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พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

	 ข่าวสารสมาคมพชืสวน	ฉบบันีจ้ะขอน�าเร่ืองราวของการประชมุ	
กจิกรรม	และสาระทีไ่ด้จากการประชมุครัง้นีม้าน�าเสนอ	เพือ่บนัทกึไว้เป็น
กิจกรรมที่ส�าคัญกิจกรรมหนึ่งของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของการประชุม

 ดร.อนันต์ ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้กล่าวถงึความเป็นมาของการจดัประชมุการพฒันาอตุสาหกรรมกาแฟ
ในอาเซียน	ครั้งที่	1	นี้ว่า
	 “กาแฟ	ถอืเป็นพชืสวนอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญั	และตลาด
มีการเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน	 เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการค้าขายสูงเป็น
อันดับที่	2	ของโลก	รองจากปิโตรเลียม	มีการปลูกกาแฟใน	70	ประเทศ
ทัว่โลก	ท�าให้มกีารสร้างอาชีพและรายได้ให้กบัประชากรโลกมากกว่า	25	
ล้านคน
	 ส�าหรับประเทศไทย	ในสมัยรัชกาลที่	6	ได้มีการน�ากาแฟพันธุ์
โรบัสต้ามาปลูกครั้งแรกที่อ�าเภอสะบ้าย้อย	จังหวัดสงขลา	สันนิษฐานว่า
เป็นกาแฟจากอินโดนีเซียที่ได้มาจากการแลกเปล่ียนสินค้ากันกับพ่อค้า
ชาวไทย	กาแฟโรบัสต้าจึงมีการปลูกแพร่หลายอยู่ในภาคใต้
	 ในปี	2512	ในหลวงรชักาลที	่9	ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ
ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนดอยสูงในภาคเหนือ	ปลูกพืชเมืองหนาวแทน
การปลูกฝิ่น	ซึ่ง	1	ในพืชเมืองหนาวที่ทรงแนะน�าคือ	กาแฟพันธุ์อะราบิกา 
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรร่วมกับโครงการหลวงได้น�ากาแฟอาราบิก้าจาก
หลายประเทศเข้ามาวจิยัพฒันาสายพนัธุ	์จนถงึปี	2521	จงึได้พระราชทาน
ต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาน�าไปปลูกทดแทนฝิ่น	
ซึง่ต่อมาการปลกูกาแฟอาราบก้ิาได้กระจายไปหลายจงัหวดัในภาคเหนอื

	 ระหว่างวันที่	 14	 -17	 กุมภาพันธ์	 2562	 ที่ผ่านมา	 สมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.แมเนจเม้นท์	 แอนด์	
ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมวิชาการเกษตร	
กรมส่งเสรมิการเกษตร	และจงัหวดัเชยีงใหม่	ได้จดัการประชมุการพฒันา
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	ครั้งที่	 1	 (1st ASEAN Coffee Industry 
Development	Conference)	ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเป็นเจ้าภาพร่วม	 ได้แก่	 สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	
สมาคมกาแฟและชาไทย	มลูนธิชิาวสวนกาแฟ	สมาคมกาแฟไทย	สมาคม
ชาวสวนกาแฟแห่งประเทศไทย	และ	สมาคมบาริสต้าไทย	นอกจากนี้ยัง
มีผู้สนับสนุน	และพันธมิตรในการจัดงานทั้งภาครัฐ	และเอกชนอีกหลาย
หน่วยงาน
	 พิธีเปิดการประชุม	 จัดขึ้นในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 โดย	
นายณรงค์ อ่อนสอาด	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เป็นประธาน	 ดร. อนันต์ ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 กล่าวรายงาน	 และได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเคนยา	 และ	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์	
เลสเต	ประจ�าประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดด้วย

ปลูกต้นกาแฟ สัญลักษณ์เปิดการประชุม
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4 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

การพัฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟ
ในอาเซียน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

กล่าวต้อนรับ

นายณรงค์ อ่อนสอาด 
ประธานเปิดการประชุม ดร. อนันต์ ดาโลดม 

นายกสมาคมพืชสวนฯ 
กล่าวรายงาน
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	 สถานการณ์การผลิตกาแฟของไทยค่อยๆ	 เติบโต	 ปริมาณ
ผลผลิตกาแฟมีไม่มากนัก	 ในขณะท่ีการตลาดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว	 
มีการน�าเข้าเมล็ดกาแฟ	 และกาแฟส�าเร็จรูปจ�านวนมาก	 มีร้านกาแฟ 
เกิดขึ้นมากมาย	มีผู้บริโภคกาแฟเพิ่มขึ้น	แต่การผลิตยังอยู่ในวงจ�ากัด	
	 ในปี	2559	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จงึได้จดัท�ายทุธศาสตร์
กาแฟ	 ระยะเวลา	 5	 ปี	 พ.ศ.	 2560-2564	 ขึ้น	 โดยมีเป้าหมายว่า
ประเทศไทยจะต้อง	 “เป็นผู้น�าการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพ 
ในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” 
โดยเน้นการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน	
การเพิ่มผลผลิตกาแฟในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน 
การผลิตและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
	 สมาคมพืชสวนฯ	และบริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	
ดิเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู ้มีความช�านาญในการจัดประชุม	
นิทรรศการ	 และการแสดงสินค้า	 ต้องการสนับสนุนและช่วยขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์กาแฟของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จงึได้เสนอทีจ่ะจดัการ
ประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	ขึ้นเป็นครั้งแรก	ภายใต้
แนวคิด	 “ความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน”  
เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่น	“ยทุธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 - 2564”	ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้บรรลุเป้าหมายโดยการสร้างความรู	้
ความเข้าใจด้านการพฒันาโอกาสในธรุกจิกาแฟในกลุม่อาเซยีน	ให้แก่ผูท้ี่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟของไทย	 และประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ทุกภาคส่วน	 รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจกาแฟของประเทศไทยต้ังแต่
ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าบนเวทีวิชาการระดับอาเซียน”
	 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 กล่าวต่อไปว่า	 จาก
เหตุผลดังกล่าว	 สมาคมพืชสวนฯ	 จึงได้น�าเรื่องน้ีเสนอต่อที่ประชุม 
คณะอนกุรรมการพืชสวน	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึง่ทีป่ระชมุ 
เห็นชอบ	และต่อมากระทรวงเกษตรฯ	ได้มอบหมายให้	กรมวชิาการเกษตร 
และกรมส่งเสริมการเกษตร	เข้าร่วมจัดการประชุมครั้งนี้ด้วย
	 ต่อข้อถามที่ว่า	 ท�าไมจึงจัดท่ีเชียงใหม่	 ดร.	 อนันต์	 ดาโลดม	 
ให้เหตุผลว่า	“ที่เลือกสถานที่จัดการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจาก
จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายและจัดท�าโครงการ	 เชียงใหม่เมืองกาแฟ 
ประกอบกับ	 มีสถานที่ศึกษาดูงานส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมอยู่หลายแห่ง	
ทัง้สวนกาแฟ	โรงงาน	และธรุกจิร้านกาแฟ	จงึคดิว่าเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสม
ส�าหรับการจัดประชุมในครั้งน้ี	 ซ่ึงสมาคมฯ	 ก็ได้เชิญ	 จังหวัดเชียงใหม	่ 
เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ด้วย”

