วยงานใหม่
ที่จะเป็นองค์กรนำ�ในการ
พั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศไทย
ในรูปแบบของ “สถาบัน” โดยมีภารกิจเป็นแหล่ง
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นการค้ า และเทคโนโลยี ก าร
บริ ก ารด้ า นการตรวจวิ เ คราะห์ ก ารประสานความ
ร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหา และยกระดับขีดความ
สามารถของอุ ต สาหกรรมอาหารกอบในช่ ว งเวลา
ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม มีดำ�ริที่สอดคล้อง
และเป็นแนวทางเดียวกัน
จึงได้นำ�เสนอเรื่องการ
จัดตั้ง “สถาบันอาหาร” เข้าสู่วาระการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
และมีมติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
15 ตุลาคม 2539 ในรูปแบบ องค์กรเครือข่าย
ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวง
อุ ต สาหกรรมตามคำ � สั่ ง กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่
440/2539 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2539

วิสัยทัศน์
สถาบันอาหารจะเป็นองค์กรชั้นนำ�ในด้านการสร้าง
คุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการ
บริการที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
สร้างคุณค่าด้านวิชาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่ล้ำ�สมัยทันสถานการณ์ที่ตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหาร
ค่านิยม
“สถาบันอาหารดำ�เนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสมีคุณธรรมให้ความเคารพซึ่งกันและกันและมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
การส่งมอบ
หน้า 1

FOODFIGURE

คาดการณ์ปาล์มนำ�้มัน
อินโดเนียเซีย 2557
United States Department of Agriculture (USDA) คาดการณ์ปริมาณน้ำ�มันปาล์มของ
อินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2555/56 ว่าไม่เปลี่ยนแปลง
จากปริมาณ 28.5 ล้านตันมากนัก ในขณะที่สมาคม
ปาล์มแห่งอินโดนีเซียคาดการณ์ต่ำ�กว่าอยู่ร้อยละ 8
หรือ 26.2 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยด้าน
พื้นที่เพาะปลูก สภาพภูมิอากาศ และนโยบายไบโอ
ดีเซลของรัฐบาล“
ในปีที่ผ่านมาการส่งออกและการบริโภคน้ำ�มัน
ปาล์มดิบของอินโดนีเซียมีปริมาณมาก ส่งผลให้มี
การขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำ�มัน เพื่อรองรับการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานจากสมาคม
ปาล์มน้ำ�มันว่าปริมาณฝนที่ตกมากกว่าระดับเฉลี่ย
ส่งผลดีต่อการปลูกปาล์มน้ำ�มันบนเกาะสุมาตราและ
เกาะกาลิมันตัน
ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำ�มันที่
สำ�คัญ โดยปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำ�มันจากเกาะกา
ลิมันตันมีสัดส่วนร้อยละ 30 จากปริมาณผลผลิตน้ำ�
มันปาล์มดิบทั้งหมด
ในด้านการบริโภค ปี 2555/56 ปริมาณ
การบริโภคน้ำ�มันปาล์มอยู่ที่ 7.815 ล้านตัน และว่า
ปริมาณการบริโภคจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แม้ว่า
USDA จะเคยคาดการณ์ว่าปริมาณการบริโภคจะลด
ลงแต่นโยบายพลังงานชีวภาพของอินโดนีเซียที่เริ่มใช้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมาทำ�ให้ปริมาณ

การใช้ใบโอดีเซลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 300
ล้านลิตร เป็น 1.07 พันล้านลิตร โดย USDA คาด
การณ์ว่านโบบายพลังงานชีวภาพดังกล่าวจะเพิ่มปริ
มาณการใช้ไบโอดีเซลขึ้นสองเท่า เป็น 2 พันล้าน
ลิตรในปี 2557 ในขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้า
ว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลให้ถึง 4 พันล้าน
ลิตรในปี 2557 (1.67 พันล้านลิตรใช้ในการคมนา
คมขนส่ง และ 2.33 พันล้านลิตร สำ�หรับการผลิตก
ระแสไฟฟ้า) เห็นได้ชัดว่าการผลิตไบโอดีเซลมีอิทธิ
พลต่อปริมาณการบริโภคปาล์มน้ำ�มันเป็นอย่างมาก
เนื่องจากร้อยละ 28 ของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำ�
มันทั้งหมดในประทศใช้ในการผลิตไบโอดีเซล และ
จากการเติบโตของภาคการผลิตไบโอดีเซลทำ�ให้ใน
ช่วงปี 2556/57 ปริมาณการใช้ปาล์มน้ำ�มันในประ
เทศเพิ่มสูงขึ้น 8.5 เป็น 9.29 ล้านตัน
อย่างไรก็ตาม USDA ตั้งข้อสังเกตว่าการตั้งเป้า
ปริ ม าณการใช้ ไ บโอดี เ ซลในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า
นั้นอาจไม่ใช่ปริมาณที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่ได้มี
การเริ่มใช้ไบโอดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้า แม้ว่า
รัฐบาลจะมีโครงการส่งเสริมให้ใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ปี
2549 แล้วก็ตาม
สำ�หรับภาคการส่งออกปาล์มน้ำ�มันของอินโดนีเซีย
นั้น คาดว่าจะชะลอตัวในช่วงปี 2556/57 เนื่องจาก
บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้
นโยบายพลังงานชีวภาพ
โดยคาดว่าจะมีปริมาณ
การส่งออก 21.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อย
ละ 4.55 นอกจากนี้จากปัจจัยการบริโภคและการส่
งออกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำ�มันปาล์มในสต็อก

