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 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวชาและกาแฟฉบับนี้

เราขอแนะน�ากิจกรรมดีๆ ที่มีประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการอาหาร

ทางทกุสาขา โดยเฉพาะชา กาแฟ ของเรา โดยฉบบันีเ้ราได้รบัเกยีรติ 

จาก ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม หรือ ดร. เก้ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายฝ่าย

เขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 

Innopolis) มาแนะน�ากิจกรรมดีๆ ให้เราได้ทราบกันค่ะ

 ปัจจุบันผู ้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารจะสามารถ

เติบโตในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงจ�าเป็นจะต้องพัฒนา

แนวคิดการสร้างนวัตกรรม เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค สร้าง

ความแตกต่างของโมเดลธุรกิจ พัฒนาและขยายตลาดอย่างเป็น 

กระบวนการและเชื่อมต่อกับระบบนิเวศการสร้างนวัตกรรมเป็น

ระบบเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม  

ท�าก�าไรได้ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  

การพัฒนาด้านความปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะ

สมสวยงาม การหาพันธมิตรในแต่ละระยะของการเติบโตของธุรกิจ 

โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน

การสร้างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมท่ีเอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบ

การอาหารรุ่นใหม่ให้เติบโตในระดับประเทศและขยายไปในระดับ

สากล โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็น 

แรงขับเคลื่อนส�าคัญในการพัฒนา 2 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของไทย คือ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

(Agriculture and Bio-technology) และอตุสาหกรรมการแปรรปู

อาหาร (Food for the Future) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบ

การธุรกิจอาหารทุกระดับให้เพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมและเทคโนโลย ีจงึมแีนวคดิและได้ด�าเนนิการจดัโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร 

PADTHAI (Program for Acceleration and Development  
for THAI Food SMEs) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฯ ได้มี 

โอกาสเรียนรู ้แนวคิดการท�าธุรกิจนวัตกรรมอาหารผ่านการ 

ฝึกอบรมแบบเข้มข้นในแบบหลักสูตรระยะส้ัน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

PADTHAI 
กับการยกระดับผู้ประกอบการชา กาแฟ

ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม หรือ ดร. เก้  
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายฝ่ายเขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
และโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

ในธุรกิจนวัตกรรมอาหาร (Training) และเข้าสู่กระบวนการเร่งรัด

พฒันา (Business Acceleration) เพือ่เตรยีมความพร้อมในการน�า

เสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมต่อนักลงทุน ตลาด และพันธมิตรท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศและเพิม่แนวทางในการแสวงหาการลงทนุ 

(Investment) พัฒนาและขยายตลาด (Market Development 

and Penetration) และสร้างเครอืข่ายต่อยอดการพฒันาผลติภณัฑ์

และธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารต่อไป (Business Matching) 

 ซ่ึงโครงการ PADTHAI (Program for Acceleration and 

Development for THAI Food SMEs) ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 

ที่จังหวัดเชียงรายนั้น เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

โดย FI Accelerator ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ทายาทธุรกิจด้านนวัตกรรม

อาหาร โดยเฉพาะธุรกิจชาและกาแฟ ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบ

การพัฒนาธุรกิจชาและกาแฟขององค์กร 

 โดยบริษัทท่ีสมัครต้องจดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต�่ากว่า 

1 ปี (ถ้ายังไมได้จดทะเบียนขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อหารือเป็นราย

กรณี) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมเพื่อพัฒนา 

ผูป้ระกอบการอาหาร SMEs ด้านนวตักรรมอาหารของไทย ครัง้ที ่5  

(PADTHAI #5)” หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญใน

ธุรกิจอาหารโดยตรง พร้อมรับโอกาสมากมาย เช่น การเข้าถึงแหล่ง

สนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันน�าเสนอแผนธุรกิจท้ังในและ

ต่างประเทศ เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 6 ม.ค. 63 และจะฝึกอบรม 

แบบเข้มข้นในวันที่ 3 - 7 ก.พ. 63 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย  

มค่ีาใช้จ่ายลงทะเบียนฝึกอบรม ดขูอ้มูลเพิ่มเตมิและลงิคส์มคัรที่  

https://forms.gle/KPrgbi19gq59o1DXA หรือ เพจเฟซบุ๊ก 

PADTHAI by Food Innopolis สอบถามโทร. 091-713-5433 

(กรองจิตร), 082-441-4169 (สันติ)
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บรษิทั สวรรคบ์นดิน กรุป๊ จ�ำกดั  ตัง้อยูท่ี่ 171/12 หมู่ 1  

ต�าบลริมกก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อ คศ. 2015  

ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ก่อนหน้านั้น 

ครอบครัวของเรา พ�านักอยู่ท่ีเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร  

แต่วันหนึ่งก็มีจุดพลิกผันเน่ืองจากคุณพ่อป่วยมีอาการลิ่มเลือด

อดุตนัในสมองกะทนัหนั เราจงึปรกึษากนัเพือ่ทีจ่ะรกัษาคณุพ่อ  

เราจึงย้ายที่อยู่ไปยังที่ ๆ มีสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดี ใกล้ชิด 

กับธรรมชาติ และเป็นภูมิล�าเนาดั้งเดิมของเราด้วย  

Talk about  
Tea & Coffee

จากนัน้เราจงึวางแผนกลบับ้าน โดยน�าตวัเองเข้าสูแ่วดวง

ธรุกจิกาแฟก่อน โดยไปศกึษางานอยูท่ี่จังหวดัเชียงใหม่  แล้วจึง 

กลับมาวางโครงสร้างธุรกิจ โดยพิจารณาจากฐานรากที่เข้ม

แข็งมั่นคงของพื้นที่ที่เราอยู่คือจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ  

เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะท�าธุรกิจเกี่ยวกับชาและสมุนไพร 

เนือ่งจากสามารถเพาะปลูกพืชได้หลากหลายได้อย่างมคุีณภาพ 

ทั้งพืชเมืองร้อนและเมืองหนาว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน 
จดหมายข่าวชาและกาแฟ 
ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจาก 
คุณชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์ 
หรือ คุณโต เจ้าของบริษัท 
สวรรค์บนดิน กรุ๊ป จ�ากัด  
ซ่ึงเดิมเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ 
เคยเป็นหนุ่มชาวกรุง เดี๋ยวนี้
เ ขาหันกลับไปสู่ วิ ถี ชี วิตที่ 

ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอยู่
ไดอ้ย่างมคีวามสขุ จุดเปลี่ยน 

ใน ชีวิตของหนุ่ มคนนี้ อ ยู่ 
ตรงไหน 

หันหลัง จำกเมืองใหญ่     
กลับสู่สวรรค์บนดิน

โดย นางสาวศิริกานต์ ภักดี
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รวมทั้งจังหวัดเชียงรายยังมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 

มากกว่า 750 ปี เรามีวัฒนธรรมการปลูกชา การท�าชาใน

กระบวนการผลิตท่ีเรียกว่าเมี่ยงมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน  

และยังเป ็นพื้นที่  ๆ มีต ้นชาอยู ่แล ้วดั้งเดิม ก ่อนที่จะมี

ประวัติศาสตร์เกิดขึ้น

เราคดิว่ารากฐานการท�าธรุกจิทีม่ั่นคง เริม่ต้นจากรากฐาน

ทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทีม่ัน่คงเช่นกนั เราจงึก�าหนด

ให้แผนพัฒนาธุรกิจของเรา สนับสนุนการให้ความรู้ เผยแพร่ 

ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงราย 

ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรม ถูกเผยแพร่ ถูกสร้างคุณค่าออกไปได้มากเท่าใด  