สถานการณ์กาแฟในอาเซียน 

	 สถานการณ์กาแฟในภาพรวมของอาเซียนนั้น	 ด้านการผลิต	
ประเทศในกลุ่มอาเซียน	มีประเทศที่ปลูกกาแฟมาก	อยู่ใน	5	อันดับแรก

ของโลก	2	ประเทศ	คือ	เวียดนาม	อันดับที่	2	ของโลก	และ	อินโดนีเซีย	
อันดับที่	4	ของโลก	(อันดับที่	1	คือ	บราซิล	อันดับที่	3	โคลอมเบีย	อันดับ
ที่	5	เอธิโอเปีย	:	สถิติปี	2013	ขององค์การกาแฟนานาชาติ	หรือ	ICO)	
นอกจากนีเ้วียดนาม	ยงัเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟโรบสัต้าเป็นอนัดบั	1	ของ
โลกด้วย
	 อุตสาหกรรมกาแฟของเวียดนามท�ารายได้ให้กับประเทศ 
ปีละมากกว่า	3,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ผลผลิตเฉลี่ยของกาแฟเวียดนาม
สูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยของโลก	 3	 เท่า	 แต่กาแฟของเวียดนามทุกแบรนด์ 
ในตลาดโลกยังมีคุณภาพต�่า	 และการส่งออกกาแฟส่วนใหญ่จะเป็นการ 
ส่งออกเมล็ดกาแฟดิบท�าให้มีมูลค่าต�่า
	 ช่วงไตรมาสแรกของปี	 2560	 เวียดนามส่งออกกาแฟได้
ประมาณ	4.5	แสนตัน	มูลค่าประมาณ	1	พันล้านเหรียญสหรัฐ	ปริมาณ
การส่งออกลดลง	5%	แต่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	27%	เนื่องจากราคา
กาแฟปรบัตวัสงูขึน้	ประเทศผูน้�าเข้ากาแฟเวยีดนามมากทีส่ดุคอื	เยอรมนี	
รองลงมาคือ	สหรัฐอเมริกา	อิตาลี	และ	ญี่ปุ่น	ตามล�าดับ
	 ประเทศในอาเซียนที่มีการน�าเข้ากาแฟจากเวียดนาม	 ได้แก่	
มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ไทย	สิงคโปร์	และกัมพูชา
	 สถานการณ์การบริโภคกาแฟ	 ส�าหรับประเทศในอาเซียนนั้น	
ติดใน	 50	 อันดับแรกของโลกที่มีการบริโภคกาแฟเฉลี่ยมากท่ีสุด	 
4	ประเทศ	คือ	สิงคโปร์	อันดับที่	36	ไทย	อันดับที่	41	มาเลเซีย	อันดับที่	
45	และ	ฟิลิปปินส์	อันดับที่	49
	 ส�าหรบัประเทศไทย	ในช่วง	5	ปีทีผ่่านมาพืน้ทีป่ลกูกาแฟลดลง
เหลือประมาณ	 254,900	 ไร่	 ผลผลิตรวมประมาณ	 3	 หมื่นตัน	 ความ
ต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสความ
นิยมดื่มกาแฟ	 ประกอบกับมีการส่งออกกาแฟส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น	 โดย
ปริมาณการส่งออกกาแฟส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นจาก	7,260	ตัน	มูลค่า	1,130	
ล้านบาทในปี	2555	เพิม่เป็น	8,900	ตนั	มลูค่า	1,330	ล้านบาทในปี	2559	
	 ประเทศในอาเซียน	 มีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ 
เครือข่าย	สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	(ASEAN	Coffee	Federation	:	ACF)	
ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	2554	ทีป่ระเทศสงิคโปร์	มกีารจดักจิกรรมท่ีหลากหลาย
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกาแฟอยู่อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจกาแฟให้เทียบเท่าสากล
  

