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S T A F F

พบกับจดหมายข่าวชาและกาแฟอีกครั้งนะคะ ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา พฤติกรรมการใช้ชีวิต

ประจ�าวันของคนเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แน่นอนว่าส่งผลต่อการตลาด

ของสินค้าทุกชนิดที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ตามไปด้วยในช่วงนี้

ส�าหรับจดหมายข่าวชาและกาแฟฉบับที ่5 นี ้ขอเริม่ด้วยคอลัมน์ Special Report โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปิยาภรณ์ เชือ่มชยัตระกลู มาน�าเสนอ Food Makerspace ก้าวใหม่ทีจ่ะช่วยขบัเคลือ่นสถาบนัชาและกาแฟ 

ส่วนคอลัมน์ Talk About Tea & Coffee นั้นเรามาฟังโอกาสและความท้าทายสถานการณ์ชาและกาแฟ  

ภายใต้สภาวะ Covid-19 จากนายยกสมาคมชาและกาแฟ, ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

และอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ต่อด้วยคอลัมน์ Café around จะเป็นการแนะน�าร้านชา กาแฟยอดนิยม 

และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันชาและกาแฟได้ในคอลัมน์ Activity ได้เลยค่ะ

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่าสุด อำ�เภอำเมือำงเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
Tea and Coffee Institute, Mae Fah Luang University 333 Moo 1, Thasud, Muang, Chiang Rai, Thailand 57100
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0-5391-6253 E-mail :  teacoffee@mfu.ac.th
Website : teacoffee.mfu.ac.th
www.facebook.com/teaandcoffeeinstitute.mfu

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล | ดร.อมร โอวาทวรกิจ | ทวิพิชญ์ อายะนันท์ | จิราพร ไร่พุทธา | ศิริกานต์ ภักดี | หฤทัย อินต๊ะวงค์

โดย ทีมผู้จัดท�ำ
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เมืองนวัตกรรมอำหำรส่วนขยำย 
มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้หลวง
พัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ Food Maker Space  
เน้นความเป็นเลิศทางด้านชาและกาแฟ  
หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ถ้าหากย้อมหลังไป 17 ปี (พ.ศ. 2546) โครงการจัดตั้ง 

“สถาบนัชา” ได้ก�าเนดิข้ึนในมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนือ่งจาก

วสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกลของ รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชัย ศริชินะ  

(อธิการบดีผู ้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย) ได้มีด�าริให้จัดตั้งหน่วยงานนี้ 

ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนพืชชา ซ่ึงเป็น 

พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

หลักที่หล่อเลี้ยงและสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ โดยตลอด

ระยะเวลาทีผ่่านมา สถาบนัชาได้สร้างผลงานวจิยั การให้บริการ

ด้านวิชาการกับผู้ประกอบการชาในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2559 สถาบันชา ได้เป็นหน่วยงานกลางในการ 

ขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะชาและกาแฟ  

ของประเทศไทย อีกทัง้ได้ท�างานร่วมกบัจงัหวดัเชยีงรายในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย “นครแห่งชาและกาแฟ” แบบบูรณาการ 

ทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

และภาคธุรกิจ เน้นการสร้างร่วมมือกับผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมชาและกาแฟ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ให้เกิดเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับ “สถาบันชา” 

เป็น “สถาบันชาและกาแฟ” เพื่อเป็นผู้น�าทางวิชาการในการ

บริการจัดการงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์

จากชาและกาแฟ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปสู่เกษตรกรในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหนึ่งในหลายสถาบันที่ได้

รับการคัดเลือกจากเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

ส่วนกลาง ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ  

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ

ให้เป็นมหาวิทยาลัยส่วนต่อขยายของเมืองนวัตกรรมอาหาร  

โดยมุ ่งเน้นที่จะผลักดันและยกระดับชาและกาแฟ ให้เกิด

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริม 

และพัฒนาผู ้ประกอบการให้ผู ้ประกอบการน�าเทคโนโลยี
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หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดและก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล  

และช่วยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้า นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ทดสอบชาและกาแฟ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟต้นแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป ผลิตและ

พัฒนาบุคลกรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ยกระดับมาตรฐานสินค้า บริหารจัดการด้านการตลาดและการบริการ สร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Platform ในการท�างาน 5 ด้านเพื่อช่วยเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึง่ Platform ดงักล่าวประกอบไปด้วย Food Maker Space, Testing and Analysis lab, Knowledge  

forum, Flavor and Sensory, Network (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ 2 ภาพส่วนต้อนรับห้อง Food Makerspace

ในปี พ.ศ. 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงได้รบังบประมาณสนบัสนนุ การพฒันา

พื้นที่ Food Maker Space ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ (Learning  

Space) และเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ภาคเอกชนโดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการชาและกาแฟ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ 

ในการเข้ามาใช้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อน�าไป 

ต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งพ้ืนท่ี

ดังกล่าวจะเปิดพร้อมให้ใช้บริการภายในเดือนกันยายน 2563 

(ภาพที่ 2-5 พื้นที่ Food Maker Space ภายใต้การด�าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
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เมอืงนวตักรรมอาหารส่วนขยายมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

มุง่หวงัว่า Food Maker Space จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีช่วยให้การพฒันา

ก�าลังคนด้านอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อน�าไปขับเคลื่อนกลุ่ม

อุตสาหกรรม S-curve และช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  

SMEs ท้องถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ จาก Local สู ่ Global  

เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดอาหารโลกได้มากขึ้น 

ผูท้ีส่นใจจะเข้ามาขอใช้บรกิารพืน้ที ่Food Maker Space 

สามารถติดต่อผ่านทางสถาบันชาและกาแฟ หรือ ส่วนจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ในวันและเวลาราชการ