ธุรกิจก็จะมั่นคง ยั่งยืนมากขึ้นเท่านั้น

เราเริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้วยสมุนไพรเบลนกับชา 6 ผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งอัญชันเป็นที่รู้จักก่อน ในนามเมนู “บลูลาเต้”  ซึ่งจ�าหน่าย

ภายในร้านกาแฟหลายแห่งทัว่ประเทศ เนือ่งจากเราเหน็ฟังก์ชนั 

การท�างานของร้านกาแฟ จึงเห็นโอกาสท่ีจะเข้าไปสู่ตลาดนี้  

ด้วยการปรบัวธิชีง จากทีช่งแบบใส่ในกาแล้วเตมิน�า้ร้อน เรากลบั 

ใส่น�้าร้อนลดลง ให้เท่ากับชอตเอสเปรสโซ่ แล้วสกัดน�้าออกมา  

น�านมที่สตีมจากเคร่ืองกาแฟเทลงไป ให้เกิดลวดลายต่าง ๆ  

ที่สวยงาม น�้าอัญชันที่สกัดออกมานั้น แปรเปลี่ยนไปเป็นเมนู

อิตาเลี่ยนโซดา และเมนูอื่น ๆ ตามที่ผู้ชงต้องการได้ไม่จ�ากัด
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ต่อมาเราเริม่ขยายผลติภัณฑ์ให้ออกมามากข้ึน โดยเลง็เป้า 

ไปทีต่ลาดใบชาเบลน เป็นการลดข้อจ�ากดัในการท�างาน สามารถ

สนุกและอิสระไปกับการพัฒนาต่อยอดจากทั้งภูมิปัญญาเดิม  

สูภ่มูปัิญญาใหม่ ปรบัตวักบัยุคสมยัปัจจบัุน ไม่ใช่เฉพาะชา หรอื

สมุนไพร แต่รวมถงึการพฒันาน�า้มนัสกดัต่าง ๆ  น�ามาเบลนด้วย

กัน ซึ่งเราเรียกสไตล์การท�างานของเราเองว่า การท�างานแบบ

อยู่ในยุคร่วมสมัย (Contemporary) โดยน�าเบลนคลาสสิค 

ซึ่งเป็นที่รู ้จักกันดี และเป็นท่ีชื่นชอบในหมู่นักดื่มชาทั่วโลก  

มาผ่านแรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีอ่ยูใ่นวฒันธรรม

ของประเทศไทย ในแต่ละยุคสมัย ผสมผสานกันเป็น SIAM 

BREAKFAST, SIAM EARL GREY, SIAM LADY GREY และ 

SIAM JASMINE

โดยให้วัตถุดิบต่าง ๆ ท�าหน้าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของประเทศไทย ซึ่งเป็น

เป้าหมายหลกัของสวรรค์บนดนิ ทีต้่องการจะสร้างคณุค่าให้เกิด

ขึ้นในทุกพื้นที่ ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้

นอกจากผลติภณัฑ์แล้ว เรายังมบีรกิารเวร์ิคช้อปชิมชา  

เบลนชาและสมุนไพร ให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้คนทั่วไป  

โดยมุง่เน้นถ่ายทอดประวตัศิาสตร์ ภมูปัิญญา และวฒันธรรม 

เพือ่เป็นการส่งเสริมคณุค่า ให้เกิดข้ึนแก่พืน้ทีข่องประเทศไทย 

และส่งเสริมวัฒนธรรมการดื่มชา ให้ขยายวงกว้างยิ่ง ๆ ขึ้น

ไปอีกด้วย
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มุมมอง  
ในการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
รองรับการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการปลูก
กาแฟ

โดย นางสาวจิราพร ไร่พุทธา

Tea & Coffee

ภาพที่ 1. Effect of Climate change ที่มา ;  https://climate.nasa.gov/effects/

การปลูกและผลิตกาแฟเป็นวิถีชีวิตที่ส�าคัญส�าหรับ

เกษตรกรรายย่อยหลายล้านคนทั่วทวีปเขตร้อน (Läderach 

et al., 2017) การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีค่าดว่าจะมอีณุหภูมิ

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นท่ีปลูกกาแฟและเพิ่มสภาพอากาศ

แปรปรวนท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงคาดว่าผลผลิตกาแฟที่มี

คณุภาพและการปรบัตวัถ้าไม่เกดิขึน้ (Läderach et al., 2017; 

Ovalle-Rivera., et al., 2015) ภูมิอากาศที่เหมาะสมส�าหรับ

การปลูกบกาแฟอาราบิก้า (Coffea arabica) เป็นที่คาดการณ์

ว่าจะลดลงอย่างมากใน Meso-อเมรกิาและแอฟรกิาตะวนัออก 

การลดลงของอาราบิก้าน่าจะถูกชดเชยด้วยการเพ่ิมขึ้นของ

พื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับกาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora)  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Meso- และอเมริกาใต้, อินโดนีเซีย, และ

ตะวันตกและแอฟริกาตะวันออก  (Magrach and Ghazoul, 

2015; Ovalle-Rivera et al., 2015). นอกเหนอืจากผลกระทบ 

โดยตรงของอุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้นและรูปแบบปริมาณน�้าฝน 

ทีเ่ปลีย่นแปลงต่อการเจริญเตบิโตของพชืกาแฟการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศอาจเพิม่ความเสีย่งของศตัรพูชืและการเกดิโรค 

(Avelino et al., 2015; Jaramillo et al., 2011; Magrach 

and Ghazoul, 2015)

นอกเหนือจากการพัฒนามาตรการการปรับตัวแล้ว

ยังจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบ

การน�าไปปฏิบัติ (Tittonell et al., 2012) รูปแบบใหม่ของ 
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ตารางที่ 1. มาตรการการปรับตัวที่กล่าวถึงบ่อย ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�าหรับระบบกาแฟ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและสถาบันมีแนวโน้มท่ีจะต้องการ 

(Salvini et al., 2016) และสิ่งนี้อาจขึ้นอยู่กับระดับของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะก�าหนดมาตรการการปรับ

ตัวท่ีเหมาะสม ผู้ประกอบการรายย่อยอาจประสบปัญหาและ

อุปสรรคหลายประการในการปรับใช้ตัวเลือกการปรับตัวทั้ง

ภายในและภายนอกของระบบ การขยายเครือข่ายความรู ้

และโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าและภาคธุรกิจ 

มีแนวโน้มที่จะมีความส�าคัญ (Hekkert and Negro, 2009)  

ในการบรูณาการผูป้ระกอบการรายย่อยเข้ากบัโซลชูนัการปรับตัว 

ข้ามขนาด

แนวทางหนึ่งที่สังคมสามารถเริ่มสร้างโครงสร้างองค์กร

ดังกล่าวได้คือการรับรอง โปรแกรมการรับรองรวมถึงเกณฑ์

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนจากด้านองค์กร

ต่างๆ เกษตรกรทีผ่่านการรบัรองจะได้รบัการปรบัปรงุการเข้าถึง

ตลาดทีช่าญฉลาดซึง่พวกเขาอาจได้รบัราคาพรเีมีย่ม โปรแกรม

การรับรองยังเสนอช่องทางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ 

มาตรการการปรับตัวที่กล่าวถึงบ่อย ๆ ขนาดของการดำาเนินงาน References

Tree windbreaks Farm Lin (2011), Rahn et al. (2014), Läderach et al. 

(2017)

Shade systems Farm Campanha et al. (2005), Lin (2009, 2011), Siles 

et al. (2010), Souza et al. (2012), Nesper et al. 

(2019), Rahn et al. (2018b)

Integrated pest management Farm Bedimo et al. (2008), Jaramillo et al. (2009),  

Lin (2011), Boreux et al. (2013), Mariño et al. 