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ฯ
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 การประชมุวชิาการ	ภายใต้หวัข้อ	“ความยัง่ยนืทางธรุกจิของ
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน”	 ประกอบด้วยการปฐกถาพิเศษโดย 
ผูท้รงคณุวฒุท้ัิงในและต่างประเทศ	การเสวนาระดบัอาเซยีน	การประชมุ
ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน	 การน�าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังใน 
และต่างประเทศ
 การแสดงนิทรรศการ	 เพื่อเผยแพร่ผลงาน	 ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	องค์กร	และภาคธุรกิจเอกชน
 การจ�าหน่ายสนิค้าและผลิตภัณฑ์จากกาแฟ	รวมทัง้การจบัคู่
ธุรกิจ	หรือเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ
 การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟ
คุณภาพของไทย
 การแข่งขันบาริสต้า 2 ประเภท คือ แข่งขันชงกาแฟ  
Brewers Cup และ แข่งขันลาเต้ อาร์ต	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 โดยได้เชิญกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั้งในและต่างประเทศ	
 ทศันศกึษาเชงิวชิาการและวัฒนธรรม	โดยน�าผูเ้ข้าร่วมประชมุ
ที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกาแฟ	 โรงงานผลิตกาแฟ	 และร้าน
กาแฟที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่	 เช่น	ที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์	
และที่โครงการหลวงตีนตก	อ�าเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น

สาระที่ได้จากการประชุมวิชาการ

		 ขอน�าสาระจากการบรรยายของผู้ทรงคุณวฒุ	ิและผูท้ีม่ชีือ่เสยีง
ในวงการกาแฟบางท่านที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ	 รวมทั้งผลงาน
วิจัยบางเรื่องที่มีการน�าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการครั้งนี้มาเล่าสู ่
ผู้สนใจ
 ■ การวิจัยและพัฒนากาแฟในประเทศไทย	 ดร.	 พงษ์ศักดิ์	
อังกสิทธ์ิ	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ซ่ึงท�างานให้กับมูลนิธิ
โครงการหลวง	ได้เล่าว่า	ประวตัแิละความเป็นมาของกาแฟในประเทศไทย
นัน้	เริม่แรกเลยทเีดยีวมกีารส่งเสรมิปลกูกาแฟพนัธุโ์รบสัต้าในภาคใต้ของ
ไทยเมือ่ราวปี	พ.ศ.	2392	ซึง่เจรญิเตบิโตดใีนพืน้ทีลุ่่ม	ต่อมาปี	พ.ศ.	2505	

กิจกรรมในงาน

	 การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	ครั้งที่	1	
มีกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย
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ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

รินลณี ศรีเพ็ญ 
กับผ้าย้อมสีน�้ากาแฟผ้าย้อมสีน�้ากาแฟ กาแฟของเด็ก ๆ ชาวดอย

นิทรรศการของสมาคมพืชสวนฯ
แลนด์มาร์คของงาน 

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร

ทอล์คโชว์ กับ ปอ เซียนกาแฟ

ประธานชมนิทรรศการ
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มกีารส่งเสริมให้ชาวบ้านในพืน้ทีส่งูทางภาคเหนอืของไทยปลกูกาแฟพนัธุ์
อาราบิก้าทดแทนฝิ่นซึ่งเป็นพืชเสพติด
	 	 แม้ปัจจบุนัประเทศไทยจะผลติกาแฟได้น้อยมากเมือ่เทยีบ
กับประเทศผู้ผลิตกาแฟอื่นๆ	 ของโลก	 แต่กาแฟก็มีความส�าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	โดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยว	ในปี	
พ.ศ.	 2513	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 
ได้ทรงจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อด�าเนินการพัฒนาพื้นที่สูงให้มี
ทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื	และพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องชาวไทยภูเขา
ให้ดีขึ้น	 โดยการให้ชาวไทยภูเขาที่เคยปลูกฝิ่น	 หันมาปลูกพืชที่สร้าง 
รายได้ชนิดอื่น	 และ	กาแฟอะราบิกา	 คือพืชที่ทรงเลือกให้ชาวไทยภูเขา
ปลูกเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ดังกล่าว
	 	 ส�าหรับกาแฟในภูมิภาคอาเซียนนั้น	 เวียดนาม	 และ
อินโดนีเซีย	 เป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของภูมิภาคนิ้	 ส่วนประเทศไทย 
มพีืน้ทีส่่งเสรมิปลกูกาแฟไม่มากนกั	รฐับาลให้การสนบัสนนุงานด้านวจิยั
และพัฒนาเก่ียวกับกาแฟค่อนข้างน้อย	 ถ้าเป็นการส่งเสริมปลูกกาแฟ 
อะราบิกาส่วนใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จจะเป็นโครงการที่อยู่ในการ
ด�าเนินการของโครงการหลวง
 ■ ยทุธศาสตร์กาแฟของไทย	นายสรุเดช	ปัจฉมิกุล	รองอธบิดี
กรมวิชาการเกษตร	ได้กล่าวถึงนวัตกรรม	การพัฒนา	และประสิทธิภาพ	
ของยทุธศาสตร์กาแฟไทย	ว่า	ปรมิาณความต้องการบรโิภคกาแฟของคน
ทั่วโลกมีเพิ่มมากขึ้น	 จึงมีการมุ่งให้ความสนใจการพัฒนาการปลูกกาแฟ	
พันธุ์กาแฟ	 เครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปกาแฟ	 รวมท้ังการเพ่ิมขึ้นของ 
ผู้บริโภคกาแฟที่เป็นเด็กยุคใหม่	หรือ	คนที่อยู่ใน	Gen	Z
	 	 งานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกาแฟ	 ไม่ว่า
จะเป็นพันธุ์กาแฟ	 หรือการปฏิบัติท่ีพัฒนาข้ึน	 ได้รับการยอมรับจาก
เกษตรกรรายย่อยในการน�าเทคนิคต่างๆ	 ไปทดลอง	 และปฏิบัติจริง 
นับตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูป	เช่น	การคั่ว	การบด	การชง	รวมถึง
ทกัษะต่างๆ	ของนกัชงกาแฟ	ซึง่น�าไปสูก่ารดืม่กาแฟตามสตูร	และรสชาติ
ต่างๆ	ซึ่งท�าให้มองเห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมกาแฟต่อไปในอนาคต
	 	 ภูมิภาคอาเซียน	 มีโอกาสดีส�าหรับธุรกิจกาแฟ	 เน่ืองจาก
ภูมิประเทศ	 และอากาศอ�านวย	 ส�าหรับประเทศไทยสามารถผลิตกาแฟ 
ที่มีคุณภาพสูง	และพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2513	โดยเกษตรกร
คนรุ่นใหม่	 สามารถท�าให้ประเทศไทยก้าวข้ึนมาเป็นผู้ผลิตกาแฟล�าดับ 
ที่	3	ของภูมิภาคอาเซียน
 ■ ความส�าคัญของกาแฟอะราบิกา กับการลงทุนอย่าง
ยั่งยืนในเอเชีย Mr. Surip Marwardi	ผู้จัดการทั่วไป	ของ	Starbucks	
Coffee	Trading	สาขาอินโดนีเซีย	กล่าวว่า	ปัจจุบัน	ภูมิภาคเอเชีย	และ	
โอเชียนเนีย	เป็นตลาดที่มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักมากส�าหรับกาแฟ	
ปรมิาณการบรโิภคในภมูภิาคนีปี้ละประมาณ	35	ล้านกระสอบ	(กระสอบ
ละ	60	กโิลกรมั)	หรอื	22.2%	ของปรมิาณการบรโิภคกาแฟของโลก	และ
มีอัตราการเติบโตของการบริโภคต่อปีในช่วง	 4	 ปีย้อนหลังสูงกว่าอัตรา
การเจริญเติบโตของโลก	 กล่าวคืออัตราการเติบโตของการบริโภคที่เพิ่ม
สูงขึ้นของโลกอยู่ที่	 3.09%	 แต่ในประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่อยู่ใน