ภาพที่ 3 ภาพภายในห้อง Food Makerspace

ภาพที่ 4 ภาพมุมสูงห้อง Food Maker Space

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 เลขที่ 333 หมู่ 1 ต�าบลท่าสุด อ�าเภอเมือง

    จังหวัดเชียงราย 57100

  0-5391-6253

 0-5391-6253

 อีเมลล์ : teacoffee@mfu.ac.th

 http://teacoffee.mfu.ac.th
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Talk about  
Tea & Coffee

โอกำสและควำมท้ำทำย
สถานการณ์ชาและกาแฟ  
ภายใต้สภาวะ COVID – 19

ผลจากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาโควิด-19 ที่เกิดข้ึนท่ัวโลก ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

ต่อเศรษฐกิจโลก การด�ารงชีวิต การใช้ชีวิต พฤติกรรมการ 

ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ลดการปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพและ

ทางสังคม หรือ Social distancing ส่งผลให้ประเทศไทย 

ได้เผชญิจุดผกผันของประเทศหรือ Golden period ผลกระทบ 

ไปสู่เศรษฐกิจอย่างรุนแรง รายได้เศรษฐกิจโลกก็หายไปอย่าง

มหาศาล ส่งผ่านไปสู ่3 ด้านด้วยกนั คอื กระทบต่อการท่องเทีย่ว  

ธุรกิจซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า และ

เกษตรกร ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ได้ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่มี 

นักท่องเที่ยว โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ 

ท่องเที่ยว สถานที่บริการต่างๆ และร้านกาแฟ ต้องหยุด 

การให้บริการ สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักกับวงการกาแฟ

และชา ผู้บริโภคกาแฟสดลดลงกว่าร้อยละ 75 ในขณะเดยีวกัน

กาแฟส�าเร็จรูปมีอัตราการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ปัจจุบัน 

นโยบายมาตรการล็อคดาวน์ได้มกีารผ่อนคลายมากขึน้ หลายฝ่าย 

มองว่า หากการระบาดฯ ไม่ยืดเยื้อ สถานการณ์ การบริโภค

คงจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และยาวนานไปจนถึงปลายปี 2563 

สถานการณ์การผลิตกาแฟทั้งประเทศ ปี 2562/2563 

ผลผลิตกาแฟรวม จ�านวน 214,294 ไร่ พ้ืนทีล่ดลงจาก ปี 2561 

ร้อยละ6.94 ผลผลิต 18,598 ตัน ลดลง 6,016 ตัน ร้อยละ 

24,24 เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ 87 ลดลงจากปีที่แล้ว 20 กิโลกรัม

ต่อไร่ ร้อยละ 18.69 

การผลิตกาแฟโรบัสตา เนื้อที่ให้ผล 127,135 ไร่ ผลผลิต 

10,045 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 79 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 

ร้อยละ 13.61 ร้อยละ 39.45 และร้อยละ 30.09 ตามล�าดับ  

เนื่องจากต้นยางพารา ปาล์มน�้ามัน ทุเรียนและไม้ผลที่

เกษตรกรปลูกไว้เริ่มให้ผลผลิต และปัญหาแรงงานการเก็บ

เกี่ยวผลกาแฟท�าให้เกษตร โค่นต้นกาแฟท่ีไม่สมบูรณ์มีอาย ุ

มากออก รวมทั้งเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนธันวาคม 2561 

ถึงต้นเดือนธันวาคม 2562 ท�าให้ดอกกาแฟร่วง กาแฟ 

ที่ออกดอกรุ่น 2 และรุ่น 3 เจอสภาพอากาศแห้งแล้ง ท�าให้

ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต
นายกสมาคมกาแฟและชาไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 (COVID-19) จากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นัน้  
สร้างผลกระทบต่อผู้คนทัว่โลก รวมถึงธุรกิจชาและกาแฟ
ของประเทศไทยอีกด้วย ในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก  
ท่านนายกสมาคมกาแฟไทย ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ส�านักงานเชียงราย และท่านอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย มาพูดถึงโอกาสและความท้าทาย 
สถานการณช์าและกาแฟ ภายใต้สภาวะโควิด-19 ในมุมมอง 
ของทุกภาคส่วนค่ะ 
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การผลิตกาแฟอาราบิกา ในภาคเหนือ เนื้อที่ให้ผล  

87,159 ไร่ ผลผลิต 8,709 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 101 กิโลกรัม 

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 5.18 ร้อยละ 8.85 และร้อยละ 

3.06 ตามล�าดับ เนื่องจากต้นกาแฟท่ีปลูกแซมในสวนผลไม้  

สวนไม้ยืนต้น ตั้งแต่ปี 2559 เริ่มให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรก  

ราคาที่เกษตรกรขาย 150 บาท/กก มูลค่าเฉลี่ยประมาณ 

1,305.3 ล้านบาท

การตลาดกาแฟไทย การส่งออกเมล็ดกาแฟและกาแฟ

ส�าเร็จรูป ในช่วง 2 เดือนแรก (มค. – กพ.) ของปี 2563  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา มีปริมาณการส่งออก

เมล็ดกาแฟดิบ 38 ตัน มูลค่า 6.25 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 

159.56 และร้อยละ 55.10 ตามล�าดับ ส่วนการส่งออกเมล็ด

กาแฟคั่ว มีปริมาณ 28.61 ตัน มูลค่า 7.41 ล้านบาท สูงขึ้น

ร้อยละ 18.66 และ 32.32 ตามล�าดับ ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูป 

