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C O N T E N T

S T A F F

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	พบกับจดหมายข่าวชาและกาแฟฉบับที่	2	(ตุลาคม-ธันวาคม	2562)	ค่ะ	ฉบับนี้เรายังคงอัดแน่น
ด้วยเน้ือหาสาระความรูใ้นเรือ่งชาและกาแฟเช่นเดมิค่ะ	ปลายฝนต้นหนาวแบบนีอ้ากาศเปลีย่นแปลงบ่อยขอให้ท่านผู้อ่าน
รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

	 จดหมายข่าวชาฉบับนี้ว่าด้วยสรุปกิจกรรม	 Tea	 and	 Coffee	 International	 Symposium	 2019	 ในคอลัมน	์ 
Talk	about	Tea	&	Coffee	ค่ะ	ส่วนคอลัมน์	 Tea	&	Coffee	Research	นั้นว่าด้วยทิศทางงานวิจัยกาแฟอะราบิกา	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ส�าหรับท่านที่สนใจปลูกกาแฟนั้นต้องติดตามคอลัมน์	 Know	More	About	 Tea	&	Coffee	 
ในฉบับนี้มาบอกเล่าวิธีการปลูกและดูแลกาแฟอะราบิกาค่ะ	 ส่วนท่านที่รักสุขภาพห้ามพลาดคอลัมน์	 Health	 Tea	
&	 Coffee	 ที่มาบอกถึงประโยชน์และโทษของกาแฟให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ	 ทั้งนี้ท่านผู้อ่านยังคงติดตามกิจกรรม 
ความเคลื่อนไหวของการด�าเนินงานของสถาบันชาและกาแฟได้จากคอลัมน์	Activity	เหมือนเช่นเคยค่ะ

	 ท้ายสุดนี้	 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีติดตามจดหมายข่าวชาและกาแฟของเรามาอย่างต่อเนื่อง	 คณะผู้จัดท�า 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากจดหมายข่าวชาและกาแฟฉบับนี้ค่ะ

Know More About  
TEA & COFFEE

การปลูกและการดูแล 
กาแฟอะราบิกา

กาแฟ  
ประโยชน์และโทษต่อสุขภาพ 

ที่ควรรู้

8กิจกรรม
Tea and Coffee  

International Symposium  
2019 ทิศทางงานวิจัยกาแฟอะราบิกา  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Talk About TEA & COFFEE

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต�บลท่าสุด อ�เภอเมืองเชียงราย 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 :  tea-institute@mfu.ac.th
http://web2.mfu.ac.th/other/teainstitute
www.facebook.com/teainstitute.mfu

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

Activity :

Health TEA & COFFEE

TEA & COFFEE Research :

3

10

12
15



2019International 
S y m p o s i u m

Tea & Coffee
Talk about  

Tea & Coffee

 สวสัดคีะ่ จดหมายข่าวชาและกาแฟ ฉบบันี ้อยากจะน�าเสนอผลการจดักจิกรรม 
Tea and Coffee International Symposium 2019 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาค่ะ หลังจากฉบับที่ผ่านมา
ผู้เขียนได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าในเดือนกรกฎาคม จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม 
“กรกฎา เดือนแห่งชาและกาแฟ” นัน้ มาดูกันค่ะว่าใครเป็นผู้สนับสนุนให้กิจกรรมนี้ 
ส�าเร็จและผลการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้าง

	 จังหวัดเชียงรายได้มีนโยบายผลักดันให้เป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ	 โดยพัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง	 ค้าขาย	

เจรจาธุรกิจ	 เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชา	กาแฟ	 ตลอดจนเป็นเมืองที่มี

บทบาทส�าคัญเกี่ยวกับชา	 และกาแฟ	 ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า	 โดยบูรณาการทุกภาคส่วน	 เพื่อให้การด�าเนินการ

เรียบร้อย	 ในปี	 พ.ศ.	 2561	 จังหวัดเชียงรายจึงตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ	ประกอบไปด้วย

อนุกรรมการ	4	ฝ่าย	คือ	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	ฝ่ายส่งเสริมการตลาด	และฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรม	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเมืองชาและกาแฟเชียงรายอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

	 ทางส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สสปน.	ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน

ให้จังหวัดเชียงรายเป็นฐานการจัดงานชาและกาแฟของประเทศไทย	 โดยท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งแต ่

ปี	พ.ศ.	2560	โดยเริ่มการศึกษาเรื่อง	“การพัฒนายกระดับงาน	Chiang	Rai-ASEAN	Coffee	&	Tea	Festival	สู่การเป็น

ชั้นน�า	 (Flagship	 Event)	 ผลจากการศึกษาในครั้งน้ัน	 ได้สรุปแนวคิดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 

ยกระดบัในระยะเวลา	5	ปี	ประกอบไปด้วย	1)	การสร้างฐานการจัดงานและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม	2)	การจัดงานชา-กาแฟ

นานาชาต	ิ3)	ส่งเสรมิการตลาดเชงิรกุในประเทศอย่างต่อเนือ่ง	และขยายเครือข่ายการจัดงานสู่ระดับภมูภิาค	4)	ขยายการ

จัดงานสู่ระดับนานาชาติครอบคลุมผู้แสดงสินค้าจากภาคเหนือตอนบนและอนุภาคลุ่มน�้าโขง	

	 ในปี	พ.ศ.	2562	เพื่อการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ	และ	การขับเคลื่อนเมืองแห่งชา-กาแฟของจังหวัด

เชียงราย	เพือ่ขยายผลสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศให้เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้	และเป็นกลไกขบัเคล่ือน

นครแห่งชาและกาแฟ	 คณะกรรมการฯ	 จึงได้ก�าหนดเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 กระตุ ้นให ้เกิดการรับรู ้และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย	 

2)	กระตุน้ให้เกดิการบูรณาการการด�าเนนิงานของทกุภาคส่วนเพือ่ขบัเคลือ่นเมอืงแห่งชาและกาแฟเชยีงราย	และ	3)	กระตุน้

เศรษฐกจิการท่องเทีย่วนอกฤดกูาล	โดยมกีจิกรรมหลากหลายตลอดทัง้เดือน	และมหีน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครัฐและเอกชน

ที่เป็นเจ้าภาพร่วม	ในแต่ละสัปดาห์	ดังนี้	
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กิจกรรมการเปิดตัวงานเดือนแห่งชาและกาแฟ (TEA & COFFEE MONTH) 
ระยะเวลา 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

	 รับผิดชอบกิจกรรมโดย	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ส�านักงานเชียงราย	 ร ่วมกับกลุ ่มคนรักกาแฟ
เชียงราย	 และได ้ รับการสนับสนุนกิจกรรมจากสายการบินไทยแอร ์ เอเชีย	 กิจกรรมดังกล ่าวมี วัตถุประสงค ์ เพื่อ
กระตุ ้นการรับรู ้และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายในกลุ ่มนักท่องเที่ยว	 และกระตุ ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล	 โดยมีการเผยแพร่เมนูแนะน�าจากร้านกาแฟเชียงรายมากกว่า	 70	 ร้าน	 ให้นักท่องเที่ยว
ได้ชิมเมนูแนะน�าพร้อมประทับตราสัญลักษณ์	 ครบ	 5	 ตรา	 รับของที่ระลึก	 และลุ ้นรับตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ	 
โดยมีการประชาสัมพันธ์ใน	 Inflight	Magazine	 (Travel	360)	ฉบับเดือนมิถุนายน	ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถน�า	Boarding	Pass	
มาแลกรับเมนูแนะน�าของแต่ละร้านได้	