ภูมิภาคนี้อยู่ที่	 3.11%	 ต่อปี	 และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 
ส่งผลให้เอเชยี	และโอเชยีนเนยีจะยังคงมีบทบาททีส่�าคญัทัง้ต่อการบรโิภค	
และการผลิตกาแฟต่อไปในอนาคต
	 	 ปัจจุบันภูมิภาคน้ีผลิตกาแฟได้ประมาณปีละ	 48	 ล้าน
กระสอบ	หรือประมาณ	30%	ของผลผลิตกาแฟของโลก	มีอัตราการเพิ่ม
ขึ้นปีละประมาณ	 3.8%	 ในขณะที่อัตราการเพ่ิมข้ึนของโลกอยู่ที่	 2.0%	
ผลผลิตกาแฟในประเทศอาเซยีนรวมประมาณ	41	ล้านกระสอบต่อปี	หรอื
ประมาณ	 86.1%	 ของปริมาณผลผลิตในภูมิภาคเอเชียและโอเชียนเนีย	
หรอือตัราการเพิม่ของผลผลติอยูท่ี	่4.12%	ต่อปี	ผลผลติส่วนใหญ่บรโิภค
ในภูมิภาค
	 	 การเตบิโตของการบรโิภคในแต่ละปีจะมผีลต่อยทุธศาสตร์
การผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน	 ทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณผลผลิต	 
ที่จะดึงดูดความสนใจผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าสู่ธุรกิจกาแฟ	สตาร์บัคส์	มีร้าน
กาแฟกว่า	30,000	ร้านกระจายอยู่ทั่วโลก	เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า	สตาร์บัคส์	
ต้องมีแหล่งเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ยั่งยืน	 ที่น�ามาสู่ระบบการผลิตกาแฟ
ของสตาร์บัคมาเป็นเวลาเกือบ	 50	 ปี	 บริษัทได้พัฒนาการผลิตอย่างมี
จริยธรรมที่เรียกว่า	 C.F.A.E.	 Practice	 อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ	 
ความโปร่งใสทางธุรกิจ	 รับผิดชอบต่อสังคม	 และเป็นผู้น�าในการรักษา 
สิ่งแวดล้อม

นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Mr.Surip Marwardi
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ของ	Nestle	ZAOA	เนสท์เล่	 (ไทย)	บรรยายเกี่ยวกับแผนและนโยบาย
ของเนสท์เล่	โดยสรปุว่า	ในประเทศผูผ้ลติกาแฟหลายประเทศ	เกษตรกร
ชาวสวนกาแฟต้องเผชิญกับปัญหาผลผลิตตกต�่าและราคาที่ไม่แน่นอน
เนือ่งจากมกีารยอมรบัการผลติในระบบ	GAP	ค่อนข้างน้อย	ขณะเดยีวกนั
ต้องให้ความส�าคญักับการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมและชมุชนเป็นส่วนใหญ่	
โครงการ	 NESCAFE	 และวัตถุประสงค์ของเนสท์เล่	 คือ	 พัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร	สนับสนุนชุมชน	และรักษาโลกใบนี้ไว้
	 	 เนสท์เล่	ยืนยันที่จะรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการ
ด�าเนินการอย่างครบวงจร	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	โครงการ	NESCAFE	
เริ่มด�าเนินการเม่ือปี	 2010	 เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างความ
ยัง่ยนืให้กบักาแฟทัว่โลก	ในการเข้าถงึแหล่งผลติกาแฟ	และกจิกรรมของ
เกษตรกร	โครงการ	NESCAFE	ให้การสนับสนุนในการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร	ชุมชน	และพื้นที่เพาะปลูก	โดยเกษตรกรจะต้องได้
รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่งให้มคีวามก้าวหน้าและอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื	ท�าให้
กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท�ารายได้ให้กับเกษตรกรทั้งในรุ่นปัจจุบัน	และ
รุ่นต่อไปในอนาคต	ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและวิถีที่ยั่งยืน
	 	 กิจกรรมของโครงการ	NESCAFE	จะมุ่งเน้นไปที่เกษตรกร
รุ่นใหม่	 ซึ่งจะสามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพในอนาคตประกอบด้วย	 
การเพาะปลกู	การเพิม่ผลผลติ	การพฒันาคณุภาพ	และการก�าหนดราคา
ที่เป็นธรรม	 ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจจน
สามารถเป็นเจ้าของกิจการรายย่อยได้	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเนสท์เล่กับเกษตรกร	 และชุมชนกาแฟ	 ด้วยการบริหารจัดการ 
ที่ครบวงจรและเหมาะสม	 รวมทั้งการส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรจาก 
นักวิชาการของบริษัท	
	 	 ในปี	2018	โครงการ	NESCAFE	ด�าเนนิการใน	17	ประเทศ
ผูผ้ลติกาแฟ	ทัง้อาราบิก้า	และ	โรบัสต้า	ทัง้ละตนิอเมรกิา	เอเชยี	แอฟรกิา	
และโอเชียนเนีย	 โดยใช้หน่วยงาน	และองค์กรพันธมิตรเข้าไปท�างานกับ
เกษตรกรในพื้นที่ที่เนสท์เล่ไม่สามารถเข้าไปได้โดยตรง	 ในเรื่องของการ
เพาะปลูกเน้นเริ่มต้นที่การเพิ่มผลผลิต	โดยอาจจะปลูกใหม่	หรือท�าสาว	
ใช้พนัธุก์าแฟทีม่อียูใ่นพ้ืนทีโ่ดยการสนบัสนนุของทมีวจิยั	หรอืทมีปรบัปรุง
พันธุ์ของเนสท์เล่	
	 	 ยังมีโครงการ	COFFEE+	ซึ่งเนสท์เล่	ท�างานร่วมกับ	GIZ	
ของเยอรมนี	เริ่มมาตั้งแต่ปี	2018	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาพ
ของเกษตรกรชาวสวนกาแฟรายย่อย	ในอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	
ให้สามารถปลูกกาแฟเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน	 โดยเน้นที่การเพ่ิมรายได	้
และ	 ปรับปรุงการผลิต	 มีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าอยู่ในโครงการ
ประมาณ	 10,500	 ราย	 ในจ�านวนน้ีอยู ่ในอินโดนีเซีย	 7,000	 ราย	 
ในฟิลิปปินส์	1,500	ราย	และในประเทศไทย	2,000	ราย
	 	 ทั้ง	3	ประเทศ	มีประวัติศาสตร์การปลูกกาแฟมายาวนาน	
แต่ปริมาณผลผลิตกาแฟลดลงเรื่อยๆ	 ในขณะที่ความต้องการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น	 เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเป็นเกษตรกรรายย่อย	
พืน้ทีป่ลกูมไีม่มากนัก	เป็นพืน้ทีป่ลกูเดมิ	ปรมิาณผลผลติต�า่	ความรูใ้นการ
พัฒนาการผลิตกาแฟมีไม่มาก	และผลิตในระบบ	GAP	มีน้อย	 ไม่ค่อยมี

	 	 สตาร์บัคส์	 ประสบความส�าเร็จอย่างมากของการเป็นต้น
แบบการผลิตกาแฟที่มีจริยธรรม	 และก�าลังจะท�าการผลิตกาแฟแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนรายแรกของโลกโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย	 
สตาร์บัคส์	 ลงทุนทางด้านองค์ความรู้	 โดยการสร้าง	 ศูนย์สนับสนุน
เกษตรกร	 (Farmer	 Support	 Center)	 9	 แห่ง	 ในประเทศต่างๆ	 
ในจ�านวนนี้	2	แห่งอยู่ในเอเชีย	(จีน	และอินโดนีเซีย)	ศูนย์นี้จะให้บริการ
ด้านต่าง	ๆ 	แก่วงการกาแฟ	เช่น	ฝึกอบรมการผลติในระบบ	GAP	ให้ความ
รู้ในการสร้างสวนกาแฟ	 ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ	 ปัจจัยในการ
ผลิตต่างๆ	 สตาร์บัค	 ยังลงทุนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ในประเทศผู้ผลิตกาแฟ	 ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนจัดท�าโครงการ
เพื่อสังคมต่างๆ	 ในเอเชีย	 เช่น	 สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการศึกษา	 
ด้านสุขภาพอนามัย	 ด้านสังคมของสตรี	 และชักชวนคนรุ่นใหม่ให้สนใจ
การท�าสวนกาแฟ	รวมทัง้	การใส่ใจในการลดสิง่ทีท่�าให้ภมิูอากาศเปลีย่นแปลง 
สตาร์บัคส์ท�างานร่วมกับพันธมิตรอื่นๆ	ในการน�า	green	technology	มาใช้
ในการผลิตกาแฟ	เช่น	ปลูกพืชให้ร่มเงา	การใช้พันธุ์ต้านทานโรค	เป็นต้น
 ■ การสร้างพลังให้ชุมชนผ่านโครงการ NESCAFE  
Mr.	Wouter	de	Smet	ผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานเกษตรกรชาวสวนกาแฟ	