(2016), Nesper et al. (2017)

New crop varieties Farm van der Vossen et al. (2015)

Diversifying income Farm Mijatović et al. (2013), Vaast et al. (2015), Jezeer 

et al. (2017)

Water and soil conservation Farm Lin (2010), Nesper et al. (2017)

Landscape forest cover (soil water conservation 

and temperature buffering)

Landscape Seneviratne et al. (2010), Minang et al. (2014)

Landscape forest cover (pollination and pest 

control)

Landscape Kellerman et al. (2008), Avelino et al. (2012), 

Boreux et al. (2013), Pavageau et al. (2018)

ความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งก็สอดคล้องกับการแนะน�า

แนวคิดในการปรับตัว (Montagnini and Kanninen, 2005) 

อันท่ีจริงแล้วการส�ารวจขอบเขตของเกณฑ์การรับรองปัจจุบัน

ได้รวมถึงมาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศเช่นเดียวกับขอบเขตทีม่าตรฐานทีม่อียูใ่ห้โอกาสหรอื

อุปสรรคในการปรับตัวต่อไป

มำตรกำรกำรปรับตัว

มาตรการปรับตัวให้เหมาสมกับสภาพภูมิอากาศกาแฟ 

(ตารางท่ี 1) ในส่วนน้ีเราอธบิายรายละเอียดของแต่ละมาตรการ

โดยการทบทวนประสิทธิผลของการปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้คือการ

จัดการของต้นไม้ร่มเงาซ่ึงเป็นที่รู ้จักกันดีในการแก้ไขสภาพ

อากาศสุดขั้วและให้ศัตรูตามธรรมชาติของศัตรูพืชชนิด แต่ยัง 

อาจเพิ่มความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดเชื้อราเชื้อโรค
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มำตรกำรกำรปรับตัวในระบบกำรรับรอง

ปัจจุบันมีมาตรฐานรับรองตามความสมัครใจจ�านวน

มากซึ่งปัจจุบันมีการรับรองประมาณ 53% ของการผลิตกาแฟ

ทั้งหมด (Panhuysen and Pierrot, 2018) และมีตั้งแต่

โปรแกรมธุรกิจกับธุรกิจไปจนถึงโปรแกรมธุรกิจกับผู้บริโภค 

โปรแกรมที่น�าโดยธุรกิจเช่น Nespresso AAA, Starbucks 

หรือ 4C (Global Coffee Platform) ได้มีการพัฒนาแนวทาง 

แต่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก ดังนั้นประสทิธิภาพ

ของพวกเขาจึงประเมินได้ยาก (Lambin et al., 2017) 

มาตรฐานของ Rainforest Alliance, UTZ, Trade Fair และ 

Organic ได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก (Soto and  

Le Coq, 2011) และปัจจุบันครอบคลุม 24.8% ของการผลิต

กาแฟทั้งหมด (Panhuysen และ Pierrot, 2018)

 มาตรฐานทัง้สีก่ล่าวถงึเกณฑ์เทยีบเคยีงกบัการจัดการ

ฟาร์มในแง่ของมาตรการการปรับตัวท่ีมีศักยภาพในวงกว้าง 

(ตารางที่ 2) เช่นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Soto and 

Le Coq, 2011) การสร้างเขตกันชน (ต้นไม้) และแนวทางการ

อนุรักษ์น�้าและดิน ยังมีการระบุมาตรการปรับสภาพภูมิอากาศ

ที่จับต้องได้สองสามอย่าง ในความสัมพันธ์กับต้นไม้ที่ร่มเกณฑ์

ที่แตกต่างกันในหมู่มาตรฐานในขณะที่เกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่นใน Rainforest Alliance  

หลักจรรยาบรรณในปี 2010 ได้ก�าหนดเกณฑ์การร่มเงาของ

หลังคาต้นไม้ประกอบด้วยอย่างน้อยสองชั้นหรือเรื่องราวและ

ความหนาแน่นของหลังคาโดยรวมอย่างน้อย 40% ของฝาครอบ

ร่มเงา “ในขณะที ่2017 นีล้ดลง ครอบคลมุพชืผักพืน้เมืองอยา่งน้อย  

15% ครอบคลมุทัว่ทัง้ฟารม์หรือกลุ่มของฟารม์หรอืครอบคลมุหลงัคา

ในระดับตํา่สุดของร่มครอบคลุม 40% ร่มเงา” (ตารางที่ 2) Rahn 

และคณะ (2018b) แสดงให้เห็นว่าในระดับพล็อตและขึ้นอยู่

กับบริบทด้านสิ่งแวดล้อมเกณฑ์การครอบคลุมเฉดสีที่ต�่ากว่า

เหล่านี้อาจไม่เพียงพอส�าหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ตารางท่ี 2. เกณฑ์การจัดการฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้มาจากหลักปฏิบัติของ
กลุ่ม Rainforest Alliance, Trade Fair, UTZ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดูวัสดุเสริมส�าหรับแหล่งข้อมูล SAN = เครือข่าย
เกษตรยัง่ยนื, FLO-CERT = องค์กรการค้าฉลากทีเ่ป็นธรรม - ใบรับรอง, IFOAM = สหพันธ์การเคลือ่นย้ายเกษตรอนิทรย์ีระหว่าง
ประเทศ, OCIA = สมาคมพัฒนาพืชอินทรีย์นานาชาติ

ระดับการจัดการ Rainforest Alliance Fair Trade UTZ Organic

ระดับองค์กร Individual/Cooperation Cooperation Individual/Cooperation Individual

การได้รับการรับรอง SAN FLO-CERT UTZ (SAN since 2018) IFOAM, OCIA

การอ้างอิงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ

ลดการปล่อยมลพิษโดยการ

ใช้พลังงานเพิ่มการกักเก็บ

คาร์บอน

การกระจายการผลิตและ / 

หรือแหล่งรายได้อื่น ๆ  

ลดการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียน

การดำาเนินการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่จับต้องได้

ในเอกสารแนะนำา

ป้องกันไม่ให้ที่ดินเสื่อมโทรม

ด้วยการปลูกพันธุ์พื้นเมือง 

เพิ่มปริมาณคาร์บอนในฟาร์ม

Carbon accounting (CDM 

or Gold Standard)

ใช้การประเมินความเสี่ยง 

การใช้สายพันธุ์ที่ต้านทาน

ต่อศัตรูพืชมากขึ้น เพิ่มร่ม

เงาให้ต้นไม้มากขึ้น

ไม่มีเอกสารแนะน�าเฉพาะ

9



ที่มา ; René V. et al., 2019.