	 กิจกรรมดังกล่าวได้	Kick	off	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	ที่ร้าน	Figure	and	Ground	โดยมีกิจกรรมไฮไลท์	2	กิจกรรม
คือ	1)	Coffee	Battle	2)	Tea	paring	โดยกิจกรรม	Coffee	Battle	ได้เชิญบาริสตาจากทางภาคใต้มาประชันฝีมือกับบาริสตาทาง
ภาคเหนือ	โดยชงกาแฟสายพนัธุโ์รบสัตา	(จากทางใต้)	และอะราบกิา	(จากทางเหนอื)	น�ามาผสมกับน�า้ผลไม้ท้องถิน่	ได้แก่	ลกูหม่อน	
น�้าสับปะรด	น�้าลิ้นจี่	และน�้าลูกตาล	เพื่อสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ	นอกจากนี้กิจกรรม	Tea	pairing	ได้น�าขนมท้องถิ่นมาจับคู่
กับเครื่องดื่มชาจากสวรรค์บนดินฟาร์ม	ขนมท้องถิ่นที่ได้น�ามาจับคู่	ได้แก่	หมี่กรอบน�้าล�าไยทานคู่กับ	Siam	Jasmine	Green	Tea,	
คุ้กกี้งาขี้ม้อนทานคู่กับ	Siam	Breakfast	Black	Tea	ฯลฯ

ภำพที่ 1	บรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชากาแฟ	 
(Kick	off:	Tea	&	Coffee	Month)	 

วันศุกร์ที่	28	มิถุนายน	2562	 
ณ	ร้าน	Figure	&	Ground

สัปดาห์ที่  
1
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โครงการประชุมชาและกาแฟนานาชาติ Tea and Coffee International  
Symposium 2019 (TCIS 2019) และการประชุมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 
ชากาแฟในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 (ASEAN +6 on Tea and Coffee Business 
Summit) ในวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

	 โดยสถาบนัชาและกาแฟ	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ร่วมกับกรมส่งเสรมิการเกษตร	กรมวชิาการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ส�านักงานจังหวัดเชียงราย	และเมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	สนับสนุนการจัดงานโดย	ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ	(	องค์การมหาชน	)		(สสปน.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ	แลกเปลี่ยน 
เรยีนรูอ้งค์ความรู้จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	รวมถึงกระตุน้การพฒันางานวจิยัท่ีเกีย่วกับชาและกาแฟ	เพือ่การพฒันา 
องค์ความรู้ด้านชาและกาแฟอย่างครบวงจร	และก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในธุรกิจระหว่างประเทศในอนาคต	โดยมีกิจกรรมการเสวนา
วิชาการและเชงิธรุกจิ	นทิรรศการความรู	้การแสดงสนิค้าชาและกาแฟ	จบัคูท่างธุรกจิ	และการศกึษาดงูานด้านการผลิตชาและกาแฟเชียงราย	 
โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื	กลุม่นกัวชิาการ	เกษตรกร	กลุม่นกัลงทนุและนกัธรุกจิในอตุสาหกรรมชาและกาแฟ	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ 
โดยมผีูเ้ข้าร่วมงานทัง้สิน้	664	คน	ผลการจดัประชมุผูเ้ข้าร่วมมคีวามพงึพอใจในระดบัดี	ในด้านการจดัประชมุและเนือ้หาของการประชมุ

ภำพที่ 3	บรรยากาศการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟ	ในงาน	Tea	and	Coffee	International	Symposium	2019

ภำพที่ 2	บรรยากาศกิจกรรมภายในงาน	Tea	and	Coffee	International	Symposium	2019

สัปดาห์ที่  
2

	 การประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มอาเซียน	
+6	 (ASEAN	 +6	 on	 Tea	 and	 Coffee	 Business	 Summit)	 ได้จัด 
การประชมุขึน้ในวันที	่12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	โดย	ตวัแทนแต่ละประเทศ
ในกลุ่ม	Asean+6	ได้รายงานสถานการณ์ชาและกาแฟของแต่ละประเทศ 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ	 และได้สรุปแนวทางความร่วมมือในประเด็น
หลกัๆ	ดงันี	้1)	จดัท�าแหล่งข้อมลู	Tea	and	Coffee	data	base	2)	จดัตัง้ 
คณะท�างาน	International	Tea	Tourism	Association	3)	Tea	and	
Coffee	library	4)	Tea	and	Coffee	Research	Network

ภำพที่ 4 บรรยากาศการประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟ 
ในกลุ่มอาเซียน	+6	(ASEAN	+6	on	Tea	and	Coffee	Business	Summit)
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	 ในวันที่	 13	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2562	 หลังจากเสร็จสิ้นงานประชุม	 ทางผู้จัดได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงประสบการณ์ชา-กาแฟจังหวัดเชียงราย	โดยแบ่งกิจกรรมหลักเป็น	2	กิจกรรมย่อย	คือ	กิจกรรมที่	1	เยี่ยมชมโรงงาน	โดยทางคณะผู้จัดงาน	 
TCIS	 2019	 ได้น�าวิทยากรจากต่างชาติเข้าเยี่ยมชมโรงงานชาและกาแฟในจังหวัดเชียงราย	 โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานเส้นทางนี	้ 
คือ	 เพื่อให้แขกต่างชาติได้สัมผัสอุตสาหกรรมชาและกาแฟขนาดกลาง	 และเป็นการสร้างเครือข่ายและท�าให้มองเห็นภาพอุตสาหกรรมชา 
ขนาดกลางของประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพ	ซึง่อาจจะก่อให้เกดิความเชือ่มโยงทางด้านธรุกจิในอนาคต	โดยได้เยีย่มชมโรงงานชาและกาแฟในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย	ได้แก่	1)	บริษัท	ผาฮี้	คอฟฟี่	จ�ากัด	2)	สหกรณ์สวนชาดอยตุง	และ	3)		ไร่ชาฉุยฟง	กิจกรรมที่	2	ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ชา-กาแฟจงัหวดัเชยีงราย		ได้ท�าการโปร	โมตผ่านทางเวปไซต์ของงานประชมุ	TCIS	2019		โดยผูท่ี้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าวนี	้ 
โดยที่เส้นทางให้เลือก	3	เส้นทาง	1)	บ้านดอยงาม	ชมไร่ชา	เก็บชาเรียนรู้กระบวนการผลิตชาชุมชน	การท�าชาคั่วมือแบบโบราณชงและชิมชา	
2)	บ้านปางขอน	ชมไร่กาแฟ	ชิมชาดอกกาแฟ	เรียนรู้กระบวนการผลิตกาแฟขนาดย่อม	ท�ากาแฟคั่วมือ	ชง	และชิมกาแฟ	3)	การศึกษาดูงาน
โรงงานผลิตชาและกาแฟในจงัหวดัเชยีงราย	ทีโ่รงงานมารเุซน็	และโรงงานกาแฟดอยช้าง	เรยีนรูก้ระบวนการผลติชาและกาแฟในระดบัโรงงาน
ที่ได้รับมาตรฐานสากล	กิจกรรมที่	3	คอร์สอบรม	“Natural	Craft	Tea”	จัดขึ้นโดยไร่สวรรค์บนดิน	และไร่รื่นรมย์	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมจะได้ทดลองเก็บชา	การผลิตชา	และน�าชาที่ได้มาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ชาที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ภำพที่ 5	บรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมบริษัท	ผาฮี้	คอฟฟี่	จ�ากัด	สหกรณ์สวนชาดอยตุงและไร่ชาฉุยฟง

ภำพที่ 6 บรรยากาศกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชา-กาแฟจังหวัดเชียงราย

ภำพที่ 7 กิจกรรม	คอร์ส	อบรม	“Natural	Craft	Tea”
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เจริญสติกับการดื่มชา (Tea and Mindfulness) ปฏิบัติธรรม นัง่สมาธิ  

ดื่มด�่ากับชา คอร์ส “งานสัมฤทธิ ์ชีวิตรื่นรมย์ Work life balance” 
 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน  

โดยพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และคณะศิษยานุศิษย์

	 โดยจะมีกิจกรรมการเจริญสติกับการดื่มชา	ธรรมะจากถ้วยชา	ฟังธรรมะน�าชีวิตและการงาน	จาก	พระอาจารย์	 ว.	 วชิรเมธี	 
และฝึกโยคะกับครูตุล	 สรรเสริญ	 ปัญญาธิวงค์	 กิจกรรมปลูกต้นชาเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชามีชีวิต	 Tea	 Workshop	 
จากสวรรค์บนดินฟาร์ม	 โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่ององค์ความรู้ด้าน	 Sensory	 Tasting	 ท่ีสามารถน�าไปต่อยอดได้	 การชิม
และเบลนวัตถุดิบ	 ให้เป็นชาตามสไตล์ของแต่ละคน	ความรู้เก่ียวกับชาสมุนไพรต่างๆ	 ในระหว่างท�ากิจกรรมได้มีการเสริฟชาร้อน	 
เป็นน�า้ปานะ	เพือ่เป็นการสร้างเรือ่งราวความเชือ่มโยงของชา	(ดืม่ชาแล้วท�าให้รูส้กึผ่อนคลาย)	กบัการปฏบิตัภิาวนา	ซึง่ได้มหีนงัสอื
จากหลายๆ	ส�านักพิมพ์เขยีนอธบิายความเช่ือมโยงดังกล่าวมาอย่างช้านาน	ซึง่ทางไร่เชญิตะวนัได้น�ากจิกรรมนีม้าเป็นส่วนขับเคลือ่น
ในการท�ากิจกรรมส่งเสริมเทศกาลชาและกาแฟของจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการฝึกฝนให้จิตเป็นสมาธิ	 ส่งเสริมสุขภาพกาย 
และใจอย่างสมดุลโดยมีผู้เข้าร่วมจ�านวน	50	คน

	 แม้ว่าจะงานจะจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาคือ

	 1.	เกิดการตระหนกัและรบัรูใ้นวงกว้างเพือ่ส่งเสรมิให้จงัหวดัเชยีงรายเป็นเมอืงแห่งชาและกาแฟและเป็นศนูย์กลางการจดังาน 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ	

	 2.	กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น	

	 3.	เกิดการเชือ่มโยงธรุกจิด้านชาและกาแฟระหว่างผูป้ระกอบการในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	เกดิการเจรจาธรุกจิระหว่าง 
	 	 ผู้ประกอบการชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเมื่อหลังเสร็จสิ้นงานประชุมฯ	ระหว่างวันที่	21-22	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	

	 4.	เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 หากท่านผู้อ่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมจากงานประชุมวิชาการในครั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูล	 รวมถึงเอกสารประกอบการ
ประชุมได้จาก	http://tcis2019.mfu.ac.th/	หรือ	http://web2.mfu.ac.th/other/teainstitute	หวังว่าข้อมูลจากงานประชุม
ในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชาและกาแฟนะคะ

ภำพที่ 8 บรรยากาศกิจกรรม	Spiritaul	health-Mine	body	spirit	 
ปฏิบัติธรรม	นั่งสมาธิ	ดื่มด�่ากับชา	ณ	ไร่เชิญตะวัน

สัปดาห์ที่  
3
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ทิศทางงานวิจัยกาแฟอะราบิกา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดร.กาญจนา วัดละเอียด 

Tea & Coffee

สถานการณ์กาแฟอะราบิกา กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญในประเทศกว่า	 80	 ประเทศ 
ทั่วโลก	 โดยทั่วโลกมีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา	 (Coffea	 arabica)	 ร้อยละ	 65	 ของกาแฟที่ปลูก	 และ 
ที่เหลือเป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา	 (Coffea	 robusta)	 (Deepak	 et	 al.,	 2012)	 เนื่องจากกาแฟอะราบิกาเป็น 
สายพนัธุท์ีใ่ห้กลิน่หอม	ท�าให้สามารถผลติกาแฟทีมี่กล่ินลักษณะพิเศษได้หลายกล่ิน	เช่น	กาแฟกล่ินดอกไม้กล่ินผลไม้	 
กลิ่นน�้าผึ้ง	 กลิ่นช็อกโกแลต	 กลิ่นคาราเมล	 เป็นต้น	 ผลกาแฟสุกและเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ผ่านกระบวนการคั่ว
แสดงดังภาพที่	1	และ	2	ตามล�าดับ	ส�าหรับประเทศไทยนั้น	กาแฟถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญชนิดหนึ่งเช่นกัน		
ทางภาคเหนือของประเทศไทยขยายตวัการปลกูกาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิาอย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะจงัหวดัเชยีงราย	
เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	และน่าน	เนื่องจากบางพืน้ที่ในจงัหวัดเหล่านี้มีระดบัความสูงมากกว่า	800	เมตรเหนือระดับ
น�้าทะเล	ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้ประมาณ	2,700	ตันต่อปี	 (Statista,	2013)	ซึ่งเพียงพอส�าหรับ
บรโิภคภายในประเทศเท่านัน้	ดงันัน้กาแฟสายพนัธุอ์ะราบกิาจากแหล่งปลกูภาคเหนอืตอนบนมีแนวโน้มทีจ่ะขยาย
ตลาดการส่งออกไปสูป่ระเทศต่างๆ	ได้ในอนาคต	แต่การก�าหนดมาตรฐานของกาแฟในประเทศไทยเป็นการก�าหนด
มาตรฐานในด้านกายภาพและการตรวจสอบสารพิษตกค้างเท่านัน้	ขณะนีย้งัขาดการบรูณาการความรู้เพ่ือก�าหนด
มาตรฐานคุณภาพและอัตลักษณ์กาแฟภายในประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพกาแฟให้สามารถไปสู่ตลาด
สากลได้	รวมถึงขาดฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริมพัฒนาการปลูกกาแฟให้ได้คุณภาพ		ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของเมล็ดกาแฟ	อีกท้ังขาดการสร้างนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตพลอยได้หรือวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ	 ปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหา
ที่ส�าคัญ	 ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ	ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยกาแฟ	
(พ.ศ.	2559-2563)	ของกรมวิชาการเกษตร

ภำพที่ 1	ผลกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา ภำพที่ 2 เมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ผ่านกระบวนการคั่ว
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	 จากเหตผุลข้างต้นทีก่ล่าวในสถานการณ์กาแฟอะราบิกา	คณะผูว้จัิย	ส�านกัวิชาวทิยาศาสต์	ร่วมกับสถาบันชาและกาแฟ	มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง	 จึงมีแผนการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกาแฟอะราบิกา	 การก�าหนดมาตรฐานและ 
อตัลกัษณ์ของกาแฟภายในประเทศ	การเพิม่ผลผลติกาแฟท่ีมคุีณภาพ	การใช้ประโยชน์และการสร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์แปรเพือ่เพิม่มูลค่า
ของกาแฟทีป่ลูกในจงัหวดัเชยีงราย	ซึง่จะน�าไปสู่ความมัน่คงและยัง่ยนืของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟ		โดยมีประเดน็ทีศ่ึกษาวิจยั	
ดังนี้	1)	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการก�าหนดมาตฐานกาแฟอะราบิกาในจังหวัดเชียงราย		เพื่อน�าระบบฐานข้อมูลนี้ไปต่อยอดการ
แก้ปัญหา	วางแผนและพัฒนาต่อยอดคุณภาพกาแฟ	การประเมินและควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟแต่ละพื้นที่แหล่งปลูก	การควบคุม
การทุจรติ	การปลอมปนเมลด็กาแฟจากแหล่งปลกูอืน่ๆ	2)	การพฒันากระบวนการผลิตกาแฟคณุภาพ	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการส�าหรับการวางแผนงานการเพิ่มผลผลิตกาแฟคุณภาพมีอ�านาจต่อรองทางการตลาด	การบริหารจัดการดินได้อย่างคุ้มค่า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ		3)	การพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ทดสอบและบรรจุภัณฑ์	นวัตกรรมที่พัฒนา
ขึ้นส�าหรับควบคุมคุณภาพวัถุดิบและผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งกระบวนการผลิต	 เกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟสามารถเข้าถึงเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ทดสอบ	ประหยดัค่าใช้จ่ายและลดการน�าเข้าเครือ่งมอื	รวมถงึมบีรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะส�าหรบักระบวนการผลติและช่วยควบคุม
คณุภาพกาแฟอกีด้วย	และ	4)	การใช้ประโยชน์	การเพิม่มลูค่า	และนวตักรรมการแปรรปูผลติภณัฑ์กาแฟ	เพือ่น�าเสนอแนวทางใหม่ในการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	และการแปรรปูผลติภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าเมลด็กาแฟคดัทิง้	กากวสัดเุหลอืทิง้	จากกระบวนการผลติกาแฟในจงัหวัด
เชียงราย	 ซึ่งแต่ละโครงการมีการบูรณาการความเชื่อมโยงเพื่อมุ่งเน้นการการก�าหนดมาตรฐานและสร้างอัตลักษณ์	การควบคุมคุณภาพ	
การเพิ่มปริมาณการผลิตกาแฟคุณภาพ	และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าดังแสดงในภาพที่	3	

ทิศทางงานวิจัย

ภำพที่ 3 บูรณาการความเชื่อมโยงการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นการการก�าหนดมาตรฐานและสร้างอัตลักษณ์	การควบคุมคุณภาพ	 
การเพิ่มปริมาณการผลิตกาแฟคุณภาพ	และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

Deepak, K., Hanumantha, B. T., & Sreenath, H. L. (2012). Viability of coffee leaf rust (Hemileia vastatrix)  
 urediniospores stored at different temperatures. J Biotechnol Biomater, 2(143), 2. 