บูธของสตาร์บัค

บูธวิสาหกิจชุมชน
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ความรู้ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาแฟเท่าไรนัก
	 	 โครงการนี้จะช่วยเกษตรกรชาวสวนกาแฟรายย่อย 
ให้พัฒนาการจัดการฟาร์ม	 วิธีการเพาะปลูก	 และ	 การจัดองค์กร	 
โดยด�าเนินการใน	 4	 ส่วน	 คือ	 การฝึกอบรมเกษตรกร	 การรวมกลุ่ม
เกษตรกร	การก�าหนดนโยบายและหารือระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย	และการ
ติดตามประเมินผล
	 	 GIZ	จะใช้	Farmer	Business	School	ในการให้ความรู้
แก่เกษตรกรด้านการบรหิารจดัการฟาร์ม	การประกอบกจิการ	การก�าหนด
ราคาผลผลิต	รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินการของเกษตรกร	เนสท์เล่	
จัดหลักสูตรและท�าการฝึกอบรมเกษตรกร	 ด้านการเพาะปลูก	 การผลิต	 
การปรับปรุงสวนกาแฟอย่างมีประสิทธิภาพ	และยั่งยืน
 ■ การปลูกกาแฟใน สปป.ลาว	 นายพาวิน	 พานิชพรพันธ์ ุ
จากบรษิทั	ปากซอง	ไฮแลนด์จ�ากดั	กล่าวถงึการปลกูกาแฟในสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ของบริษัท	 ปากซอง	 ไฮแลนด์	 จ�ากัด	 ว่า	
บริษัทปากซองฯ	 เข้าสู่อุตสาหกรรมกาแฟที่	 สปป.ลาว	 ตั้งแต่ปี	 2008	 
โดยได้สัมปทานพื้นที่บริเวณท่ีราบสูงโบลาเวน	 ท�าการปลูกกาแฟตาม
มาตรฐานสากล	 พื้นที่ดังกล่าวสูงจากระดับน�้าทะเล	 1,300	 เมตร	 และ 
มอีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปีอยูท่ี	่19-25	องศาเซลเซยีส	ลกัษณะดนิเป็นดนิ
ภูเขาไฟ	 และมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยมากกว่า	 3,000	 มิลลิเมตรต่อปี	 
ปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบดังกล่าวมีความส�าคัญยิ่งต่อการปลูกกาแฟ
คุณภาพสูง
	 	 บรษัิทปากซองฯ	ร่วมกบัรฐับาลของ	สปป.ลาว	มเีป้าหมาย
ในการพัฒนาให้พื้นที่ปากซองเป็นแหล่งผลิตกาแฟท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
โลก	บรษิทัฯ	ได้ท�าการคดัเลอืกกาแฟอะราบกิาหลายสายพนัธุม์าปลกูใน
พื้นที่ประมาณ	4,625	ไร่	ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่อย่างดี	โดยเชื่อมั่นว่าการ
เตรียมพื้นท่ีที่ดีจะเป็นกลไกในการบริหารจัดการท่ีจะส่งผลให้ได้ปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตกาแฟท่ีดี	 และลดต้นทุนการผลิตลงได้	 การเตรียม
พื้นที่ที่ดียังท�าให้ง่ายต่อการดูแลรักษามากกว่าปกติ	4-5	เท่า
	 	 พื้นที่บนที่ราบสูงโบลาเวน	ซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟเก่าเต็มไป
ด้วยหนิก้อนใหญ่ๆ	จงึต้องมกีารขดุเอาหนิออก	เพราะหนิเป็นอปุสรรคต่อ
การใช้เครื่องจักรกลในการเพาะปลูก	 และดูแลรักษา	 มีการวางระบบ
ระบายน�้าทั้งพื้นที่	 พร้อมทั้งท�าระบบการให้น�้าแก่ต้นกาแฟ	 มีการปลูก
หญ้าเบอร์มิวด้าคลุมระบบน�้าเพราะหญ้าชนิดน้ีมีระบบรากท่ีแข็งแรง	
สามารถป้องกันการชะล้างพังทลายของระบบระบายน�้าด้วย	 การดูแล
รักษา	 และเก็บเกี่ยวกาแฟใช้เครื่องจักรกลท้ังหมดในการก�าจัดวัชพืช	 
ใส่ปุย๋	ฉดีพ่นปุย๋ทางใบ	และสารเคม	ีตดัแต่งกิง่	และเกบ็เกีย่ว	เพราะพืน้ที่
เพาะปลูกมมีาก	จงึต้องใช้แรงงานเฉพาะการดแูลเท่าน้ัน	แต่กจิกรรมต่างๆ	
ต้องใช้เครื่องจักรทั้งหมดจึงจะทันเวลา
	 	 เคร่ืองจกัรกล	เป็นปัจจยัหลกัในการใช้จดัการการเพาะปลกู	
ย่ิงไปกว่านั้น	 ราคาของเครื่องจักรยังถูกกว่าค่าแรงงานถึง	 6	 เท่า	 
ยกตัวอย่างเช่น	การใส่ปุ๋ย	ถ้าใช้แรงงานคนต้องใช้ประมาณ	600	บาทต่อ
เฮคแตร์	 แต่ถ้าใช้เครื่องจักรกลจะใช้เพียง	 105-150	 บาทต่อเฮคแตร์
เท่านั้น	และถ้าดูเรื่องเวลา	ถ้าใช้แรงงานคนในพื้นที่	1	บล็อก	หรือ	12.5	