ระดับการจัดการ Rainforest Alliance Fair Trade UTZ Organic

การตัดไม้ทำาลายป่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ

นิเวศ มีการอนุรักษ์ตั้งแต่วันที่  

1 พฤศจิกายน 2005 เป็นต้นไป

ไม่มีการตัดไม้ท�าลายป่าหรือสร้าง

ความเสื่อมโทรมของป่าหลักที่

ตั้งแต่ปี 2008

ไม่มีการตัดไม้ท�าลายป่าในป่า

หลัก

ไม่มีการล้างพื้นที่อนุรักษ์ที่มี

มูลค่าสูงใน 5 ปีก่อนหน้านี้ 

ก่อนท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐานน้ี

กิจกรรมการฟื้นฟู ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

การจัดตั้งเขตกันชน ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

ระบบวนเกษตร ใช่ ไม่มีเกณฑ์ ใช่ ใช่

จำานวนร่มเงาต้นไม้ อย่างน้อย 12 ต้นต่อเฮกตาร์ ไม่มีเกณฑ์ ความ“ เพียงพอ” ต่อต่อ

เฮกตาร์อยู่กับสภาพท้องถิ่น

อย่างน้อย 10 ชนิดต่อพื้นที่

การผลิต

ความหนาแน่นของ

หลังคาระดับสีและชั้น

ดิน

อย่างน้อย 15% ครอบคลุมการ

ปลูกพืชผักพื้นเมืองครอบคลุม 

ทั่วทั้งฟาร์มหรือกลุ่มฟาร์มปกคลุม

พื้นที่อย่างน้อย 40%

ไม่มีเกณฑ์ ไม่มีเกณฑ์ หลังคาครอบคลุม ขั้นต�่า 40%

ประเภทไม้ร่มเงา พันธุ์ไม้พื้นเมือง ไม่มีเกณฑ์ ต้นไม้ตรึงไนโตรเจนที่ไม่รุกราน

พืชอื่น

ไม่ใช่สายพันธุ์พื้นเมืองไม่เกิน 

20% ของต้นไม้ให้ร่มเงา

การใช้ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ที่มี

ความส�าคัญกับการท�าอินทรีย์

ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ที่มี

ความส�าคัญกับการท�าอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น

การใช้สารเคมี อาจจะใช้ในกรณีที่จดทะเบียนถูก

ต้องตามกฎหมาย

อาจจะใช้ในกรณีที่จดทะเบียนถูก

ต้องตามกฎหมาย

อาจจะใช้ในกรณีที่จดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมาย

สารก�าจัดศัตรูพืช 

เป็นสิ่งต้องห้าม

การจัดการศัตรูพืช 

แบบผสมผสาน

จะต้องน�าไปใช้ สามารถน�าไปได้เมื่อผ่านการ

ฝึกอบรมและมีการตรวจสอบ

เพิ่มเติม

จะต้องน�าไปใช้ ส่วนหนึ่งของระบบอินทรีย์

การใช้และอนุรักษ์นำ้า โครงการอนุรักษ์น�้าดูแลรักษาพืช

พรรณธรรมชาติ

โปรแกรมการอนุรักษ์น�้าและการ

ฝึกอบรม

โปรแกรมการอนุรักษ์น�้า โปรแกรมการอนุรักษ์น�้า

การป้องกันการพังทลาย

ของดิน

โปรแกรมการชะล้างพังทลายของ

ดินและการรักษาพืชคลุมดิน

ระบุที่ดินที่มีความเสี่ยงต่อการพัง

ทลายของดินและจัดฝึกอบรม

โปรแกรมการพังทลายของดิน

และเทคนิคการอนุรักษ์ดิน

โปรแกรมเพื่อป้องกันการกัด

เซาะและลดการสูญเสียดิน

ชั้นบน

พลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

เพิ่มการกักเก็บ

ตรวจสอบการใช้พลังงานเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ

การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน

การประเมินความเสี่ยงของ

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานจากแหล่ง

พลังงานหมุนเวียนและ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เอกสารค�าแนะน�าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วน

ใหญ่จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานด้านการบรรเทาผลกระทบเฉพาะ

ที่อยู่ (เช่นการใช้พลังงานหุ้นคาร์บอน) เช่นระบบบัญชีคาร์บอน

ของ Trade Trade การปรับตัวไม่ค่อยถูกกล่าวถึงแม้ว่ากา 

รกระจายความเสี่ยงอยู่ UTZ สินค้าเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่น

ของเกษตรกรรายย่อยในการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและ 

SAN (เครือข่ายเกษตรยั่งยืน; ฝนพันธมิตร) รายงานการเตรียม

ความพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในการช�าระเงินส�าหรับบริการของ

ระบบนเิวศในโมดลูสภาพภมูอิากาศ SAN ตวัเลอืกทัง้หมดเหล่า

นีจ้ะไม่ผกูพนั บทบาทและหน้าทีข่องภมูทิศัน์และระบบนเิวศป่า

ไม้ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรไม่ได้
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มีการอธิบายอย่างละเอยีดพร้อมการรบัรองท่ีได้รบัการประเมิน

และน�าไปใช้ในระดับฟาร์มเท่านั้น

พล็อตที่เหมาะสมและการปรับตัวในระดับฟาร์มจ�าเป็น

ต้องปรับให้เข้ากับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในท้องถ่ิน  

น้ีสามารถแตกต่างกันระหว่างเกษตรกรผู ้ปลูกกาแฟแม้

จะอยู ่ในภูมิทัศน์ที่เดียว รูปแบบนี้เก่ียวข้องกับการเข้าถึง

ทรัพยากรการศกึษาฟาร์มและขนาดของพลอ็ตและกจิกรรมใน 

ครัวเรือนอื่น ๆ (Rahn et al., 2018a) ส่วนใหญ่โปรแกรมการ

รับรองเน้นประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะสั้น แต่บางส่วน

ก็ให้การปกป้องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น 

การตรึงไนโตรเจนการปรับปรุงดินและการรีไซเคิลสารอาหาร  

ปุย๋อนิทรย์ี, การจดัการขยะทีด่ขีึน้และการจดัเกบ็คาร์บอนผ่าน

การบ�ารุงรักษาต้นไม้ให้ร่มเงา (van Rikxoort et al., 2014) 

สามารถเพิม่ศักยภาพการบรรเทาผลกระทบทีม่กีารท�างานร่วม

กันกับการปรับตัว (Harvey et al., 2014)

ถึงแม้ว่ามาตรการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่จับต้องได้จะเริ่ม แต่ปัญหาหลายอย่างขององค์กร

ก�าลังขัดขวางการด�าเนินการในระดับฟาร์มและพื้นที่ การใช้

ฟังก์ชั่นจากการจัดการนวัตกรรมเราแสดงให้เห็นถึงอุปสรรค

มากมายที่จะต้องเอาชนะเพื่อน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรรายเล็กต้องเข้าถึงเครือข่ายความรู้ การเงินและการ

ฝึกอบรมที่เหมาะสม ยิ่งกว่านั้นปัจจุบันมีอุปสรรคมากมายที่

จะต้องเอาชนะเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ระบบการ

รับรองสามารถช่วยในการน�าไปปฏิบัติได้ เนื่องจากโครงสร้าง 

ความรู้ ทรัพยากรและการสร้างตลาดเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการยอมรับและแก้ไข  

ถึงกระนั้นก็ตาม การรับรองก็เป็นเพียงการจัดการตลาดเฉพาะ

และการขยายการรบัรองของเกษตรกรผูป้ลกูกาแฟทัว่โลกยงัคง

เป็นส่ิงทีท้่าทาย อย่างไรกต็ามกระบวนการรับรองและมาตรฐาน

ที่พวกเขาเป็นตัวแทนสามารถน�ามาใช้เพื่อยกระดับการปฏิบัต ิ

ท่ีดีส�าหรับการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เช่นเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีกว้างขึ้น ส่ิงนี้

จะต้องมีการปรับแต่งระบบการรับรองรวมถึงการพิจารณาถึง

บทบาทของพวกเขาในการปรบัตวัเร่งการเปลีย่นแปลงในระดบั

ภูมิทัศน์
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ผลกระทบ

ในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บนพื้นที่

สงูในบางแห่งมอีณุหภมูลิดต�า่ลง ซึง่พืน้ทีป่ลกูกาแฟในบางพ้ืนท่ี

มคีวามสงูเกนิกว่า 1,500 เมตรขึน้ไป อาจพบปัญหา น�้ำคำ้งแขง็ 

(Frost) (พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, 2561) ซึ่งส่งผลท�าให้ต้นกาแฟ

บางต้นยนืต้นตายเพราะสภาพอากาศทีเ่ยน็จดั ใบและยอดเหีย่ว

และมีสีคล�้า ผลผลิตกาแฟเสียหาย ท�าให้เกิดผลกระทบต่อการ

ปลูกและการผลิตกาแฟเป็นอย่างมากโดยเฉพาะระบบการปลกู

กาแฟในสภาพไร้ร่มเงา (Unshed)