มีปริมาณการส่งออก 533.75 ตัน มูลค่า 101.16 ล้านบาท  

โดยปริมาณสูงขึ้นร้อยละ 6.34 ส่วนมูลค่าลดลงร้อยละ 2.30  

ตามล�าดับ และกาแฟส�าเร็จรูปผสม มีปริมาณการส่งออก 

3,674.65 ตนั มูลค่า 399.59 ล้านบาท หรอืสงูขึน้ร้อยละ 13.38 

และร้อยละ 13.17 ตามล�าดับ

การน�าเข้าเมล็ดกาแฟและกาแฟส�าเร็จรูป ในช่วง 2  

เดือนแรก (มค. – กพ.) ของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา มีปริมาณการน�าเข้าเมล็ดกาแฟดิบ 955.32 ตัน  

มูลค่า 119.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.13 และร้อยละ 

291.27 ตามล�าดับ ส่วนการน�าเข้าเมล็ดกาแฟค่ัว มีปริมาณ 

515.31 ตนั มลูค่า 112.56 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 104.07 

และร้อยละ 74.54 ตามล�าดับ ส�าหรับกาแฟส�าเร็จรูปมีปริมาณ

น�าเข้า 1,421.45 ตัน มูลค่า 375.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 51.13 และร้อยละ 53.50 ตามล�าดับ และกาแฟส�าเร็จรูป

ผสม มีปริมาณการน�าเข้า 968.18 ตัน มูลค่า 139.37 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.13 และร้อยละ 11.77 ตามล�าดับ

ราคาเมล็ดกาแฟ ปี2562/63 (ตค. 2562 – กพ. 2563 )  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาเมล็ดกาแฟโร

บัสตา (คละ) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.75 บาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 ส�าหรับราคาเมล็ดกาแฟในตลาดนิวยอร์ก 

ราคาเมล็ดกาแฟอะราบิกา กิโลกรัมละ 95.41 บาท สูงข้ึน 

ร้อยละ 1.14 ราคามล็ดกาแฟโรบัสตา กิโลกรัมละ 47.93 บาท  

ลดลงร้อยละ 17.05 ส่วนราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตาในตลาด

ลอนดอน กิโลกรัมละ 41.33 บาท ลดลงร้อยละ 27.61

ส�าหรับสถานการณ์การผลิตชาของไทย ปี 2563  

แหล่งปลูกชาที่ส�าคัญของไทยอยู่ในแถบภูเขาสูงในภาคเหนือ 

ได้แก่ จังหวดัเชยีงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง แพร่ และน่าน  

สายพันธุ์ท่ีปลูก ได้แก่ พันธุ์ชาอัสสัม ร้อยละ ๘๗ และพันธุ์ 

ชาจีน ร้อยละ 13 ของผลผลิตทั้งหมด โดยใช้ในประเทศร้อย

ละ 83 และส่งออกร้อยละ 17 ของผลผลิตทั้งหมด ในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา เนื้อที่ให้ผลผลิตชาจีนของไทยลดลงจาก 12,660 ไร่ 

ในปี 2562 เหลือ 11,442 ไร่ ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 9.62 

และ ผลผลิต ลดลงจาก 9,039 ตัน ในปี 2562 เหลือ 8,353 ตัน 

ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 7.59 ผลผลิตเฉลี่ย 714 กิโลกรัม/ไร่ 

ใน ปี2562 เป็น 730 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 ชาอัสสัม 

เนือ้ท่ีให้ผล 116,905 ไร่ ในปี 2562 เป็น 130,768 ไร่ ในปี 2563 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.86 ผลผลิตใบชาสด จ�านวน 93,785 ตัน  

ในปี 2562 เป็น 106,183 ตัน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.11 

ผลผลติเฉลีย่ 803 กโิลกรมั/ไร่ ใน ปี 2562 เป็น 812 กโิลกรมั/ไร่  

ในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 
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การตลาด ปี 2563 ราคาใบชาจีนสด สายพันธ์ุอู่หลง 

ก้านอ่อน ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ราคาที่เกษตรกร

ขายที่สวน เฉลี่ย กิโลกรัมละ 48.00 บาท ใบชาอัสสัมสด  

ราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท ใบชาอัสสัมแห้ง ราคากิโลกรัม

ละ 120.00 บาท

การส่งออกชาของไทย ประเทศผู้น�าเข้า อาทิ อินโดนีเซีย 

สหรัฐอเมริกา กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ใต้หวัน 

เนเธอร์แลนด์และลาว เป็นต้น ในช่วง 2 เดือนแรก (มค. – มีค.)  

ของปี 2563 มีปริมาณการส่งออกชาใบจ�านวน 524.17 ตัน 

มูลค่า 100,304.706 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีที่ผ่านมา มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32 มูลค่า 14.33 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ชาส่งออก จ�านวน 285.081 ตัน มูลค่า 53,61 ล้าน

บาท ชาด�าส่งออก ปริมาณ 328.913 ตัน มูลค่า 43,403.594 

ล้านบาท ชาเขียวส่งออกปริมาณ 195.261 ตัน มูลค่า 

56,9.1.112 ล้านบาท

  การน�าเข้าชาจากประเทศต่างๆ (ประเทศผู้ส่งออก) 

อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย 

เวียดนาม ใต้หวัน เยอรมันอินเดียและสเปน เป็นต้น ในช่วง  

2 เดือนแรก (มค. – มีค.) ของปี 2563 ปริมาณการน�าเข้าชาใบ

จ�านวน 2,570.439 ตัน มลูค่า 116,918.456 ล้านบาท เม่ือเทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา มีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.74 