เฮคแตร์	ต้องใช้แรงงาน	25	คน	ใช้เวลา	5	วัน	แต่ถ้าใช้เครื่องจักร	ใช้เพียง	
2	เครื่อง	ในเวลา	2	วันเท่านั้น
	 	 สิง่ทีใ่ห้ความส�าคญัเป็นพิเศษ	คอืกระบวนการแปรรปูแบบ
เปียก	และแห้ง	ทีม่ผีลต่อคณุภาพของกาแฟ	กใ็ช้เคร่ืองจกัรกลเช่นเดยีวกนั	
กาแฟเชอรีท่ีใ่ช้เครือ่งจกัรเก็บเกีย่วมาแล้วจะถกูวางเรยีงอย่างดด้ีวยเครือ่ง
สีแบบเปียกซึ่งจะน�าไปสู่คุณภาพท่ีดีของกาแฟ	 ด้วยการใช้เครื่องจักร 
ในทกุกระบวนการดงัทีก่ล่าวมาปัจจบุนันี	้บรษิทั	ปากซอง	ไฮแลนด์	จ�ากดั	
สามารถผลิตเมล็ดกาแฟคั่วที่มีค่าสีอยู่ระหว่าง	78-79	เป็นส่วนใหญ่
 ■ การพัฒนากาแฟไทย, คุณภาพท่ียั่งยืนและความส�าเร็จ
ที่กว้างไกล	 นายพิษณุชัย	 แก้วพิชัย	 ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานที่ปรึกษา	
บริษัท	 ดอยช้าง	 คอฟฟี่	 ออริจินัล	 จ�ากัด	 พูดถึงความส�าเร็จของกาแฟ 
ดอยช้าง	 ใจความโดยสรุปว่า	 ประเทศไทย	 เป็นแหล่งที่มีการปลูกกาแฟ
มายาวนานกว่าศตวรรษ	แต่การพัฒนาผลผลิตกาแฟให้มีคุณภาพที่ดีเพิ่ง
จะเริม่มาเมือ่ไม่กีท่ศวรรษทีผ่่านมาน้ีเอง	ซึง่นัน่ท�าให้มกีารเปลีย่นพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค	และการเพิม่พนูความรูด้้านเทคโนโลยีก่ารผลติของเกษตรกร
	 	 พฤติกรรมการดื่มของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ	 เมื่อ
ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่	 หรือ	 NIC	 เช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงจนท�าให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน	
	 	 ตั้งแต่	ทศวรรษที่	1980-1990	จ�านวนโรงแรม	ภัตตาคาร	
สาขาร้านกาแฟ	 เริ่มมาลงที่ประเทศไทย	 และร้านกาแฟสไตล์อิตาเลียน	
และตะวันตกเริ่มแพร่หลาย	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนัก 
ท่องเที่ยว	 ผู้มาเยือน	 และคอกาแฟคนรุ่นใหม่ในประเทศ	 ภูมิประเทศ 
ของไทยเหมาะสมส�าหรับการปลูกกาแฟในบริเวณที่เรียกว่า	 Coffee	
bean	belt	แต่น่าเสียดายที่ในอดีตเมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา	ไม่มีการ
พฒันาการปลกูกาแฟ	โดยเฉพาะ	กาแฟอะราบกิาจนกระทัง่เมือ่ประมาณ	
60	ปีที่แล้ว	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	
ได้มีพระราชด�าริให้จัดท�าโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มี 

บูธของกาแฟมวลชน
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รายได้และอาชีพที่ยั่งยืน	 โดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 รวมทั้ง 
ทรงชักชวนให้ชาวไทยภูเขาเลิกปลูกฝิ่น	 หันมาปลูกพืชเมืองหนาวอื่นๆ	
รวมทัง้กาแฟอาราบก้ีาด้วยเป็นการทดแทน	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา	การปลูก
กาแฟจึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง
  “กาแฟดอยช้าง”	 ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท	 
ดอยช้าง	คอฟฟ่ี	ออรจินิลั	จ�ากดั	ร่วมกบัผูป้ลกูกาแฟอะราบกิาในหมูบ้่าน
ทีห่่างไกล	จงึได้เดนิตามรอยพระยคุลบาทในการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพ
และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน	พัฒนาให้พวกเขามีรายได้อย่างยั่งยืน	
มีการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาของป่า	 ขณะเดียวกันการพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิตกาแฟให้สูงขึ้นก็เริ่มต้นขึ้น	โดยมี	“Single	Origin	กาแฟชนิด
พเิศษระดบัโลก”	เป็นผูบ้กุเบกิ	ซึง่ปัจจบุนั	กาแฟนีเ้ป็นกาแฟแบรนด์ไทย	
ทีว่างจ�าหน่ายอยูใ่นตลาดโลก	เป็นแบรนด์ท่ีมช่ืีอเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัดีของ
คนในวงการกาแฟ	
 ■ ตลาดทีย่ั่งยนื สนบัสนนุกาแฟโรบสัต้า และอะราบกิาของ
ไทย	นายพมิาน	พูลสิน	รองประธานฝ่ายจดัการธรุกจิ	คาเฟ่	อเมซอน	สโตร์	
กล่าวถึงการตลาดของคาเฟ่	 อเมซอน	 ว่า	 ธุรกิจกาแฟในประเทศไทย	 
มีการแข่งขันสูงมากอันเนื่องมาจากปริมาณผู้บริโภคคนไทยเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	คาเฟ่	อเมซอน	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ	ปตท.	ประสบ
ความส�าเร็จอย่างมากเพราะนโยบายที่เน้นไปที่ราคาที่เป็นธรรม	 และ
ความสะดวกสบาย	
	 	 คาเฟ่	 อเมซอน	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2002	 โดยมีเป้าหมาย 
เริ่มแรกตั้งขึ้นที่สถานีบริการน�้ามันของ	ปตท.	ที่ให้บริการแบบครบวงจร	
ต่อมา	 ปตท.	 เพิ่มเป้าหมายก�าไรไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
น�้ามันเชื้อเพลิง	เริ่มแรก	มีคาเฟ่	อเมซอน	อยู่ประมาณเกือบ	100	สาขา
ในสถานีบริการน�้ามันของ	 ปตท.	 ต่อมามีการขยายเป็นธุรกิจแบบ 
แฟรนไชส์จนกระทั่งปัจจุบัน	มีคาเฟ่อเมซอน	2,500	สาขา
	 	 จุดเด่นของ	คาเฟ่	อเมซอน	คอื	ความเข้มข้นทีเ่หมาะส�าหรบั
คนไทย	จุดแข็งของอเมซอน	คือการผสมผสานระหว่าง	กาแฟอะราบิกา
และโรบสัต้า	ซึง่กาแฟทัง้สองชนดิมคีวามเข้มข้นทีเ่ป็นรสนยิมของคนไทย	
ประกอบกับราคาที่สมเหตุผล	จึงท�าให้อเมซอนได้รับความนิยม
	 	 เมล็ดกาแฟของอเมซอนส่วนใหญ่	 น�ามาจากผลผลิตของ
โครงการหลวง	และเกษตรกรในชุมชน	คาเฟ่	อเมซอน	ร่วมกับโครงการ
หลวง	 ท�าการปลูกป่า	 และพัฒนาชุมชนเพื่อให้ธุรกิจ	 และชุมชนได้รับ
ประโยชน์ไปพร้อมๆ	 กัน	 กาแฟอะราบิกาเป็นหนึ่งในพืชทางเลือกที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 เผยแพร่ 
ให้ชาวไทยภูเขาน�าไปปลูกทดแทนฝิ่น	 ตั้งแต่ด�าเนินการโครงการหลวง 
ในระยะแรกๆ	 จนปัจจุบัน	 ผลผลิตกาแฟจากโครงการหลวงกระจาย 
ไปสู่ตลาดปีละกว่า	 500	 ตัน	 และท�ารายได้ให้กับเกษตรกรปีละกว่า	 
40	ล้านบาท
 • อนาคตของกาแฟไทยและศักยภาพของอาเซียนในการ
เป็นศูนย์กลางกาแฟ	 นางวารี	 สดประเสริฐ	 นายกสมาคมกาแฟไทย	 
กล่าวว่า	 อุตสาหกรรมกาแฟมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 
ตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ	 ในขณะท่ีปริมาณผลผลิต