Statista, (2013). Total coffee consumption in Thailand from 1990 to 2017, available:  
 https://www.statista.com/statistics/314998/thailand-total-coffee-consumption.

เอกสารอ้างอิง
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 กำแฟอะรำบิกำ เป็นพืชที่ขึ้นในพื้นที่สูงตามธรรมชาติ	 
โดยจะเจริญเติบโตใต้ร่มเงาต้นไม้ในป่าภาคเหนือของประเทศไทย	
กาแฟอะราบกิาจะให้ผลผลติดี	ทีค่วามสงู	1,200-1,300	เมตรจากระดบั
น�้าทะเล	ส่วนดินที่ปลูกกาแฟนั้นควรเป็นดินร่วนซุยหน้าดินลึกมีความ
อุดมสมบูรณ์และระบายน�้าได้ดีซึ่งกาแฟจะชอบดินที่มีความเป็นกรด
เล็กน้อยแต่ต้องมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุสูง

1. สภำพพื้นที่และสภำพภูมิอำกำศ 
	 -		อยู ่ในระดับความสูงจากน�้าทะเล	 ตั้งแต่	 800	 เมตรขึ้นไป	 
	 	 ถ้าต�่ากว่าระดับนี้จะท�าให้เมล็ดกาแฟไม่สมบูรณ์

	 -	 มีความลาดเอียงไม่ควรเกิน	30	เปอร์เซ็นต์

	 -	 อุณหภูมิที่ เหมาะสมอยู ่ ในช ่วง	 15-25	 องศาเซลเซียส	 
	 	 โดยกาแฟจะออกดอกมากข้ึนเมื่ออุณหภูมิกลางคืน	 17	 องศา 
	 	 เซลเซียส	 และอุณภูมิในช่วงกลางวันอยู่ที่	 23	 องศาเซลเซียส 
	 -		ความชื้นสัมพัทธ์ต้องมากกว่า	60	เปอร์เซ็นต์	

2. ลักษณะดิน 
	 -	 ดนิต้องมคีวามอดุมสมบรูณ์	มชีัน้ดนิลกึไม่ต�า่กว่า	50	เซนติเมตร	 
	 -	 ความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่	5.5-6.0	และดินต้องระบายน�้าได้ดี	

3. แหล่งน�้ำ 

	 -	 บริเวณพื้นที่ปลูกต้องอาศัยน�้าฝน	ควรมีปริมาณน�้าฝนระหว่าง	 
	 	 1,500-2,200	 มิลลิลิตรต่อปี	 และต้องมีการกระจายน�้าฝน 
	 	 อย่างน้อย	5-8	เดือน	มีแหล่งน�้าสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ 
	 	 ในตลอดช่วงแล้ง

	 การปลูกต้นกล้ากาแฟที่มีใบจริง	4	-	5	คู่	อายุ
ต้องไม่น้อยกว่า	8	-	12	เดือน	ระยะระหว่างต้น	-	แถว	
2x2	เมตร	หรือ	400	ต้นต่อไร่	ขนาดหลุมปลูกดินดี	
30x30x30	เซนตเิมตร	ดนิเลว	50x50x50	เซนตเิมตร	
รองก้นหลมุด้วยหนิฟอสเฟตหลมุละ	100	-	200	กรมั	 
และปุ๋ยคอก	 หรือปุ๋ยอินทรีย์	 5	 กิโลกรัมต่อหลุม	 
ควรปลูกต้นกาแฟช่วงเดือน	พฤษภาคม	-	กรกฎาคม	
ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน	 หากปลูกที่ลาดชัน	 ควรวาง 
แนวปลูกขวางความลาดชัน	 หรือปลูกบนขั้นบันได 
ที่ท�าขึ้น	 เพื่อขวางความลาดชันของพื้นที่	 เพื่อชะลอ
การพังทลายของหน้าดิน	 ความกว้างของขั้นบันได
ควรกว้างเท่ากบัความกว้างของทรงพุ่มของต้นกาแฟ
เมื่อโตเต็มที่	 การท�าพื้นที่ปลูกเป็นขั้นบันไดนอกจาก
จะช่วยชะลอการพังทลายของหน้าดินยังช่วยให้ 
การให้ปุ๋ยและน�้ามีประสิทธิภาพดีขึ้น	 และการปลูก
พืชหมุนเวียนบนขั้นบันไดจะช่วยยึดหน้าดินไว้ด้วย

พื้นที่ปลูกเหนือระดับน�้ำทะเล 
(เมตร)

ช่วงที่ออกดอก ช่วงที่เก็บเกี่ยว อำยุกำรเก็บเกี่ยว 
(เดือนที่)

800-1,000 มี.ค.	-	เม.ย. ต.ค.	-	ธ.ค. 5	-	8

1,100-1,500 มี.ค.	-	พ.ค. ธ.ค.	-	เม.ย. 9	-	10

การปลูกและการดูแล

กาแฟ
อะรา
บิกา

Tea & Coffee
Know More About
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กำรจัดกำรร่มเงำ

	 ส่วนใหญ่พืน้ท่ีปลกูกาแฟจะอาศยัน�า้ฝนตามธรรมชาต	ิหากช่วงแล้งยาวนาน	ควรมแีหล่งน�า้สะอาดและมปีรมิาณท่ีเพยีงพอ
ในการให้น�้าได้ตลอด	ช่วงแล้ง	ให้น�้าในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	แต่ในกรณีพื้นที่ปลูกไม่มีแหล่งน�้าให้ใช้เศษวัชพืช
หรอืฟางข้าวคลมุบรเิวณโคนต้นตัง้แต่หมดฤดูฝนโดยเฉพาะพืน้ทีป่ลกูกาแฟกลางแจ้ง	ซึง่ช่วงทีส่�าคญัทีต้่นกาแฟต้องการน�า้	ได้แก่	
การจัดการร่มเงา	 การปลูกและการดูแลรักษา	 การให้น�้าถึงช่วงหลังจากดอกพักตัวสมบูรณ์และจะออกจากการพักตัวหากมีน�้า 
ไม่เพียงพอต้องให้น�้าเพิ่มเติมมิฉะนั้นดอกและผลพัฒนาได้ไม่เต็มที่ดอกจะเหี่ยวและฝ่อไปท�าให้ไม่มีการติดผล	 เกษตรกรควร 
ให้น�้าเพื่อช่วยให้ดอกมีการพัฒนาและติดผลได้ดีไปจนถึงช่วงพัฒนาผลในช่วงเร่ิมติดผลหลังจากดอกได้รับการผสมเกสรแล้ว 
เกิดการติดผลขนาดเล็กมากอยู่เบียดกันเป็นกลุ่ม	 หากความชื้นไม่เพียงพอดอกท่ีเริ่มติดแล้วอาจจะฝ่อหรือเหลืองร่วงหลุดไป	 
หากให้น�้าแล้วในช่วงดอกบานและดินยังช้ืนอยู่ไม่จ�าเป็นต้องให้น�้า	 หากไม่ได้ให้น�้ามาก่อนและฝนทิ้งช่วงนานกว่า	 3	 สัปดาห์	 
ควรให้น�า้ทกุ	3-4	สัปดาห์		ช่วงนีผ้ลกาแฟก�าลงัขยายตวัอย่างรวดเรว็และช่วงทีผ่ลสะสมน�า้หนกัแห้งเป็นช่วงส�าคญัทีส่ดุ	ต้นกาแฟ
ไม่ควรขาดน�้าในช่วงนี้	(อายุ	3	-	4	เดือนหลังดอกบาน)	เพราะผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจากขนาดเมล็ดพริกไทย	ขยายขนาด 
โตขึ้นเรื่อยๆ	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 ผลจะสร้างเน้ือเยื่อรอบๆเมล็ดมากกว่าเนื้อเมล็ดและสร้างช่องว่างไว้ให้เมล็ดเติบโตมีขนาดเล็ก	
หากขาดน�า้จะท�าให้เมลด็กาแฟมขีนาดเลก็มผีลผลติต�า่หากฝนไม่ตกในช่วงนีค้วรต้องให้น�า้แก่ต้นกาแฟและช่วงท่ีผลสะสมน�า้หนกั
แห้ง	ซ่ึงเป็นช่วงระยะต่อจากช่วงผลขยายตวัอย่างรวดเรว็และในช่วงทีผ่ลสร้างเนือ้เมลด็	ในช่วงนีด้นิควรจะมคีวามชืน้และหากฝน
มีการทิ้งช่วงนานกว่า	3	สัปดาห์ควรให้น�้าช่วยอย่างต่อเนื่องท�าให้เมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์เต็มที่