มลูค่า 15.18 ล้านบาท ผลติภณัฑ์ชา ปรมิาณ 42.081 ตนั มลูค่า 

19,553.677 ล้านบาท ชาเขียวน�าเข้า ปริมาณ 992.089 ตัน 

มลูค่า 53,51.665 ล้านบาท ชาด�าน�าเข้าปริมาณ 1,617.770 ตนั  

มูลค่า 65,490.154 ล้านบาท สาเหตุที่มีการน�าข้าชาเพิ่มขึ้น 

อันเนื่องมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะต้อง

ปรับลด อัตราภาษีน�าเข้าชาและผลิตภัณฑ์ชา มีผลต้ังแต่วันท่ี 

1 มกราคม 2563 การน�าเข้าชาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

อาเซียน (AFTA) ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 

 จากการส�ารวจช่วงการผ่อนคลายของไวรัสโคโรนา 

โควิด-19 ในเดือนพฤษภาคม 2563 พบว่ายังมีปริมาณผลผลิต

กาแฟอาราบิกา (กะลา) คงค้างอยู่ที่เกษตรกรจ�านวนกว่า  

2,000 ตัน มีโอกาสความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้  

อันเนื่องจากในช่วงปลายฤดูกาลการผลิตปี 2562/2563  

เกดิฝนตกนอกฤด ูหากไม่มกีารเกบ็เกีย่ว จดัการท�าความสะอาด

สวนที่ดี ปล่อยทิ้งให้เมล็ดกาแฟสุกแห้งคาต้น จะกลายเป็น

แหล่งกระจายการระบาดของมอดเจาะกาแฟได้ และหากกาแฟ

ดังกล่าวไม่สามารถจ�าหน่ายได้ มีการจัดเก็บที่ยาวนานจนถึง

ฤดูกาลผลิตกาแฟ 2563/2564 ท�าให้ปริมาณกาแฟเพิ่มมาก

ขึน้ เกษตรกรจะได้รบัผลกระทบอย่างแน่นอน การแก้ปัญหาทีดี่ 

ที่สุด ในเบ้ืองต้นน้ันเกษตรกรต้องเร่งจัดการท�าความสะอาด 

สวนกาแฟ ไม่น�ากาแฟทีไ่ม่มคีณุภาพมคีวามเสีย่งต่อการระบาด

ของมอดเจาะกาแฟมาผสมหรือจัดการเก็บในที่เดียวกันกับ

กาแฟในฤดกูาล หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วนร่วมระดมแนว

การท�างานเชิงบรูณาการ พฒันารปูแบบช่องทางการตลาดทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้กับชาและกาแฟไทย 

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร และผู้ประกอบ

การ อย่างไรก็ตามเกษตรกรเองก็ต้องพัฒนาปรับตัวเพื่อรองรับ

สถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกัน

ที่มา : กรมศุลกากร  

กรมวิชาการเกษตรและส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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•• โควิด ท�าชีวิตเราเปลี่ยน ••
ถ้อยค�านี้เราเริ่มจะได้ยินจนชินหูแล้ว แล้วจะเปลี่ยน

อย่างไร สิ่งที่เกิดข้ึนแล้วจนเร่ิมเป็นความปกติใหม่ หรือ New 

Normal แบบที่เราจ�าเป็นต้องปฏิบัติเช่นเราต้องสวมหน้ากาก

อนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เราต้องพกเจลแอลกอฮอล์

ติดตัว เราต้องเช็กอิน และถูกวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าไปใน

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เราต้องล้างมือทุกครั้ง 

เมื่อกลับเข้าบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที

•• ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นความ
ปกติใหม่ ••

ความไว้วางใจและความหวาดระแวงกเ็ป็นความปกตใิหม่

เช่นกัน ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดด  

สั่งของมาที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับไวรัสเป็นสิ่งที่ทุกคน 

เลือกท�า แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องการ 

การมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยสังสรรค์ จากผลการส�ารวจพบว่า 

เม่ือคลาย lock down ธุรกจิท่ีคึกคกัก่อนใครๆ คอืร้านชากาแฟ 

และ Generation ทีอ่อกจากบ้านมาใช้บรกิารคอื Gen Y เป็นที ่

รู้ทราบกันว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นนักเสพ Social media  

ตัวฉกาจ ดังนั้นจะเห็นว่าเริ่มมีการแชร์ภาพการไปนั่งกินดื่ม 

ในร้านกาแฟที่มีมุมถ่ายภาพสวยๆ มีขนมอร่อยๆ เหล่านี้บ่งชี้ 

ถึงความจริงของธุรกิจชากาแฟต่อกลุ่มเป้าหมายนี้

•• แล้วคอชาและกาแฟตัวจริงอยู่ที่ไหน ••
แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ก็ยังด�ารงอยู่ แต่การได้อรรถรสของ

การดื่มเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น การหยุดเชื้อเพื่อชาติ  

ถือเป็นโอกาสที่ท�าให้มีเวลาแสวงหาความรู้และได้ด่ืมด�่ากับ

รสชาติของกาแฟจากทีต่่างๆ ทีเ่ล่าลอืกนัว่าเอรด็อร่อย หอมหวน 

แทรกซึมด้วยกลิ่นหอมของธรรมชาติแวดล้อมของแหล่งนั้นๆ 

การศึกษาการปรุง หรือชงเครื่องดื่มด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่สั่งซื้อ

อุปกรณ์ การคั่วอบใบชา หรือการคั่วบดกาแฟ หรือสั่งซื้อเมล็ด

กาแฟที่คั่วโดยบาริสต้ามือฉมัง เรียนรู้การชงด้วยความละเอียด

อ่อน จนทีส่ดุอยากท�าความรูจ้กัสถานทีท่ีม่าของใบชาหรือเมล็ด

กาแฟนั้นๆ เป็นอีกทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค และเป็นการ

เพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่ีออกแบบโดยนักท่องเที่ยว

โดยตรง แล้วผู้ผลิตล่ะ ตรงนี้ถือเป็นความท้าทาย

•• ความท้าทายใหม่ ••
เมือ่ผูบ้รโิภคเริม่สนกุกับการเรยีนรู ้ผูผ้ลติควรศกึษาหามมุ

มองใหม่ หรือนวัตกรรมของผลผลิต รวมทั้งนวัตกรรมการขาย

ให้หลากหลายและแสวงหาช่องทางการขายให้เข้าถึงผู้บริโภค

อย่างทั่วถึงโดยอาศัย social media เป็นพาหนะน�าส่งข้อมูล

ต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สิ่งนี้น่าจะท�าให้วงการชาและกาแฟ 