พื้นท่ีบางแห่งอาจเจอผลกระทบจากน�้าค้างแข็ง Frost 

damaged bean จัดว่าเป็นข้อบกพร่อง Defect ในระดับ  

ปานกลาง สูงและสูงมาก โดยสถาบัน Specialty Coffee  

Association of America (SCAA) จัดให้อยู่ใน Category 1 

และ ค่า Full defect equivalent = 1-3  ซ่ึงท�าให้ส่งผลกระทบ 

ต่อรสชาติในระดับรุนแรง เมล็ดกาแฟจะสูญเสียคุณภาพ 

ท้ังกล่ิน รส และเนื้อสัมผัส โดยสภาพกิ่งของต้นกาแฟจะแห้ง

และด�าจากปลายยอดคล้ายรอยไหม้ เมล็ดสีเขียวจะกลายเป็น

สีด�า เมล็ดสีแดงจะมีรอยแตกแห้งด�าและร่วงลงพื้น การเกิดขึ้น 

ของน�้าแข็งภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ ท�าให้เกิดการฉีก

ขาดเสียหายของเยื่อบุเซลล์ และไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาได้  

ทั้งเมล็ด ใบ ยอด กิ่งก้าน  ซ่ึงการแก้ไขปัญหาจากปลายเหต ุ 

คือ การคัดเมล็ดทิ้ง ท�าให ้ต ้นทุนแรงงานสูง เนื่องจาก 

ต้องคัดแยกเมล็ด แต่ถ้าหากใช้เคร่ืองคัดสี color sorter  

ย่อมต้องลงทุนสูงขึ้น 

ของน�า้ค้างแข็งต่อคุณภาพ
     เมล็ดกาแฟ อะราบิกาโดย นายทวิพิชญ์ อายะนันท์
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เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ท�าให้มีโอกาสเกิด

น�้าค้างในช่วงเวลากลางคืน แต่เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ต�า่ โอกาสทีจ่ะเกดิน�า้ค้างแขง็ในเวลากลางคนืมสีงูกว่า เนือ่งจาก

น�า้ค้างจะเกดิทีอ่ณุหภูมติ�า่จนเปล่ียนเป็นน�า้แข็ง ซึง่ น�้ำคำ้งแขง็

ที่เกิดขึ้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. TRUE Frost หรือ Radiation Frost เกิดจากสภาวะ

อากาศเย็นจัดและแห้งท�าให้เกิดน�้าค้างแข็งที่เกิดบนใบไม้และ

เน้ือเย่ือของใบไม้ ถือว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายรุนแรง

ที่สุดแก่กาแฟ

2. Wind Frost เกิดจากลมพัดอากาศเย็นจัดเข้ามา  

ส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณบนยอดดอยสูงโดยจะสร้างความ 

เสียหายแก่กาแฟเพียงเล็กน้อย (http://chaothaipukao.

blogspot.com/2015/06/)

ค�ำแนะน�ำและกำรป้องกัน

1. ไม่ควรปลูกกาแฟใกล้กับเชิงเขาในช่องเขาที่แคบ  

เพราะเป็นจุดสะสมความเย็น

2. ควรปลูกกาแฟบนไหล่เขาท่ีมีป่าทึบอยู่ด้านบนเว้น

ระยะห่างของสวนออกมา และเปิดหน้าดินเพ่ือให้ระบาย 

ความเย็น

3. ควรรักษาต้นไม้สูงบนไหล่เขา เพื่อให้เป็นแนวป้องกัน

ลมและรักษาความชื้น

4. ในช่วงฤดูหนาวควรถางหญ้ารอบโคนต้นกาแฟออกให้

หมด เพราะหญ้าไม่ช่วยในการถ่ายเทความร้อนจากดินขึ้นมา 

5. ควรเสริมธาตุอาหารหลัก ได้แก่ โปแตสเซี่ยม ซึ่งช่วย

เพิ่มภูมิต้านทาน frost resistant แก่ต้นกาแฟ

6. ต้นกาแฟท่ีลงปลูกใหม่และยังไม่แข็งแรงควรโกยดิน 

ให้สูงคลุมล�าต้นไว้

ส�าหรับอุณหภูมิที่สูงเกินไป แก้ไขโดยการปลูกต้นไม้หรือ

ท�าที่ให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟ ดังนั้นการเลือกพื้นที่ปลูกจึงมีความ

ส�าคญั ควรค�านงึถงึสภาพร่มเงาตามธรรมชาตแิละการบังร่มเงา

ให้แก่ต้นกาแฟ เพือ่ลดความเสยีหายทีเ่กิดจากอณุหภมูทิีม่กัเกดิ

ขึ้นในแปลงปลูกกาแฟในช่วงฤดูดังกล่าว 

ขอขอบคุณข้อมูล

พงษ์ศกัดิ ์องักสทิธิ.์ (2561). กาแฟโครงการหลวง : 

กาแฟของพ่อหลวง. มลูนธิโิครงการหลวง. 

เชียงใหม่. วนิดาการพิมพ์

บทเรยีนจากฤดหูนาวทีผ่่านมายาวนานและรนุแรง

ส�าหรบัชาวสวนกาแฟ. (2558). [ออนไลน์]. 

ได ้จาก http://chaothaipukao.

blogspot.com/2015/06/. [สืบค้น 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562].
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หลังจากตื่นนอนตอนเช้าได้กาแฟหอมๆ สักแก้วจะรู้สึก 

กระชุ ่มกระชายตลอดทั้งเช้า บางท่านรับกาแฟ และขนม 

บางอย่างเป็นอาหารเช้า หลังจากท�างานก็ยังมี  coffee break 

บางท่านยังดื่มหลังอาหารเท่ียง และตอนสายๆ ยิ่งต้องเข้า

ประชมุกาแฟหอม ๆ  สกัแก้วจะท�าให้สดชืน่หายง่วง  ปัจจบุนัการ

ดื่มกาแฟเป็นที่นิยมการอย่างแพร่หลายตามปั๊มน�้ามัน ตามห้าง

สรรพสนิค้ามีการขายอย่างมากมาย จะเหน็ได้ว่ากาแฟเป็นส่วน

หนึง่ หรอืบางคนอาจจะเป็นส่วนสองส่วนสามของชวิีตประจ�าวนั 

แต่จะมใีครกังวลหรอืไม่ว่าทีเ่ราดืม่ทกุวนัวนัละหลายแก้วแล้วมัน

มโีทษ หรอืคณุประโยชน์อะไรบ้าง หากคณุเป็นคอกาแฟคณุควร

จะอ่านบทความนี้

Tea & Coffee
Health

โดย นางสาวจิราพร ไร่พุทธา

ดื่มอย่างไร ดีต่อสุขภาพ

“กาแฟ”
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ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของกำแฟ

ส่วนประกอบที่ส�าคัญของกาแฟคือ caffeine หรือมีชื่อ

ทางเคมีว่า 1,3,7-trimethylxanthine ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ 

ยาขยายหลอดลม theophylline ส�าหรับ caffeine สามารถ

พบได้ในพืชหลายชนิดได้แก่ เมล็ดกาแฟ ใบชา โคลา ปัจจุบัน 

caffeine ถูกผสมลงในน�้าอัดลม ยาแก้หวัดบางชนิด ยาแก้ปวด 

ยาลดน�้าหนัก และเครื่องดื่มชูก�าลัง

กาเฟอีนจะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหารและล�าไส้เล็ก

ภายใน 45 นาทีหลังจากการบริโภค หลังจากนั้นจะถูกน�าเข้า

กระแสเลือดและล�าเลียงไปทั่วร่างกาย ครึ่งชีวิตของกาเฟอีนใน

ร่างกาย หรือเวลาท่ีร่างกายใช้ในการก�าจัดกาเฟอีนในปริมาณ

ครึ่งหนึ่งของที่บริโภค จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดยมี

ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ระดับการท�างานของตับ ภาวะตั้งครรภ์ 

และการใช้ยาอื่นร่วมด้วย ในผู ้ใหญ่ปกติจะมีครึ่งชีวิตของ

กาเฟอนีประมาณ 3-4 ชัว่โมง ในขณะทีห่ญงิทีท่านยาคุมก�าเนดิ 

และหญิงต้ังครรภ ์อาจมีคร่ึงชีวิตของกาเฟอีนประมาณ  

5-10 ชั่วโมง และ 9-11 ชั่วโมง (Ortweiler, 1985) ตามล�าดับ  

ในผู้ป่วยโรคตับระยะรุนแรง อาจมีการสะสมของกาเฟอีนใน

ร่างกายได้นานถึง 96 ชั่วโมง (Bolton, 1981) ส�าหรับในทารก

และเด็กจะมีคร่ึงชีวิตของกาเฟอีนท่ีนานกว่าผู้ใหญ่ พบว่าใน

ทารกแรกเกิดจะมีครึ่งชีวิตของกาเฟอีนประมาณ 30 ช่ัวโมง 

กาเฟอีนจะถูกเปลี่ยนแปลงสภาพที่ตับ โดยอาศัยการท�างาน

ของเอนไซม์ ไซโตโครม พ ี450 ออกซเิดส (Cytochrome P450  

oxidase) ซ่ึงเอนไซม์น้ีจะเปล่ียนกาเฟอนีให้เป็นอนพัุนธ์ุสามชนดิ  

คือปริมาณ caffeine ท่ีมีในเครื่องด่ืมแต่ละชนิดขึ้นกับ 

ความเข้มข้น ตารางข้างล่างเป็นตัวอย่างปริมาณกาแฟ

ชนิดของเครื่องดื่ม ปริมาณ (Milligrams of Caffeine) Range*

Coffee (150ml cup)

ต้ม, drip method 115 60-180

เครื่องต้มกาแฟ 80 40-170

กาแฟสำาเร็จ 65 30-120

Decaffeinated 3 2-5

Espresso (30ml cup) 40 30-50

Teas (150ml cup)

ชาที่ต้ม 40 20-90

ชาเป็นซอง 30 25-50

ชาเย็น (240ml glass) 45 45-50

น้ำาอัดลม (180ml) 18 15-30

Cocoa beverage (150ml) 4 2-20

นมรสChocolate  (240ml) 5 2-7

Chocolateนม (30g) 6 1-15

Dark chocolate, semi-sweet (30g) 20 5-35

Cooking chocolate (30g) 26 26
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นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าวันหนึ่งๆ เราจะรับสาร  

caffeine ประมาณ 250-600 มก.ซึ่งไม่เกิดผลข้างเคียง 

ต่อร่างกาย

จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

พฤตกิรรมการดืม่กาแฟต่อการเกดิโรคเบาหวานชนดิที ่2 พบว่า 

ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ให้ผลเชิงบวกคือมีแนวโน้มลดความเสี่ยง

การเกิดโรคเบาหวาน (Higdon and Frei, 2006, Van and 

Feskens, 2002, Rosenggren et al., 2004, Carlsson et al. 

2004, Tuomilehto et al., 2004,  Salazar-Martinez et al.,  

2004, Oba et al., 2010) โดยสันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากสาร

ส�าคญัในเมลด็กาแฟทีช่ือ่ว่า กรดคลอโรจนิีก (chlorogenic acid)  

(อวยพร, 2548) ส่วนการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการดื่ม

กาแฟกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทซึ่งได้แก่  

โรคพาร์คนิสนัและโรค อลัไซเมอร์พบว่า กำรด่ืมกำแฟมแีนวโนม้ 

ช่วยลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคพำร์คินสันในเพศชำย  

(Ascherio et al., 2001) และผูท้ีด่ืม่กาแฟตัง้แต่มอีายอุยูใ่นช่วง

วัยกลางคนมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคความจ�าเสื่อมเมื่อมีอายุ

ย่างเข้าสูว่ยัสงูอายนุ้อยกว่าผูท้ีไ่ม่ดืม่กาแฟเลย (Eskelinen et al., 

2009) และในกาศึกษาความสมัพนัธ์ของดืม่กาแฟกับภาวะความ

เสีย่งต่อการเกิดโรคมะเร็งชนดิต่างๆ ได้แก่ มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และ 

ทวารหนัก (Giovannucci E, 1998 และ Je et al., 2009 ) 

มะเร็งเต้านม (Nkondjock A, 2009 และ Bhoo et al., 2010)  

มะเรง็รงัไข่ (Jordan et al., 2004 และ Larsson SC and Wolk A,  

2005) และมะเร็งตับ (Wakai et al., 2007 และ Montella  

et al., 2007) มีทั้งผลเชิงบวก คือ มีแนวโน้มลดควำมเสี่ยง 

กำรเกิดโรคมะเร็ง และไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสถิ ติ 

ต่อกำรเกิดโรค จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการด่ืมกาแฟจะ

ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวได้ นอกจากนี ้

ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของการด่ืมกาแฟกับการสะสม

และการเสือ่มของกระดกูพบว่า กำรดืม่กำแฟไมเ่กนิวนัละ 3 ถว้ย  

(ได้รับคำเฟอีนไม่เกิน 300 มก.) ต่อวัน อำจช่วยลดควำม
เส่ียงของกำรเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกสะโพกหักได้ 

(Heaney RP, 2002)

ผลการวิจัยเกี่ยวกับการด่ืมกาแฟกับสุขภาพท่ีรวบรวม

ได้ทั้งหมดเป็นผลการส�ารวจข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งผลการ

ศกึษาทีไ่ด้จะต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่แม้ว่าเป็นโรคชนดิเดยีวกัน 

นั่นเป็นเพราะว่า พฤติกรรมหรือวิธีการเตรียมกาแฟเพื่อดื่มใน

แต่ละท้องที่มีความนิยมที่แตกต่างกัน และสายพันธุ์กาแฟใน

แต่ละพื้นที่ก็มีผลต่อปริมาณสารส�าคัญในเมล็ดกาแฟอีกด้วย  

ดังนั้นในการดื่มกาแฟเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมัก

อ้างอิงปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญในเมล็ดกาแฟ ซึ่งก็คือ 

คาเฟอนีมาเป็นตวัก�าหนดปรมิาณการดืม่กาแฟหรอืแม้แต่เครือ่ง

ดื่มชนิดอื่นๆ ที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ ซึ่งขนาดที่แนะน�า

คือ ไม่ควรเกินวันละ 300 มก. หรือเท่ากับกาแฟประมาณ  

1-2 ถ้วย (ปริมาณกาแฟ 1 ถ้วยเท่ากับ 150 มล. และมีคาเฟอีน 

เฉลี่ย 115 มก. ต่อถ้วย) หากมีความสนใจหรือต้องการทราบ

ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการดื่มกาแฟกับสุขภาพโดยละเอียด 

สามารถตดิตามอ่านเพิม่เติมได้ในจลุสารข้อมลูสมนุไพรฉบบั 30 

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เปิดทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