กำรให้น�้ำ

แหล่งที่มำ

	 พงษ์ศักดิ์	อังกสิทธิ์.	2561.	กาแฟโครงการหลวง	กาแฟของพ่อหลวง.	เชียงใหม่.	วนิดาการพิมพ์

	 สถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร.	2562.	คู่มือการจัดการการผลิตกาแฟอะราบิกา.	พิมพ์	ครั้งที่	1.	นนทบุรี.	การันตี	(Guarantee)

	 1.			ไ ม ้ บั ง ร ่ ม ชั่ ว ค ร า ว 	 ค ว ร เ ป ็ น ไ ม ้ ที่ โ ต เร็ ว แ ละ เป ็ นพื ช 
	 	 	 ตระกูลถั่ว	เช่น	ทองหลางไร้หนาม	แคฝรั่ง	ขี้เหล็กอเมริกัน	ควรใช้ 
	 	 	 ในระยะปลูก	4x6	หรือ	6x6	เมตร	และปลูกหลายชนิดสลับกัน	

	 2.		 ไม้บังร่มถาวร	 ควรเป็นไม้พุ ่มใหญ่ทรงพุ่มกว้างและให้ร่มเงา 
	 	 	 ในระดับสูง	 เช่น	ซิลเวอร์	 โอ๊ค	พฤกษ์	ถ่อน	กางหลวง	ถั่วหูช้าง	 
	 	 	 สะตอ	 เหรียง	 เป็นต้น	 ระยะปลูก	 8x10	 เมตร	 และควรปลูก 
	 	 	 หลายชนิดสลับกันกับไม้บังร่มชั่วคราว
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กาแฟประโยชน์และโทษ 
ต่อสุขภาพที่ควรรู้

 กำแฟ หน่ึงในเครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนดื่มในยามเช้าหรือยามง่วงนอน	 เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว	 คลายความเหนื่อยล้า 
ท้ังทางกายและทางจิตใจ	 และนอกจากประโยชน์ที่คุ ้นเคยกันนี้	 เชื่อว่ากาแฟยังอาจมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่นๆ	 
อีกมากมาย	 เช่น	 ป้องกันโรคพาร์กินสัน	 โรคน่ิวในถุงน�้าดี	 โรคเบาหวานชนิดท่ี	 2	 เก๊าท์	 อัลไซเมอร์	 หืด	 มะเร็งกระเพาะอาหาร	 
มะเร็งปอด	และมะเร็งเต้านม	เป็นต้น

	 ทั้งน้ีสรรพคุณทางการแพทย์และทางสุขภาพของกาแฟนั้นเช่ือว่ามาจากคาเฟอีน	 สารกระตุ ้นท่ีพบได้สูงจากกาแฟ 
ที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง	 หัวใจ	 และกล้ามเนื้อ	 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกาแฟในการป้องกันและ 
รักษาโรคส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่สารคาเฟอีนในกาแฟเป็นหลัก	 โดยกาแฟส�าเร็จรูปโดยท่ัวไป	 1	 แก้วประกอบด้วยคาเฟอีนประมาณ	 
85-100	 มิลลิกรัม	 แต่หากเป็นกาแฟชงสดจะมีคาเฟอีน	 100-150	 มิลลิกรัมต่อแก้ว	 ส่วนกาแฟท่ีผ่านการลดคาเฟอีนนั้น 
ก็ยังคงมีคาเฟอีนประมาณ	8	มิลลิกรัมต่อแก้ว	ทั้งนี้กาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วจนเข้มจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟสีอ่อน

ประโยชน์ของกำแฟที่มีต่อสุขภำพ

	 1.		 มีงานวิจัยหลายงานที่ระบุว ่า	 เมล็ดกาแฟมีสารกาเฟอีนท่ีมีฤทธิ์กระตุ ้นหัวใจและกระตุ ้นประสาทส่วนกลาง	 
การดื่มกาแฟจึงช่วยกระตุ้นระบบประสาท	 ท�าให้ตาแข็ง	 นอนไม่หลับ	 ท�าให้ร่างกายสดชื่น	 ขจัดความเซื่องซึมและอ่อนล้าได	้ 
(Smith	 และคณะ,	 1993	 และ	 Church	 และคณะ,	 2015)	 โดยมีการยืนยันจากผลการทดลองท่ีท�าการทดลองกับนักกีฬา 
กลุม่หน่ึงทีไ่ด้ดืม่กาแฟในระหว่างการฝึกซ้อม	และได้พบว่านกักฬีากลุม่ดงักล่าวสามารถฝึกซ้อมกฬีาได้นานขึน้หรืออดึมากขึน้	โดยความ
คึกคักที่เกิดขึ้นจะมีระยะเวลาประมาณ	1	ชั่วโมงเท่านั้น	(Smith	และคณะ,	1993)

	 2.		 ปริมาณกาเฟอีนในกาแฟที่เหมาะสมสามารถช่วยลดอาการหงุดหงิด	 อารมณ์ซึมเศร้า	 รวมถึงความเครียดได้	 การดื่มกาแฟ 
จึงท�าให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข	โดยมีรายงานผลวิจัยที่ระบุว่า	ผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ	2-3	แก้ว	จะสามารถช่วยลดความเครียดได้
ประมาณ	15%	แต่ถ้าหากดื่มถึงวันละ	4	แก้ว	ก็จะช่วยลดความเครียดได้ถึง	20%	(Jasmine	และคณะ,	2008)

	 3.		 ช่วยลดความเสีย่งของโรคอลัไซเมอร์	โดยมีงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเซาท์ฟลอรดิา	ทีเ่ปิดเผยว่าผูท้ีม่อีายลุ่วงเข้าสูวั่ยกลางคน	 
ควรดื่มกาแฟวันละ	 3-4	 แก้ว	 เพื่อช่วยเพ่ิมระดับฮอร์โมน	 GCSF	 เนื่องจากฮอร์โมนชนิดนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด 
โรคอัลไซเมอร์ได้	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษากับคนวัยกลางคนในประเทศฟินแลนด์จ�านวน	1,400	 คน	 ท่ีพบว่าคนท่ีดื่มกาแฟวันละ	 
5	ถ้วยต่อวัน	สามารถลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง	65%	(Nehlig	A.,	2016	และ	Hermansen,	2012)
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	 4.	 ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง	มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันได้ว่า	การดื่มกาแฟวันละ	2-5	แก้ว	สามารถช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก	มะเร็งล�าไส้	มะเร็งเต้านม	มะเร็งปากมดลูก	มะเร็งต่อมลูกหมาก	และมะเร็งตับได้	เนื่องจากกาเฟอีน
จะไปช่วยยบัยัง้การเกดิเซลล์ผดิปกต	ิและก�าจดัสารพษิทีร่่างกายได้รบัออกไปได้ในระดบัหนึง่	(Nawrot	และคณะ,	2003)	งานวจิยัของ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ได้ศึกษาจนพบว่า	ผู้ที่ดื่มกาแฟจะมีอัตราการเป็นโรคมะเร็งต�่ากว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม	ส่วนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
บอสตันพบว่า	ผู้ป่วยที่ดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ	5	ถ้วย	จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งล�าไส้ต�่ากว่ากลุ่มอื่นถึง	40%	(Tavani	และคณะ,	 
2000)	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ท�าการศึกษากับผู้ชายเป็นระยะเวลา	 10	 ปี	 โดยพบว่า	 ผู้ท่ีดื่มกาแฟวันละ	 
3	 แก้วหรือมากกว่า	 จะมีแนวโน้มในการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้ถึง	 50%	 (Honjo	 และคณะ,	 2001)	 และ 
จากการศึกษากับผู้ชายจ�านวน	50,000	คน	เป็นระยะเวลา	20	ปี	พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ	6	แก้ว	จะมีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมากน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม	 โดยมีข้อมูลที่ระบุว่าการดื่มกาแฟนั้น	 จะสามารถช่วยยับย้ังการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได	้
(Ruhl	และคณะ	2005)