มีของเล่นใหม่ๆ รวมทั้งผู้ผลิตเองก็มีโอกาสได้รับเสียงสะท้อน

จากผู้บริโภค (Voice of Customer) โดยตรง สามารถต่อยอด 

และน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบรับกับความต้องการของ

ตลาด และขยายตลาดออกไปได้อย่างกว้างขวาง

•• สมดุลใหม่ ••
ถึงวันนี้เราทุกคนยอมรับว่า ธรรมชาติได้เรียกคืนความ

สมดุลกลับมาอย่างงดงาม ทุกวันจะมีข่าวว่าสภาวะแวดล้อม

กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง ความงดงามของธรรมชาติ

ได้ฟื้นกลับมา และพวกเราเกิดการตระหนักถึงวิถีการด�ารงอยู่

อย่างใกล้ชิดธรรมชาติ ตลอดจนการบริโภคอย่างปลอดสารพิษ 

(Organic) มากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้เข้าทางกับวิถีการปลูกชา กาแฟ 

ในประเทศไทยอย่างมาก เรามคีวามงดงามของไร่ชาเป็นจุดขาย

ทางการท่องเที่ยว เป็นภาพจ�าของจังหวัดเชียงราย ส่วนสวน

กาแฟแม้จะไม่มีภาพกว้างงดงามอย่างไร่ชา แต่สวนกาแฟนั้น 

มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและสร้างความหลากหลาย 

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนุกสนานสามารถรองรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มเฉพาะที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี

สนุกอย่างไร จะสนุกแค่ไหน
โควิดจบ พบกันค่ะ 

คณุกรุณำ เดชำตวิงศ ์ณ อยธุยำ  
ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่ง 
ประเทศไทย ส�านักงานเชียงราย
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•• วเิคราะหส์ถานการณอุ์ตสาหกรรมชา-กาแฟ ในยุค COVID-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวิถีชีวิตของ

คนทั่วโลก ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก

เหมือนเคย รวมถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิหลายประเภททีท่�าให้

เกิดการรวมตัวของคนหมู่มากก็ถูกระงับหรือยกเลิก และจนถึง

ปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่าว่าโรค COVID-19 นี้จะยุติลงเมื่อใด จน

ท�าให้คาดการณ์ได้ไม่ยากกว่าในปี 2563 นีจ้ะเกิดการหดตัวทาง

เศรษฐกิจไปทั่วโลกอย่างแน่นอน

ในบรรดาอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแต่

ไม่มาก หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดย

เฉพาะประเภทอาหารส�าเรจ็รปู และกึง่ส�าเรจ็รปู ท่ีมีการบรโิภค

เพิม่สงูขึน้ในช่วงท่ีคนไม่สามารถออกจากบ้านไปดืม่กินสงัสรรค์

ได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา และถ้ารายไหนที่สามารถปรับตัวได้เร็ว 

มีการให้บริการแบบ Delivery ไปยังผู้บริโภคได้ด้วยแล้ว ก็

ถือว่ามีความได้เปรียบทางการตลาดในยุค COVID-19 นี้มาก

พอสมควรเลยทีเดียว

คุณกฤษนันท์ ทะวิชัย 
ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรมชา-กาแฟของประเทศไทยในช่วงสามปีที่

ผ่านมาถอืได้ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดด สังเกตได้จากการมีร้าน

จ�าหน่ายกาแฟเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น กาแฟยีห้่อหนึง่

ทีม่จี�าหน่ายในป๊ัมน�า้มนั ในปัจจุบนัมสีาขามากกว่า 3,000 แห่ง 

ในประเทศ เป็นต้น ยิ่งเมื่อพิจารณาจากราคาจ�าหน่ายกาแฟใน

ร้านที่เป็นมาตรฐาน มีตั้งแต่ 40 บาท ไปจนถึงราคาเกิน 100 

บาทต่อแก้ว เรียกได้ว่าราคาเกือบจะเท่ากับหรือสูงกว่าอาหาร

หลักที่เราบริโภคในแต่ละมื้อเสียอีก นั่นจึงท�าให้ธุรกิจชา-กาแฟ 

ในประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดของนักธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญ่ให้

เข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมน้ีเป็นจ�านวนมาก และมคีวามหลาก

หลายของการลงทุนตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ท�าให้การ

ขายกาแฟจากเดิมขายที่ตัวรสชาติของชา-กาแฟเป็นหลัก ถูก

ท�าให้มมีลูค่าเพ่ิมจากท�าเลท่ีต้ัง การตกแต่งร้าน และบรรยากาศ 

ผนวกกับกระแส Social Network ที่แพร่หลาย เราจึงได้เห็น

ภาพคนแต่งตัวสวย ๆ ไปนั่งดื่มชา-กาแฟ ในร้านพร้อมกับถ่าย
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ภาพสวย ๆ เช็คอินผ่าน Facebook แชร์ให้เพื่อนได้ดู และเกิด

กระแสนิยมอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมา

  แต่เมื่อโรค COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศ จน

รัฐบาลต้องออกมาตรการควบคุมการรวมกลุ่มของคน หมู่มาก 

น่ันจึงท�าให้เกิดผลกระทบต่อร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม ท่ีไม่

สามารถจะจดัให้คนมานัง่กนิดืม่ในร้านแบบแออดัได้ รวมถงึตัวผู้

บริโภคเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นการซื้อกลับ หรือสั่ง