FOODFIGURE
ลดลงคาดการณ์ไว้เมื่อปี 2556 อยู่ร้อยละ 32
(พฤศจิกายน 2556 คาดว่าจะมีน้ำ�มันปาล์ม 3.23
ล้านตัน)
ที่มา : FAS, USDA Gain Report, Jsnuary
28, 2014

ที่มา : www.indexmundi.com

FOODTREND

ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม
ในประเทศไทย
ตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มของไทยมีแนว
โน้มเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ส่งผลทำ�ให้มูลค่า
ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 10,630 ล้านบาท ในปี 2560
อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้าหลักของกาแฟพร้อมดื่ม ณ
ปัจจุบัน ยังเป็นกลุ่มคนทำ�งานที่ต้องการเครื่องดื่ม
เพื่อช่วยให้ความสดชื่น โดยมีกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่ม
งานเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ แต่กระแสของการบริโภค
กาแฟสดและกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารต่างๆ
เช่น คอลลาเจน (ช่วยเรื่องผิวพรรณ) สารสกัดจาก
ถั่วขาวและแอลคาร์นิทิน (ช่วยเรื่องการควบคุมน้ำ�
หนัก) ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนทำ�งานรา
ยได้สูง ส่งผลให้ความต้องการกาแฟพร้อมดื่มของ
ตลาดเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิต
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีความสนใจเข้า
มาในตลาดนี้ จึงควรให้ความสำ�คัญกับปัจจัยต่างๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ปัจจัยสำ�คัญที่สุดคือ รสชาติความอร่อย และ
ความสะอาด ปลอดภัย มาตรฐานการผลิต ซึ่งผู้
ผลิตต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนารสชาติความ
อร่อยของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้
บริโภคในกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ชายชอบกาแฟรสเข้มข้น
และช่วยเพิ่มความสดชื่นในทันทีที่ดื่ม

ขณะที่ผู้หญิงชอบกาแฟรสนุ่มนวลและมีส่วนผสมของ
สารอาหารที่ช่วยเรื่องของความงาม เป็นต้น โดย
จะต้องควบคุมการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ให้อยู่ในสภาพดีจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ผลิต
ภั ณ ฑ์ ก าแฟพร้ อ มดื่ ม ควรมี ค วามหลากหลายของ
ขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกให้กับผู้
บริโภคซึ่งชื่นชอบกาแฟพร้อมดื่ม ซึ่งจากข้อมูลการ
สำ�รวจผู้บริโภคพบว่า กลุ่มทำ�งานและวัยเริ่มทำ�งงาน
เป็นผู้ที่ชื่นชอบการบริโภคกาแฟพร้อมดื่มรวมกันมา
กกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยนิยม
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มที่มีรสชาติดี มียี่ห้อ
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่
ชอบรับดื่มกาแฟ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ชอบรสชาติของ
กาแฟพร้อมดื่ม แต่ชอบกาแฟชนิดอื่นๆ เช่น กาแฟ
สด กาแฟ 3 in 1 หรือไม่ดื่มกาแฟเลย

FOODTREND

ตลาดกาแฟพร้อมดื่ม
ในประเทศไทย
ดังนั้น หากผู้ผลิตสามารถผลิตกาแฟพร้อมดื่มที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้
ได้ เช่น พัฒนากลิ่นรสแบบกาแฟสด ก็อาจเป็นอีก
โอกาส
หนึ่งที่จะขยายตลาดกาแฟพร้อมดื่มในกลุ่มลูกค้า
ใหม่ได้ในอนาคตสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ของกาแฟพร้อม
ดื่มนั้น ควรเหมาะสมในการป้องกันและเก็บรักษา
กลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีปริมาณการบรรจุ
เหมาะสม และออกแบบรูปลักษณ์ให้สวยสะดุดตา ดึง
ดูดใหซื้อ โดยอาจเป็นขวดแก้ว ถ้วยหรือแก้วพลาสติก
ที่แตกต่างออกไปจากกระป๋องโลหะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวก็มีข้อเสียตรงที่
อาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ไม่เย็นเร็วและนานเท่ากับกระป๋อ
งโลหะ ดังนั้น การเลือกใช้จึงต้องพิจารณาความสน
ใจและไลฟ์สไตล์การบริโภคของ กลุ่มเป้าหมาย
เอกสารอ้างอิง
Eoromonitor International, (2013)
“RTD Coffee in Thailand”. August, 2013
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (2557).
“สำ � รวจข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ์
กาแฟพร้อมดื่ม”. ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม
2557