	 5.	 จากการศกึษาของภาคเกษตรและเคมอีาหารของสหรฐัอเมรกิา	ท่ีได้ศกึษาจนพบว่า	ผูท่ี้ดืม่กาแฟเป็นประจ�าจะมโีอกาสรอดพ้น
จากโรคเบาหวานชนิดที่	 2	 ได้ถึง	 50%	 เนื่องจากกาแฟมีกาเฟอีนที่มีคุณสมบัติในการยับยั้ง	 hIAPP	 และโพลีเปปไทด์	 ที่เป็นตัวการ 
ก่อให้เกิดโปรตีนผิดปกติ	ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่	2	(Soriguer	และคณะ	2004)

	 6.	 กาแฟมีสรรพคุณช่วยบ�ารุงหัวใจ	 และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ	 จากการศึกษาที่ติดตามดูผู ้หญิงจ�านวน	 
27,000	คน	เป็นเวลา	15	ปี	พบว่าการดื่มกาแฟประมาณวันละ	1-3	ถ้วย	จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจให้น้อยลงได้ถึง	
26%	แต่การดื่มกาแฟในปริมาณมากกว่านี้ต่อวันจะไม่ได้ผลในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ	(Willett	และคณะ,	1996)	

	 7.	 กาแฟมีนิโคติน	 แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับที่พบได้ในบุหรี่	 แต่เป็นวิตามินบีรวมชนิดหนึ่งท่ีร่างกายต้องการ	 ซ่ึงสามารถช่วยลด
คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้	การดื่มกาแฟจึงช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดแข็งตัว	(Joeres	และคณะ,	1988)

	 8.	 มีงานวิจัยที่ระบุว่า	 กาเฟอีนสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย	 ท�าให้ไขมันเกิดการสลายตัวมากขึ้น	 
การด่ืมกาแฟจึงอาจช่วยในเร่ืองของการลดน�้าหนักได้	 อีกท้ังกาเฟอีนและสารอ่ืนๆ	 ท่ีมีอยู่ในกาแฟยังช่วยกระตุ้นการหลั่งของกรด
และน�้าย่อย	 จึงช่วยในการย่อยอาหาร	 ด้วยเหตุนี้เอง	 จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้มีผู้คนจ�านวนมากหันมาดื่มกาแฟหลังอาหารในแต่ละมื้อ 
นอกจากน้ีกาเฟอีนสามารถช่วยกระตุ้นการท�างานของระบบเมตาบอลิซึมและอาจท�าให้น�้าหนักลดลงได้	 และล่าสุดได้มีผลการวิจัย 
ที่ได้ข้อสรุปว่า	 กาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสดค่ัวบดมีผลต่อการลดน�้าหนักในผู้หญิงได้จริง	 โดยสามารถลดน�้าหนักได้เฉลี่ย	 7.7	 กิโลกรัม	
ภายใน	 22	 สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาจากชาวอเมริกันจ�านวน	 58,000	 ราย	 โดยติดตามผลเป็นเวลา	 12	 ปี	 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหญิงและชายที่ดื่มกาแฟมากขึ้น	กลับมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น	สาเหตุคงจากนม	น�้าตาล	และครีมเทียมที่ใส่ลงไปในกาแฟ
นั่นเอง	(Jee	และคณะ,	2001)

	 9.	 การดื่มกาแฟหลังอาหาร	 สามารถช่วยละลายไขมัน	 ท�าให้ไขมันเกิดการแตกตัว	 และให้พลังงานทดแทนได้	 อีกทั้งกาแฟ 
ยังมีประโยชน์ต่อกระเพาะโดยตรง	โดยจะช่วยท�าให้น�้าย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนมีเพิ่มขึ้น	จึงท�าให้ไขมันถูกเผาผลาญ	การดื่มกาแฟ
จึงมีส่วนในการช่วยลดความอ้วนได้	(Nawrot	และคณะ,	2003)

	 10.	 ช่วยเพิ่มไขมันดี	 (HDL)	 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ท่ีดื่มกาแฟบ่อย	 ๆ	 จะมีไขมันชนิดดีเพิ่มขึ้น	 
ซึ่งไขมันชนิดนี้จะเป็นตัวช่วยขับไล่คอเลสเตอรอล	และช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว	(Jasmine	และคณะ,	2008)

	 11.	 ผู้ชายที่ไม่ดื่มกาแฟจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมากกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟมากกว่าวันละ	5	ถ้วย	สูงถึง	5	เท่า	ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อมูลของสถาบันการแพทย์อเมริกันที่พบว่า	 ผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ	 2-3	 แก้ว	 เป็นประจ�าทุกวัน	 จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคพาร์กินสัน 
ได้ถึง	25%	แต่ส�าหรับกาแฟชนิดที่สกัดเอากาเฟอีนออก	จะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้	(Ascherio	และคณะ,	2001)

	 12.	 การดืม่กาแฟสามารถช่วยป้องกนัการเกดิโรคหอบ	ช่วยบรรเทาอาการหอบหดื	แก้หอบหอบหดืได้	เพราะกาแฟมีสารกาเฟอนี
ที่ช่วยระงับอาการตึงเครียดของประสาทสัมผัสส�ารอง	จึงช่วยลดการเกิดโรคหอบได้(Nehlig	A.,	2016)

	 13.	 กาแฟมฤีทธ์ิขบัปัสสาวะ[1]	โดยมข้ีอมลูทีร่ะบวุ่า	การดืม่กาแฟประมาณ	5	ถ้วยครึง่	(ประมาณ	550	มลิลกิรมั)	จะไม่ออกฤทธิ์
ในการขับปัสสาวะแต่อย่างใด	แต่อย่างไรก็ตาม	กาเฟอีนยังมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะได้หากดื่มเกินครั้งละ	575	มิลลิกรัม	หรือประมาณ	
6	ถ้วย	ดงัน้ันในขณะออกก�าลังกายหรอืหลังออกก�าลงักาย	จงึไม่ควรดืม่กาแฟในปรมิาณมาก	เพราะจะท�าให้ร่างกายขาดน�า้ได้	(Astrup	
และคณะ	1990)

	 14.	 ช่วยลดโอกาสเป็นโรคเกาต์	 ส�าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์	 โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ	 40	 ปีขึ้นไป	 แนะน�าให้ดื่มกาแฟ 
วันละ	3-6	แก้วอย่างต่อเนื่อง	 เพราะจากผลการวิจัยของสถาบันการแพทย์แห่งหนึ่ง	ที่ได้ยืนยันว่า	กาเฟอีนมีส่วนช่วยบรรเทาอาการ
อักเสบของข้ออันเนื่องมาจากกรดยูริกที่เกินขนาดอย่างได้ผล	โดยผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ	6	แก้ว	จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเกาต์
ได้ถึง	60%	(Hermansen	และคณะ	2012) 13   



ดื่มกำแฟอย่ำงไรให้ได้ประโยชน์

	 1.	 อย่างแรกเราต้องสังเกตตัวเองก่อนว่า	 ร่างกายของเรามีความไวต่อการตอบสนองของปริมาณกาแฟกี่ถ้วย	 และมีอาการ 
	 	 อย่างไรบ้าง	ทั้งนี้ก็เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมให้กับตัวเอง