ผ่านระบบออนไลน์ให้มาส่งท่ีบ้านหรอืท่ีท�างาน   แทน ประกอบ

กับผู้บริโภคบางราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง พัก

งาน หยุดงาน ท�าให้รายได้ลดลง ก็ส่งผลกระทบให้การบริโภค

ชา-กาแฟลดลง เนือ่งจากผูบ้ริโภคอาจคดิว่าเป็นสนิค้าฟุม่เฟือย 

และราคาสงู รวมทัง้หลายคนกเ็ลอืกทีจ่ะเกบ็เงนิไว้ใช้จ่ายในเรือ่ง

อื่นที่จ�าเป็นก่อน

  เมื่อการบริโภคในส่วนปลายทางลดลง ก็ย่อมส่งผล 

กระทบมาถงึกลางทาง (โรงงานผลติชา- โรงคัว่กาแฟ) และต้นทาง  

(เกษตรกรผู้ปลูกชา-กาแฟ) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจากข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างในประเทศที่บริโภคกาแฟสูงสุด 20 ประเทศของ

โลก เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา รสัเซยี ฯลฯ ส�ารวจโดยองค์การ

กาแฟนานาชาติ (International Coffee Organization : ICO) 

พบว่า 1% ที่ลดลงของ GDP โลกจะส่งผลให้การบริโภคกาแฟ

ลดลง 0.95% หรือประมาณ 1.6 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 

60 กิโลกรัม) ซึ่งจากการคาดการณ์ของกองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (IMF) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คาดว่า

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะตดิลบถึง 3% ซ่ึงถอืเป็นการขยายตัว

ที่ต�่าที่สุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ Great Depression เมื่อปี 2473 

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ก็สามารถท�าให้คาดการณ์ได้

ว่าการบริโภคกาแฟของโลกจะลดลงอย่างน้อย 2.85% 

 ดังนั้น ผู ้ประกอบการและเกษตรกรที่อยู ่

อุตสาหกรรมชา-กาแฟ จ�าเป็นจะต้องมีการเตรียม

ตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการปรับ

ตวัทางธรุกจิในกรณท่ีีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ยงัยดืเยือ้ต่อไป ซึง่อาจจะท�าให้พฤตกิรรม

ใหม่ ๆ  ในวนันี ้กลายเป็นพฤติกรรมปกตใินวนัข้างหน้า 

โดยการปรบัตวัทีเ่หมาะสมควรจะมีการค�านงึถึงความ

ปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนมีการเข้มงวด 

ด้านคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น  

รวมไปถึงการมองหาโอกาสใหม่ หรือ New Business Model 

เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กบัธรุกิจ เพ่ือชดเชยยอดขาย

ท่ีหายไป ท้ังหมดนี้ขอเพียงแค่ผู้ประกอบการและเกษตรกรมี

ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปรับตัว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้า

มาก็เป็นไปได้ว่าโอกาสใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากวิกฤตคร้ังนี้ อาจ

จะกลายเป็นธรุกจิหลกัในอนาคต ทีส่ร้างให้ธรุกจิของเราประสบ

ความส�าเร็จมากกว่าเดิมก็เป็นได้ 

  ในส่วนของภาครัฐ ได้มีมาตรกรช่วยเหลือมากมาย

หลายรปูแบบบ ทีเ่กีย่วข้องกบั SMEs ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถ

เลือกใช้บริการตามความเหมาะสม เช่น การสนบัสนนุแหล่งเงนิ

ทุนของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งมีอัตรา

ดอกเบี้ยต�่าเพียง 1% และยังมีมาตรการช่วยเหลือ เอสเอ็มอ ี

ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 

ซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือผลกระทบ

จากโรค COVID-19 พ.ศ. 2563 โดยขอให้พักช�าระหนีเ้งนิต้นได้  

เป็นระยะเวลานานถึง 12 เดือน และยังมีการสนับสนุนผู้

ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานต่าง ๆ 

เช่น อย. มผช. หรือ GMP เป็นต้น ตลอดจนการจัดท�าโครงการ

ส่งเสริม และพัฒนาเอสเอ็มอีที่มีการพัฒนาเชิงลึก การให้ค�า

ปรึกษาแนะน�าเฉพาะราย และส่งเสริมให้เข้าสู่การตลาดรูป

แบบใหม่ ผ่านการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบ

การสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมการประกอบธุรกิจใหม่ หรือ 

New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยผู้ประกอบ

การท่ีสนใจรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ส�านักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัเชยีงราย โทร. 053-711-666 หรอื E-mail :  

moi_chiangrai@industry.go.th
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เมนูแนะน�ำ

 Tea from forest. ชาที่มาจากป่าชุมชน หรือ

หมู่บ้านที่ปลูกชาแบบรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยฝีมือช่างชาทีม

สวรรค์บนดิน และศิลปินช่างชาระดับอาจารย์

 Orange peel thai 
tea. ชาด�าจาก 2 หมู่บ้าน  

ชาอูห่ลงออร์แกนกิค์ เบลนกับ

สมนุไพร และผวิส้มธรรมชาติ

  Jasmine green 
tea. ชาเขียวสายพันธุ์อู่หลง 

ออร์แกนคิ เบลนกบัสมนุไพร

หลากชนิด และน�้ามันจาก

ดอกมะลิธรรมชาติแท้ๆ 

 คุกกี้วิเชียรมำศ 

ที่ มีส ่วนผสมของงาขี้ม ้อน

จากหมู่บ้านห้วยหินลาดใน 

ที่ได้รับรางวัล Forest Hero  

จากสหประชาชาติ แมคคา

เดเมียจากดอยช้าง อัลมอนต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แป้งข้าว