FOODINNOVATION

นวัตกรรม “ขมิ้นชัน”
นาโนเอนแคปซูเลชั่น

บริษัททิปโก้ ไบโอเท็ค ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) พัฒนา “สารสกัดขิ้นชันบรรจุในแคปซูล
นาโน” ที่นำ�มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้ง
อาหาร เครื่ีองดื่มและเครื่องสำ�อาง โดยแทบไม่มี
ผลต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
เรื่องรสชาติและกลิ่นฉุนของขมิ้นชัน เมื่อผสมอาหาร
และเครื่องดื่มแล้วทำ�ให้มีรสชาติไม่ดี รวมถึงปัญหา
สารสำ�คัญของขมิ้น (curcumin) ที่ละลายน้ำ�ได้ไม่ดี
เสื่อมสลายได้ง่าย และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อย
เทคนิคนาโนอิมัลชัน เป็นกระบวนการผลิตสาร
สกัดขมิ้นชันบรรจุในแคปซูลนาโน
โดยการนำ�ผง
ขมิ้นชันเปลี่ยนเป็นอิมัลชัน ด้วยการเติมสารลดแรง
ตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Tween 20) น้ำ�มันไตรกีเซอ
ไรด์ชนิดห่วงโซ่ปานกลาง (MCT, medium Chain
triglycerides) และน้ำ� จากนั้นใช้วิธีปั่นผสมสาร
ทั้งหมดภายใต้แรงดันสูง (high pressure homogenization) ทำ�ให้ได้สารสกัดขมิ้นชันบรรจุใน
แคปซูลนาโน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 79.5 นาโน
เมตร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้สารเคอ
คิวมิน (curcumin) ซึ่งเป็นสารสกัดสำ�คัญของขมิ้น
ชัน มีความคงตัวมากขึ้นและสามารถป้องกันการถูก
ทำ�ลาย โดยการไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ภายใน
ร่างกายได้ ทำ�ให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยิ่ง
ขึ้น และมีคุณสมบัติ

สามารถกลบกลิ่นและรสชาติของสมุนไพร สามารถ
ละลายน้ำ�ได้ไม่ตกตะกอนและมีความคงตัวดีในน้ำ�
หรือในเครื่องดื่ม และเครื่องสำ�อางได้เป็นอย่างดี
ขณะนี้ทางบริษัทได้นำ�สารสกัดขมิ้นชันบรรจุใน
แคปซูลนาโน มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
หลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภท Functional ผสมขมิ้นชัน ซึ่งได้รับความนิยมมากในผู้
บริโภคญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีการส่งตัวอย่างสารสกัด
ดั ง กล่ า วให้ ลู ก ค้ า หลายรายทดลองใช้ แ ล้ ว เพื่ อ ผลิ ต
จำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป
จาก http://eureka.bangkokbiznews.com
(สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสัมคมอนน
ไลน์ ได้ที่ http://www.facebook.com/nfi.fic)

FOODLAW & REGULATION

ซาอุดิอาระเบีย คุมเข้ม
เครื่องดื่มชูกำ�ลัง ชี้ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ
ซาอุดิอาระเบีย ประกาศห้ามโฆษณาและส่งเสริม
การขายเครื่องดื่มชูกำ�ลังทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและ
โทรทัศน์ อีกทั้งยังห้ามจำ�หน่ายในสถานศึกษา
สถานบริการด้านกีฬา และสถานที่ราชการ เนื่อง
จากส่งผลเสียต่อสุขภาพ
การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกระทรวง
มหาดไทยซาอุดิอาระเบียได้ศึกษาถงผลข้างเคียง
ต่างๆ ของเครื่องดื่มชูกำ�ลัง แต่ไม่ได้ระบุว่ามีเครื่อง
ดื่มชูกำ�ลังยี่ห้อใดบ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรกา
รนี้

นอกจากนี้บริษัทจำ�หน่ายเครื่องดื่มชูกำ�ลังจะไม่
ได้รับอนุญาตในเป็นสปอนเซอร์งานสังคมวัฒนธรรม
และการแข่งขันกีฬาอีกต่อไปและต้องติดฉลาก
คำ�เตือนผลกระทบที่มีต่อสุขภาพบนผลิตภัณฑ์อีกด้วย
รายงานโดยสำ�นักข่าวของซาอุดิอาระเบีย ผู้ประกอบ
การที่จะส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่มชูกำ�ลังไปยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบียควรติดตามความเคลื่อนไหว
และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของประกาศฉบับนี้อย่าง
เค่งครัด
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ACTIVITY

สร้างจิตสำ�นึกฮาลาล

@เชียงใหม่ 12 มีนาคม 2014

สร้างจิตสำ�นึกฮาลาล

@รร.รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ
19 มีนาคม 2014