  149/1 ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.เชียงราย

  08-8700-0762

 Theroast Chiangrai Coffee

 Theroastey by Roj, 

 theroast_chiangrai

Café
Around

สวัสดคีะ่ทา่นผูอ่้านทกุทา่น จดหมายขา่ว 
ชาและกาแฟ ฉบับนี้เราขอแนะน�าคอลัมน์ 
นอ้งใหมท่ีน่า่สนใจอกี 1 คอลมันค์ะ่ คอืคอลมัน์ 
Café around ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก  
คุณพงศกร อารีศิริไพศาล หรือหลายท่าน
รูจ้กักนัในนาม ออโนต้  มาแนะน�ารา้นชา กาแฟ  
ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน รอบ ๆ เชียงราย  
เพ่ือให้ทุกท่านได้มาชาร์จแบตเตอรี่ความสุข
ด้วยการเติมพลังแห่งชาและกาแฟกันค่ะ

The Roastery by Roj

คุณพงศกร อารีศิริไพศาล

ร้านกาแฟชุมชนทีเ่ริม่ต้นคดัสรรและพฒันาคณุภาพกาแฟ 

เร่ิมจากสวนกาแฟที่ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกบนดอยปางขอน  

และมีร้านกาแฟแห่งแรก ใช้ชื่อว่า “The Roast Coffee  

Chiang Rai.” และต่อมามร้ีานท่ี 2 โดย ใช้ชือ่ว่า “The Roastery  

By Roj” โดยมีเจตนารมณ์ ร่วมกัน (ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก

กาแฟ กับ คนท�าร้านกาแฟ)  ท่ีอยากให้คนในชุมชน และ

คนปลายน�้า ได้ดื่ม กาแฟที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน  

และคุณภาพระดับสากล อีกทั้งยังให้ความส�าคัญเรื่องดิน และ

ผืนป่่า เพื่อความยั่งยืนของคนเปิดร้านกาแฟ และความยั่งยืน

ในอาหารที่สะอาดของคนในชุมชนอีกด้วย



Alexta

1. Alexta Signature /  ให้ความรู้สึก สดชื่น

3. เมล็ดกาแฟคั่ว Alexta Blend / ที่ใช้กาแฟเชียงรายมาผ่านการแปรรูป  

ที่ผ่านการควบคุม พิเศษ Anaerobic คั่วท�าโปรไฟล์ให้รสชาติสมดุล ผสมกับ

กาแฟnatural ประเทศเอธโิอเปีย ทีค่ัว่โฟกสัความเป็นผลไม้อ่อนๆ ผสมผสาน 

ให้รสชาติลงตัว บาลานซ์ ส�าหรับการดื่มของวัน

จากผู ้ดื่มที่มีความรักหลงไหลในศิลปะกาแฟ จนกลายมาเป็น 

ร้านกาแฟ และโรงคั่วกาแฟ Specialty Coffee ที่ท�ากาแฟ ภายใต้แนวคิด 

ส่งเสรมิ พฒันาเกษตรกรและ วสิาหกิจชมุชน เพือ่ต่อยอดน�ามาสร้างคณุค่า

ให้เกิดคุณภาพเครื่องดื่มกาแฟที่ดี ไว้ส่งมอบคุณภาพกาแฟที่ดีให้กับผู้ดื่ม

เมนูแนะน�า

2. บูล มอคค่า / กาแฟแนวประยุค ให้ความหอมและสมูทแต่ละส่วนในแก้ว  

    เพื่อสัมผัส วัตถุดิบของเครื่องดื่มแต่ล่ะตัวในแก้วอย่างสมดุล

 เปิดทุกวัน 7.39 - 16.45

  544/1 หมู่ที่ 6 ถนน ตะเคียนคู่ ต�าบล สันทราย  

อ�าเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

  0-5202-1403

 Alextacoffee

 alexta_coffee
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Couple Cups

Couple Cups คือ คู่ที่หนีออกจากกรุงเทพฯ และเลือกย้ายมาเชียงราย เมืองที่ไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้อง โดยเคยมาเที่ยว 

ไม่กี่ครั้ง แต่กลับชอบและรู้สึกอยากมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ อยากมาเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ท�ากาแฟและขนมที่เรียบง่าย ใช้วัตถุดิบที่ดี 

บวกกับความตั้งใจและใส่ใจ และหวังว่าคนที่มาจะได้รับความสุขจากกาแฟและขนมของร้านอีกด้วย

 เปิดวัน จันทร์ - ศุกร์     7.30 - 17.00 น. 

                     เสาร์ - อาทิตย์   8.00 - 17.00 น. 

            ปิดทุก วันอังคาร

  640/4 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 

(ห้าแยกพ่อขุน) (อยู่ก่อนถึงเย็นตาโฟวันดี) 

อยากแนะนำาทุกเมนู ทั้งกาแฟและขนมเมนูแนะน�า

  08-1920-3340

 CoupleCupsCafe

 Couple_cups

22



LOCAL COFFEE
จากคนกินกาแฟ ท่ีมีจังหวะชีวิตได้กลับบ้านที่เชียงราย  

เลยได้โอกาสกลับมาท�าสิ่งที่ตัวเองชอบ โอกาสนี้ท�าให้ได้อยู่ใกล้

ต้นน�า้ของกาแฟอย่างแท้จริง การอยูไ่กล้แหล่งปลกูท�าให้ได้ศึกษา

เรื่องราวการเดินทางของกาแฟมากขึ้น ท�าให้ได้พบปะพี่น้อง

เกษตรกรและได้กาแฟอย่างที่ชอบมาคั่ว และชงในร้านอีกด้วย

เมนูแนะน�า

1. กาแฟดริป    
   เม็ดคั่วอ่อน 

2. หลงสาวเหนือ เมนูที่ใช ้

เจลลีก่าแฟท่ีฐาน ใส่นมสด และ 

น�านมผสมหวานมันแช่แข็ง 

เป็นก้อนกลม ๆ  จากนัน้ราดด้วย 

เอสเพรสโซ ่ชอตให ้รสชาติ

ลงตัว บาลานซ์ ส�าหรับการดื่ม 

ของวัน

 เปิดวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00น 

            ปิดทุก วันอาทิตย์

  5 หมู่  9 ต.สันทราย ถ.พหลโยธิน อ.เมือง  

จ.เชียงราย 57000

  08-1920-3340

 LocalCoffeeandHomeRoaster

 Localcoffeechiangrai
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สถาบันชาและกาแฟร่วมกิจกรรม โครงการ “ค่าย
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์แห่งชาติ”ครั้งท่ี 15 
บรรยายเรือ่งชาและกาแฟ

โดย ทวิพิชญ์ อายะนันท์

กิจกรรมบริกำรวิชำกำร

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ และกระทรวงศกึษาธกิาร ได้จดัโครงการ ‘ค่ายเวทนีกัวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์แห่งชาต’ิ ครัง้ที ่15 
ระหว่างวนัที ่3 – 6 ตลุาคม ณ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยพธิเีปิดมขีึน้ในวนัที ่3 ตลุาคม 2562 ทีอ่าคารเฉลมิพระเกยีรติ  
72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมี รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน  
โดยสถาบนัชาและกาแฟได้รับเชิญให้น�าเสนอเมนเูครือ่งดืม่ชาเยน็ไข่มกุ ส�าหรบัให้นกัเรยีนได้ล้ิมลอง และอธบิายกระบวนการผลิตชา และชาประเภทต่าง ๆ   
ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ซึ่งมีนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 500 คน

สถาบันชาและกาแฟร่วมเป็นวิทยากรในงาน 2019 Asia  
Pacific Symposium and Tasting Oolong Tea 

เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ 
เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน 2019 Asia Pacific Symposium 
and Tasting Oolong Tea ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งทางผู้จัดได้เสนอ
หัวข้อในการบรรยายในเรื่อง Current status tea production and 
products in Thailand โดยได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Geographical 
Indication (GI ชาเชยีงราย) รวมถงึความส�าคัญของอตุสาหกรรมชาไทย  
ซึง่การประชมุทางวชิาการในครัง้นีเ้ป็นการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
งานวิจัยชาระหว่างกันและท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ 
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สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรยีนการสอน

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียน
การสอนรายวิชา Creative Thinking and STEM Education ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ 
มีการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชา เป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรียน  
โดยมีอาจารย์ ดร.อมร  โอวาทวรกิจ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสถาบันชา 
และกาแฟได้ให้ข้อมูลองค์ความรู ้ในเรื่องกระบวนการผลิตชาชนิด 
ต่าง ๆ  วธิกีารชงชาและได้ให้นกัศกึษาทดสอบชมิชาประเภทต่าง ๆ  เพือ่ให้
นกัศกึษาได้มกีารฝึกทกัษะกระบวนการคดิและแก้ไขปัญหางวทิยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบ โดยมีการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ
รักษ์นำ้าเพื่อแม่ของแผ่นดิน ในหัวข้อ
กจิกรรม การส่งเสรมิการแปรรปูผลผลติ
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2562 สถาบันชา
และกาแฟ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย 
(เกษตรที่สูง) ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการรักษ์น�้า
เพื่อแม่ของแผ่นดิน ในหัวข้อกิจกรรม “การส่งเสริม 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์” โดยได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 และบ้านโป่งไฮ  
หมู ่ที่ 21 ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

โดยได้บรรยายและสาธติให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในเรือ่ง การแปรรปูชา  
การท�าสบู่กลิ่นชาเขียว และการท�าแชมพูกลิ่นชาเขียว เป็นต้น เพื่อให้
เกษตรกรได้รบัความรูด้้านการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร และสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
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สถาบนัชาและกาแฟเข้าร่วมสัมมนา “การพฒันากาแฟอินทรย์ี
ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน”

วันที่  18 กันยายน 2562 ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดเชียงรายได้เชิญสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เข้าร่วมสัมนาโดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การพัฒนากาแฟ
อินทรีย์ในระบบวนเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน” และบรรยาย
พิเศษเรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นท่ี มุ่งสู่ความยั่งยืนทุกมิติ 
ทั้งนี้ในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่  
ดร.ธีรวัฒน์ วงค์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย ในเรื่อง
สถานการณ์กาแฟของประเทศไทย แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด  
ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู ้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เรื่อง วนเกษตรอินทรีย์กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชยีงใหม่ เรือ่งการจดัการแปลงกาแฟอนิทรย์ี ในระบบวนเกษตรแบบองค์
รวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนายศุภชัย เตชนันท์ เลขาธิการมูลนิธิ
วนเกษตรอินทรีย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการปลูกกาแฟอินทรีย์
ในระบบวนเกษตรให้มีคุณภาพ ในการนี้นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตร
จังหวัดเชียงราย ร่วมเสวนา ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนากาแฟอินทรีย์ 
ในระบบวนเกษตรเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยมีผูเ้ข้าร่วม
สัมมนาเป็นกลุม่เกษตรกรทีป่ลูกกาแฟในจงัหวดัเชียงราย และหน่วยงาน 
ภาครัฐ จ�านวน 120 คน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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สถาบันชาและกาแฟร่วมประชุมคณะทำางานสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2562 สถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม ่ฟ ้าหลวงได ้รับเชิญจากส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  
ในการประชุมคณะท�างานเพื่อพิจารณาค�าขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย ครั้งที่ 1/2562  
ณ ห้องประชุมส�านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมี นายโดยมี นางถาวร วงค์สุภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�านักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในที่ประชุมได้หารือและพิจารณาถึงจ�านวนผู้ยื่นใช้ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย”  
และที่ก�าลังจะหมดอายุ เพื่อก�าหนดแผนในการลงพื้นท่ีตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งชี้แจงตารางการท�างานและแผนการตรวจติดตาม 
ประจ�าปีของคณะท�างาน เพื่อขับเคลื่อน “ชาเชียงราย” ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
อย่างแพร่หลาย

ส�าหรับ “ชาเชียงราย” เป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของจังหวัดเชียงราย ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ทะเบียนเลขท่ี สช 58100074 โดยนิยาม “ชาเชียงราย” ว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียวและชาอู่หลงที่ได้จาก 
พันธุ์ชาอัสสัมและพันธุ์ชาจีน โดยปลูกและผลิตตามกรรมการวิธีเฉพาะการผลิตชา ในพื้นที่อ�าเภอเมืองเชียงราย อ�าเภอแม่สรวย อ�าเภอเวียงป่าเป้า 
อ�าเภอแม่ลาว อ�าเภอแม่จัน อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอเวียงเชียงรุ้ง และอ�าเภอเชียงแสน จึงนับได้ว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที ่
ปลูกและผลิตชามากเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ พร้อมกับมีโรงงานและเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตชาคุณภาพดี 
เป็นที่ต้องการของตลาดชาทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
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สถาบันชาและกาแฟ ร่วมลงพืน้ทีต่รวจสอบคณุภาพมาตรฐาน
เพื่อต่ออายุหนังสือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย

เมือ่วนัที ่17-18 ตลุาคม 2562 สถาบนัชาและกาแฟ มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะท�างานร่วมกบัทางส�านกังาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ส�านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัเชยีงราย ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเชยีงราย และ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)  
เพื่อพิจารณาค�าขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
“ชาเชียงราย” โดยได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อต่ออายุ
หนงัสอื ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ใช้ตราสญัญาลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ (GI) 
“ชาเชียงราย” ในพื้นที่เขตอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานสินค้าชาซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

สถาบันชาและกาแฟพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 
World OCHA Tea Festival 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชือ่มชัยตระกลู หวัหน้าสถาบนั
ชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้น�าผู้ประกอบการชาจาก
ประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาล World OCHA Tea Festival 
2019 และร่วมจดันทิรรศการ โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ชาจากประเทศไทย
ให้กับผู้เข้าชมในงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 
ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าร่วมประชุมสัมนางาน World 
Green Tea Conference เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูล
ท�าให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืกนัระหว่างผู้ประกอบการชาของไทยและ
ผู้ประกอบการชาจากต่างประเทศ
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สถาบันชาและกาแฟลงพื้นที่สำารวจ
แปลงปลูกกาแฟบ้านปางขอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562  ผู้จัดการร้านกาแฟ 
Alexta Coffee ได้น�าทีมสถาบันชาและกาแฟ และ 
ผูบ้รหิารจาก บริษัท พีทจี ีเอ็นเนอย ีจ�ากดั (มหาชน) กาแฟ
พนัธ์ุไทย ลงพืน้ทีส่�ารวจแปลงปลกูกาแฟ ณ บ้านปางขอน 
ต�าบลห้วยชมพู อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยส�ารวจ
พื้นที่ปลูกกาแฟ ผลผลิตกาแฟ รวมถึงวิธีการแปรรูป 
กาแฟโดยเกษตรกรได้ถ่ายทอดเรื่องราวการผลิตกาแฟ 
จากป่าต้นน�า้สูก่ารคัว่กาแฟทีม่คีณุภาพ ส่งตรงถงึผูบ้รโิภค  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรผู ้ผลิต  
ผู้แปรรูปกาแฟ กับภาคเอกชนในอนาคต

สถาบันชาและกาแฟเข้าร่วมงานสัมมนาของบริษัท 
Taiyo Kagaku

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  
เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้รับเชิญจากบริษัท Taiyo Kagaku เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
หวัข้อ “Green tea and Their Utilization” ในงานสัมมนาของบรษิทัฯ 
เรื่อง “Prebiotic Nutrition & Secret of Green Tea Interaction 
with life” ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ 
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