	 2.	 หากคุณมีอาการนอนหลับยากอยู่เป็นทุนอยู่แล้ว	ก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือช่วงหัวค�่า

	 3.	 ไม่ควรดื่มกาแฟเพื่อหักโหมในการท�างาน	 จนท�าให้อดนอนติดต่อกันหลาย	ๆ	 คืน	 แม้ว่ากาเฟอีนจะช่วยท�าให้ร่างกายตื่นตัว 
	 	 ได้จริง	แต่อย่างไรก็ตาม	สมองก็ต้องได้รับเวลาการพักผ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้

	 4.	 ส�าหรับผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจ�า	 ควรรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มเติมเพื่อทดแทนแคลเซียมท่ีสูญเสีย 
	 	 ไปกับปัสสาวะ	ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

	 5.	 ควรดื่มน�้าสะอาดมาก	ๆ	เพื่อชดเชยการสูญเสียน�้าจากฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของกาเฟอีน

	 6.	 เน่ืองจากในกระบวนการคัว่เมลด็กาแฟ	จะท�าให้มอีนมุลูอสิระเกดิข้ึน	การรบัประทานผกัผลไม้ทีม่สีารต้านอนมุลูอสิระจะช่วย 
	 	 ก�าจัดอนุมูลอิสระในร่างกายออกไปได้

	 7.	 ควรระวงัครมีเทยีมและน�า้ตาลทีเ่ตมิลงไปในกาแฟ	เพราะยิง่เตมิมากเท่าไร	กย็ิง่เป็นการเพิม่แคลอรใีห้กาแฟและเพิม่พลงังาน 
	 	 ส่วนเกินให้กับร่างกาย

	 8.	 หากดืม่กาแฟหลายถ้วยในหนึง่วนั	คณุควรหลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่อืน่	ๆ 	ทีม่กีาเฟอนีเพือ่ไม่ให้เป็นการ 
	 	 เพิ่มกาเฟอีนให้กับร่างกาย	เช่น	น�้าอัดลม	ช็อกโกแลต	โกโก้	เครื่องดื่มชูก�าลัง	เป็นต้น
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สถำบันชำและกำแฟ ต้อนรบัคณะสือ่เข้ำรบัฟังกำรบรรยำย
เรื่องชำและกำแฟ

ทวิพิชญ์  อำยะนันท์

กิจกรรมบริกำรวิชำกำร

สถำบันชำและกำแฟ ต้อนรบัคณะศกึษำดงูำนในกจิกรรม Site Visit 
Food Pilot Plant Facilities #3 at Northern Area

	 เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2562	สถาบันชาและกาแฟ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ในนาม 
เครือข่าย	 Food	 Innopolis	 ส่วนขยาย	 ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	 ในกิจกรรม	 
Site	Visit	Food	Pilot	Plant	Facilities	#3	at	Northern	Area	“พาเปิดบ้านหน่วยงาน
เครือข่าย	Food	Innopolis	ภาคเหนือ”	ซึ่งได้เยี่ยมชม	สถาบันชาและกาแฟ	มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	 โดย	 อาจารย์	 ดร.	 ปิยาภรณ์	 	 เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ	 
ได้กล่าวต้อนรับและน�าเสนอผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน	ร่วมถึงข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับ 
ชาและกาแฟ	 ทั้งในด้านการผลิต	 มาตรฐานต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 และแนวโน้มในด้านการ 
น�าเข้า-ส่งออกในอนาคต	โดยผูท้ีเ่ข้ามาศกึษาดงูานสามารถน�าไปต่อยอดความรูใ้นการพฒันา
อุตสาหกรรมอาหาร	และด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

	 เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2562		อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์		เชื่อมชัยตระกูล	
หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 อาจารย์	 ดร.อมร	 
โอวาทวรกิจ	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 และเจ้าหน้าที ่
คณะท�างาน	ได้ร่วมต้อนรบัคณะสือ่และเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย	(ททท.)	จังหวัดเชียงราย		จ�านวน	10	คน	เพื่อต้องการน�าข้อมูล
เก่ียวกับชาและกาแฟน�าไปประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์	 และบริการทางการ
ท่องเทีย่วของจงัหวดัเชียงราย	รวมถึงกจิกรรมเทศกาลชาและกาแฟเชยีงราย	
2019	โดยทางสถาบนัชาและกาแฟได้น�าเสนอข้อมูลการด�าเนนิงานของหน่วย
งาน	รวมถึงข้อมลูความรูต่้างๆ	เกีย่วกบัชาและกาแฟ	อาท	ิสายพนัธุช์า	-	กาแฟ	 
วิธีกระบวนการแปรรูปชา-กาแฟให้มีคุณภาพ	 สถานการณ์การตลาดของ
ชา-กาแฟ	 และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากชา	 การทดสอบคุณภาพ 
ชาและกาแฟ	เป็นต้น	ณ	อาคารปฏิบัติการ	2	(S2)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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สถำบันชำและกำแฟ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จัดงำน Tea & Coffee 
International Symposium 2019

	 เมื่อวันที่	10-12	กรกฎาคม	2562	สถาบันชาและกาแฟ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดงาน	 
Tea	 &	 Coffee	 International	 Symposium	 2019	ณ	 อาคารพลเอกส�าเภา	 ชูศรี	 (E4)	 โดยมี	 
รศ.ดร.ชยาพร	วฒันศิริ	อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	พร้อมด้วย	ว่าที	่ร้อยตร	ีณรงค์	โรจนโสทร	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	พร้อมด้วย	 รศ.ดร.วันชัย	ศิริชนะ	อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง	และผู้เชี่ยวชาญด้านชาและกาแฟจากประเทศอังกฤษ	จีน	เวียดนาม	แคนาดา	อินเดีย	
และไทย	ได้ร่วมกันเปิดการประชุมนานาชาติ	Tea	&	CoffeeInternational	Symposium	2019	 
โดยการประชุมครั้งน้ีเป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลชาและกาแฟ	 2019	 (Chiang	 Rai	 Tea	 &	 
Coffee	 Festival	 2019)	 ที่จังหวัดเชียงรายได้จัดข้ึนตลอดเดือนกรกฎาคม	 2562	 ซึ่งการจัดงาน
ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 สนับสนุนโดย	 ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ	และส�านักงานจังหวัดเชียงราย	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจ�านวนมาก

	 การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็น 
ที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา-วิจัย	 และพัฒนาชาและกาแฟ	 รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟอย่างครบวงจร	 และยังเป็นเวที 
แลกเปลีย่นองค์ความรูส้�าหรับผูป้ระกอบการชาและกาแฟ	ตลอดจนน�าไปสู่การกระตุน้การท่องเทีย่ว 
จังหวัดเชียงรายอีกด้วย	 นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ท�าให้เกิดการจัดงานในคร้ังน้ี	 รวมถึงการจัดบรรยายในหัวข้อ	 “การผลิต	
การตลาด	 และความย่ังยืนของอุตสาหกรรมชาและกาแฟ”	 ซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับ	
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัย	 ตลอดจนผู้ประกอบการด้านชาและกาแฟทั่วโลกที่ได้มาแลกเปล่ียนข้อมูล	
ทั้งด้านแนวโน้มการเพาะปลูก	การประยุกต์ใช้นวัตกรรม	และด้านสุขภาพ	เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืน
อย่างแท้จริง

สนับสนุนองค ์ควำมรู ้ทำงวิทยำศำสตร ์ ในงำนสัปดำห ์
วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ�ำปี 2562