ไรซ์เบอร่ีออร์แกนคิ ใช้น�า้มนัร�าข้าวแทนเนย ถกูใจคอ Vegan 

ทานคู่กับชาและกาแฟก็เข้ากันดี

Café
Around

สวรรค์บนดิน
จุดเริ่มต้นของสวรรค์บนดิน เริ่มจาก พ่อของเรา มีอาการ

ลิ่มเลือดอุดตันในสมองกระทันหัน เราจึงปรึกษากัน เพ่ือท่ี 

จะรักษาพ่อของเรา เราจึงย้ายท่ีอยู่ไปยังที่ๆ มีสิ่งแวดล้อม   

และอากาศที่ดี ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และเป็นภูมิล�าเนาดั้งเดิม

ของเราด้วย

โต ชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ จึงวางแผนกลับบ้าน  

โดยปรึกษากับเพ่ือนคนหนึ่งซึ่งรู ้จักกันบนดอย สมัยยังเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้น โตยังท�างานเป็นอาสาสมัคร

ถ่ายภาพไปด้วย

ขณะน้ันเขาเปิดร้านกาแฟ และท�าแบรนด์กาแฟชื่อ  

Akha Ama โตจึงได้มาศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปกาแฟตั้งแต่

ต้นน�้าจถึงปลายน�า้แล้วเรียนปั้นเซรามิก กับศิลปินอยู่ท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ด้วย  พอรู้ทางกลับบ้านแล้วจึงกลับมาสร้างสวรรค์ 

บนดิน โดยพิจารณาจากฐานรากที่เข้มแข็งมั่นคง ของพื้นที่  

ที่เราอยู่ คือจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ เหมาะสมอย่างยิ่ง 

ที่จะท�าชา ท�าสมุนไพร เนื่องจากสามารถเพาะปลูกพืชได้หลาก

หลาย ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งพืชเมืองร้อน และเมืองหนาว

2 ชัว่โมงทีเ่คยเสยีเวลาไปกบัรถตดิทีก่รงุเทพมหานครเป็น

เวลาที่สามารถขึ้นดอยไปเก็บชา เก็บสมุนไพร พร้อมท้ังศึกษา 

ค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวได้ทั้งสนุก และมีความสุขมากมาย

คุณแม่ก็ได้ท�าสิ่งที่ชอบและถนัด คือท�าขนมนั่นเอง ทุก

สิ่งท�าให้เรากลับมาอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันอีกครั้ง จนถึง

ปัจจุบันครอบครัวเราใหญ่ข้ึน “ทีมงานทุกคน” มีความสุข

ที่ได้ทดลองพัฒนามีความสุขที่ได้ถ ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  

ที่ได้ประสบพบเจอมาระหว่างการท�างาน

“เรารักในสิง่ทีเ่ราท�า”

 เวลาเปิด-ปิด 

    เปิดทุกวัน : 09.00 - 17.00 น.

 171/12 หมู่1 ต�าบลริมกก อ�าเภอเมือง  

   จังหวัดเชียงราย 57100

  09-8259-4295, 08-1205-3554

 SawanbondinFarm
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จากอินทีเรีย ดีไซเนอร์ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ แต่เมื่อ

ยิ่งได้ศึกษาก็ย่ิงหลงใหลในศาสตร์การท�ากาแฟ และด้วยความ

ต้องการให้เชียงรายมีพื้นที่ใหม่ในการพบปะ แลกเปลี่ยน 

ความรู้-ความสนใจด้านไลฟ์สไตล์, กาแฟ, ดนตรี, แฟชั่น,  

การถ่ายรปู. จงึเกดิร้านกาแฟแบบ Concept Store ทีม่าพร้อม 

Courtyard กลางพื้นที่ มีทั้งมุมส�าหรับ selected shop/ 

Co-working Space และห้องพกัสไตล์ Mid-century Modern.

Concept Yard
Chiang Rai

 เวลาเปิด-ปิด 

    จันทร์-ศุกร์ : 08.00น. -17.00 น. 

    เสาร์-อาทิตย์ : 08.00น. -18.00 น. 

    * ปิดทุกวันพุธ

 368 ถนนไตรรัตน์ ต�าบลเวียง อ�าเภอเมืองเชียงราย  

    จังหวัดเชียงราย 57000

  09-9919-7978

 concept yard chiangrai : multi-living space

 conceptyardcafe

 Official: @conceptyard

เมนูแนะน�ำ
Monster Latte

กาแฟนมที่ได้ความหวาน 

หอมละมนุจากคาราเมลโฮมเมด

ฉบับของยาร์ด เพลินกับการดื่ม

กาแฟมากขึน้ ด้วยเจลลีก่าแฟให้

เคี้ยวหนุบหนึบ

Sparkling Your Day

กาแฟไซฟ่อน เมล็ดเบลน

พิเศษส�าหรับเมนูนี้ โดยเฉพาะ 

นอกจากจะละเมยีดละไมกบัแต่ละ

ขั้นตอนแล้ว ยังให้มิติของการรับ

รสชาตทิีห่ลากหลาย ทัง้อโรม่าของ

กาแฟ  ความซาบซ่าจากสปาร์ค

กลิ้งและหวานหอมของพีช ท�าให้

เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิดที่ดื่มง่าย
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เกิดมาจากท่ีเรารักในการดื่มและหลงไหลมนต์สเน่ห ์

ของกาแฟ ท�าให้เกิดแรงบัลดาลใจที่จะสร้างร้านขึ้นมาเพ่ือ 

อยากให ้ เชียงรายมีร ้ านกาแฟที่มีตั ว เลือกในการดื่มที ่

หลากหลาย จากไทยและต่างประเทศ เราเป็นร้านเล็กๆ ที่เปิด

อยู่หน้าบ้านของตัวเอง บริหารจัดการกันแบบครอบครัว เรามี 

การคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ในการน�ามาท�าเครื่องดื่มให้ลูกค้า  

และคิดค้นเมนูใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อได้เปิดประสบการณ์

ใหม่ในการดื่มกาแฟท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม ได้มีสถานที่ดีๆ  

ไว้พักผ่อนกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ  และเพื่อให้ผู้ดื่มได้ดื่มสิ่งที่

ดีที่สุด จากความตั้งใจของเราครับ

Burmudar
Coffee 
Brewed

เมนูแนะน�ำ
เมนูแนะน�ามีหลากหลายเมนู ทั้งกาแฟ และเมนู

ที่ไม่มีส่วนผสมของกาแฟ ยกตัวอย่างเมนูแนะน�าขายดี

เมนู : Peach mountain 

mocktail coffee กาแฟสกดัเยน็ หมกัไว้ 18-20 h.  

ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับ ไซรัปพีชและน�้ามะนาว  

ช่วยเพิ่มความสดชื่นในยามที่หิวหระหาย ตกแต่งด้วย 

ลูกพีชเชื่อมและเพิ่มความหอมด้วยโรสแมรี

 เวลาเปิด-ปิด 

    จันทร์-ศุกร์ : 08.00น. -17.00 น. 

    เสาร์-อาทิตย์ : 08.00น. -18.00 น. 

    * หยุดทุกวันพฤหัสบดี

 3 แยก รร.ฮ่องลี่ หลังป้ายบอกทางไปน�้าตกห้วยแก้ว

 https://maps.app.goo.gl/zjdY1YFwN1PSzhuM9

  08-7568-9787

 Bermuda coffee brewed

 conceptyardcafe
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โดย ทวิพิชญ์ อายะนันท์

กจิกรรมเสวนาเสวนาออนไลน์ TEA & COFFEE TALKS #1
หวัข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่อสถานการณ์อตุสาหกรรม ชา-กาแฟไทย”

ส่วนจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม ร่วมกบั เมอืงนวตักรรมส่วนขยายมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง สถาบนัชาและกาแฟ ททท.ส�านกังาน
เชียงราย และ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมจัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่อสถานการณ์
อุตสาหกรรม ชา-กาแฟไทย” ครั้งท่ี 1 น�าเสวนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ร่วมกับอาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ  
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณ พงศกร อารีศิริไพศาล ประธานกลุ่มคนรักกาแฟเชียงรายมาร่วมเสวนาในเรื่องสถานการณ์ชาและกาแฟไทย โอกาส
และความท้าทายในอนาคตท่ีได้ปรับตัวภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อไปสู่ทางเลือกและทางรอดของธุรกิจ นอกจากนี้แล้วยังได้มีการสาธิต 
การท�าเมนูกาแฟ Drip at home ซึ่งสามารถท�าเองได้ง่ายที่บ้าน โดยจัดเสวนาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ร้าน Local Coffee จังหวัดเชียงราย

การเข้าร่วมประชุมหารือการด�าเนินโครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ว หมู่บ้านท่องเทีย่ววถิชีากาแฟ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุณนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย 
ได้เป็นประธานการประชุม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัม 
สู่มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชากาแฟ ซึ่งม ี
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ปิยาภรณ์  
เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ร่วมกับ รองศาสตรจารย์ ดร.อ�านาจ  
ขาวเครือม่วง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  
และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  เข้าร่วมการประชุม ณ 
ห้องประชุมส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อ น�าเสนอวัฒนธรรมชาสู่สินค้าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อสร้าง
แนวคิดในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนผลิตชา
ต�าบลแม่พริก อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และต�าบนแม่แวน อ�าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่
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การชมุคณะท�างานเพือ่พจิารณาค�าขอ ตรวจสอบคณุภาพและ
แหล่งทีม่าส่ิงบ่งชีท้างภูมศิาสตร์ “ชาเชยีงราย” คร้ังที ่1/2563

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อพิจารณาค�าขอ ตรวจสอบคุณภาพและแหล่ง
ที่มาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ครั้งที่ 1/2563 โดย คุณนาวิน อินทจักร  
เกษตรจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คุณเยาวภา ชัยประจง หัวหน้ากลุ ่ม 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการ
ประชุมคณะท�างาน ณ ห้องประชุมส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ซึ่งในการ 
ประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อต่ออาย ุ
หนังสือผู ้ที่ ได ้รับอนุญาตให้ใช ้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
“ชาเชียงราย” และตรวจติดตามประจ�าปี พร้อมท้ังพิจารณาแผนการท�างานเพื่อ
พิจารณาค�าขอ ตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
“ชาเชียงราย” ประจ�าปี พ.ศ. 2563 

กจิกรรมเสวนาเสวนาออนไลน์ TEA & COFFEE TALKS 
#2 หวัข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่อวิถีการท่องเทีย่ว  
ชา-กาแฟ”

ส่วนจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม ร่วมกบั เมอืงนวตักรรม
ส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันชาและกาแฟ ททท.ส�านักงาน
เชียงราย และ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  
ร่วมจัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 ต่อวิถีการ 
ท่องเทีย่ว ชา-กาแฟ” คร้ังที ่2 น�าเสวนาโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  
เชือ่มชัยตระกลู โดยกจิกรรมในครัง้นีไ้ด้เชญิคณุกรณุา  เดชาติวงศ์ ณ อยธุยา 
ผู้อ�านวย ททท. ส�านักงานเชียงราย ร่วมกับ ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อ�านวยการ 
ส�านักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ คุณเพลินพิศ   
หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จ�ากัด  
คุณยุพิน ชีวิตกุลทอง ผู้จัดการไร่ชาวังพุดตาล และคุณสุจิรา แซ่หลอ  
ผู้จัดการไร่ชา 101 มาร่วมเสวนาในเรื่อง การปรับเปลี่ยนสู่การท่องเที่ยว
แบบ New normal ผลกระทบของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม MICE และมาท�าความรู ้จักกับ Amazing  
Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อปรับตัวไปสู ่
ทางเลือกและทางรอดของธุรกิจ โดยจัดเสวนาข้ึนในวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2563 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
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