	 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวง	 
ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562		ส่วนภูมิภาค	ระหว่าง
วันที่	 18-20	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยรูปแบบการจัดงาน
ในปีนี้	 คือ	 “จุดประกายความคิด	พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์	 เสริมสร้างชาติด้วย
เทคโนโลยี	สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	หัวข้อการจัดงานย่อย	คือ	“สิงหาคม	เดือนแห่งการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์”	 ทั้งน้ีสถาบันชาและกาแฟ	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 ในเรื่อง	 การปลูกชาและ
กาแฟร่วมกบัป่าเพือ่ลดการเผา	โดยได้น�าเสนอและอธบิาย	วธิกีารปลกูชาและกาแฟ 
ในป่า	กระบวนการผลิตกาแฟและชา	และข้อมูลสายพันธุ์ชา	กาแฟในประเทศไทย	
ให้นักเรียนได้รู้จักต้นชาและต้นกาแฟ	ได้สัมผัสต้นชาจีน	ต้นกาแฟอะราบิกา	เป็นต้น	
นอกจากนี้แล้วได้มีกิจกรรมการตอบค�าถามเกี่ยวกับชา	 กาแฟ	 และเล่นเกมส์ 
แยกประเภทของชา	เกมส์คัดแยกเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพ	ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้
มีนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก	

สถำบันชำและกำแฟสนบัสนุนกำรเรยีนกำรสอน

	 ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้เปิดการเรียนการสอน
รายวิชา	Tea	&	Coffee	Technology	ในหัวข้อ	Green	Tea	Processing	ส�าหรับนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร	 ชั้นปีที่	 4	 ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	 ซ่ึงมีภาคปฏิบัติ 
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาเขียว	 เป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน	 โดยมีอาจารย์	 ดร.ณัฐวุฒิ	
ดอนลาว	 เป็นอาจารย์ผู้สอน	 ซ่ึงสถาบันชาและกาแฟได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด	 เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิตชาเขียว	 และสามารถฝึกปฏิบัติ
ผลิตชาได้จริง	 เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชา 
และสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาในอนาคตต่อไปได้	 โดยมีการเรียนการสอนเม่ือวันที	่ 
17	กันยายน	2562	ณ	อาคารปฏิบัติการ	4	(S4)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก

สถำบันชำและกำแฟร่วมพิธีเปิดงำน “Amazing Brew & Blend @ Chiang rai”

	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2562	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ร่วมกับจังหวัดเชียงราย	และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ได้เปิดงาน	 
“Amazing	Brew	&	Blend	@	Chiang	rai”	ณ	ลานธรรม	ลานศิลปะ	ถิ่นพญามังราย	(ศาลาว่าการหลังแรก)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	และได้เชิญ
หน่วยงานสถาบนัชาและกาแฟ	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	เข้าร่วมพธิเีปิดงานดงักล่าว	โดยผู้ว่าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	เปิดเผยว่า	ตามนโยบาย
ส่งเสริมการ	ท่องเทีย่วเมอืงรอง	อนัเป็นส่วนหนึง่ในการกระจายรายได้สูช่มุชน	เป็นการสร้างรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของประเทศ	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	
(ททท.)	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญในจังหวัดเชียงรายที่ปลูกกาแฟอาราบิกามากที่สุดและเป็นแหล่งผลิตกาแฟรายใหญ่ของประเทศไทย	 และเพื่อตอกย�้า 
ภาพลักษณ์จังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งชา-กาแฟ	 และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว	 (Green	 Season)	 
โดยภายในงานพบกับ	5	 โซนกิจกรรมหลัก	ซึ่งประกอบไปด้วย	 โซนคาเฟอีน	 (Caffeine)	คัดสรรสุด	ยอดร้านชา-กาแฟชื่อดังทั่วประเทศกว่า	30	ร้าน	 
แต่ละร้านคัดสรรเมนู	 Signature	 มาให้ได้ลิ้มลองพร้อมสัมผัสเมนูชา-กาแฟแบบ	OAMAKASE	 คัดสรรโดยบาริสต้าชื่อดังของเมืองไทย	 พร้อมพบกับ
กิจกรรมอีกมากมาย	อาทิ	สปากาแฟ	หมอดูกาแฟ	เพลิดเพลินกับดนตรีแบบอะคูสติก	จากศิลปินชั้นน�า	เป็นต้น
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สถำบันชำและกำแฟ รบัโล่ “หมู่บ้ำนเม่ียงเพือ่สืบสำนภูมปัิญญำ
ท้องถิ่น” หมู่บ้ำนต้นแบบระดับแม่ข่ำย

	 เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2562	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	อาจารย์
ส�านกัวชิาอตุสาหกรรมเกษตร	หวัหน้าสถาบนัชาและกาแฟ	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 
ได้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ	 หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย:	 หมู่บ้านเมี่ยง 
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”	จาก	ดร.	อัจฉรา	วงศ์แสงจันทร์	รองปลัดกระทรวง
การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	โดยพฒันาหมูบ้่านดงักล่าวนีภ้ายใต้
กรอบแนวคิด	“เข้าใจ	 เข้าถึง	พัฒนา”	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ
การด�าเนินโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (เดิม)	 โดยหมู่บ้าน 
ดงักล่าวนีไ้ด้น�าวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ	พัฒนาคุณภาพชีวิต	และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง

	 บ้านเกี๋ยง	 ต�าบลแม่ลอย	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 หมู่บ้านดังกล่าวนี้ 
มีต้นชาเมี่ยง	 (ต้นชาอัสสัม)	 ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่พบในท้องถิ่นจ�านวนมาก 
มีมากกว่า	 100	 ปีขึ้นไป	 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและ
สืบสานต่อให้ลูกหลาน	 โดยคนโบราณนิยมเก็บใบชาเมี่ยง	 (ใบที่	 3-5)	 มาท�าเป็น
ผลติภณัฑ์เมีย่ง	เช่น	เมีย่งหมกั	การบรโิภคเมีย่งในประเทศไทยนยิมบรโิภคในกลุม่คน 
ผู้สูงอายุ	 แต่ปัจจุบันนี้ความนิยมในการกินเมี่ยงเริ่มลดลง	 เนื่องจากไม่ชอบในกลิ่น 
และรสชาติ	 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดึงดูดใจผู ้บริโภค	 รูปแบบของผลิตภัณฑ ์
ไม่มีความหลากหลาย	 ท�าให้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีน้อย	 ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้
ผลิตภัณฑ์เมี่ยงมีโอกาสที่จะขยายตลาดและขยายกลุ่มผู้บริโภคได้ค่อนข้างยาก	
แนวทางหน่ึงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ีคือ	 การปรับปรุงรูปแบบเมี่ยงดั้งเดิมให้มี 
คุณภาพดีและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส�าหรับการจัดจ�าหน่ายและดึงดูดใจ 
ผู้บริโภค	นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่น่ารับประทาน	
ปรับปรุงรสชาติให้มีความกลมกล่อมน่ารับประทานยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้การเพิ่ม 
การใช้ประโยชน์จากต้นชาเม่ียงก็เป ็นอีกแนวทางหน่ึงที่ช ่วยเพิ่มมูลค ่าได ้	 
เนื่องจากการเก็บใบชาเมี่ยงน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เมี่ยงหมักนั้น	 นิยมเก็บใบที่	 
3-5	 ลงมา	 ท�าให้ขาดการใช้ประโยชน์ของยอดต้นชาเมี่ยงซึ่งสามารถน�ามาแปรรูป 
เป็นผลติภัณฑ์ชาชงดืม่เพือ่เพิม่มลูค่ากบัต้นเมีย่งได้	ซึง่ในปัจจบุนันีท้างกลุม่เกษตรกร
ได้ทดลองท�าผลิตภัณฑ์ชาเขียว	และชาแดง	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

	 “หมูบ้่านเมีย่งเพ่ือสบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่”	เป็นหมูบ้่านทีช่่วยรกัษาเอกลกัษณ์
ของผลิตภัณฑ์เมี่ยงของทางภาคเหนือในประเทศไทย	 และนอกจากนี้จะเป็นการ 
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดยการน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบที ่
ต่างออกไปจากเดิม	 ให้มีลักษณะที่น่ารับประทาน	 สะดวกต่อการบริโภค	 เพื่อช่วย 
เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถขยายไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน	
และยงัช่วยเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์ได้อกีทางหนึง่ด้วย	หมูบ้่านดงักล่าวนีจ้ะเป็นหมูบ้่าน
ต้นแบบของการผลิตเม่ียงซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เมี่ยงต่างๆ		โดยการน�าเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้านท�าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป
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