บูธของกาแฟดอยช้าง

นางวารี สดประเสริฐ
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 ■ Digital disruption ในอุตสาหกรรมกาแฟ และอนาคต
ของกาแฟชนิดพิเศษ	นายมีชัย	อมรพัฒนกุล	ผู้จัดการทั่วไปของ	บริษัท	
เคทู	 จ�ากัด	 นายกสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย	 และรองประธาน 
สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	 กล่าวถึงสถานการณ์	 Digital	 disruption	 กับ
อุตสาหกรรมกาแฟส้ันๆ	 ว่า	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตัลท่ีรวดเร็ว	 
ที่เรียกว่า	 “Digital	 disruption”	 จะมีผลกระทบต่อทุกธุรกิจและ 
ทกุอตุสาหกรรม	รวมทัง้อตุสาหกรรมกาแฟในทกุส่วนของห่วงโซ่อปุทาน	
รูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายของกาแฟชนิดพิเศษ	 และคลื่นลูกท่ีสาม
ของวงการกาแฟ	ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้
	 	 (Digital	 disruption	 คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล	 และโมเดลธุรกิจแบบใหม่	 นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและโมเดลต่างๆ	 เหล่านี้	 สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม	 เช่น	 การท�าธุรกรรมทาง 
การเงินปัจจุบันสามารถด�าเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือได้	 โดยไม่ต้องไป
ธนาคาร	หรือ	การซื้อสินค้าในปัจจุบันสั่งซื้อทางออนไลน์ได้	ไม่ต้องไปซื้อ
ที่ร้าน	เป็นต้น	ตัวอย่างของผลกระทบจาก	Digital	disruption	ที่เห็นชัด	
คือ	 บริษัท	 โกดัค	 ผู้ผลิตกล้องและฟิล์มถ่ายรูป	 ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 
รปูแบบของผลติภณัฑ์ตนเอง	เมือ่เทคโนโลยกีล้องดจิติลัแพร่หลาย	ใช้ง่าย
กว่ากล้องใช้ฟิล์ม	ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก	ผลิตภัณฑ์ของโกดัคจึงไม่มีคนสนใจ	
โกดัคไม่สามารถอยู่ได้ต้องปิดตัวไป)
 ■ ตลาดกาแฟในจีน	 Mr.	 Zhenjia	 Chen	 แห่งศูนย์วิจัย
วิศวกรรมกาแฟของจีน	ที่มณฑลยูนนาน	กล่าวว่า	กาแฟ	มีความส�าคัญ
ต่อการสนบัสนนุเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันา	เป็นพลงัอยูเ่บือ้งหลงั
เศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตกาแฟมากกว่า	 80	 ประเทศ	 ซึ่งกาแฟที่ท�า 
การค้ากันอยู่มีอยู่	2	ชนิด	คือ	กาแฟอะราบิกาและ	โรบัสต้า
	 	 ในปี	1893	มีการน�ากาแฟ	Typica	จากรัฐคฉิ่น	ประเทศ 
เมียนมาร์	 มาแนะน�าที่หมู่บ้าน	 Nongxianshan	 เมือง	 Ruili	 มณฑล 
ยูนนาน	และต่อมาได้เผยแพร่ไปทั่วพื้นที่เขตนั้น	ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกาแฟ
ของจีนส่วนใหญ่ถึง	 99%	 อยู่ที่มณฑลยูนนาน	 ในปี	 2017	 มีพื้นท่ีปลูก
กาแฟ	120,000	 เฮคแตร์	 ผลผลิตประมาณ	160,000	ตันต่อปี	 (green	
bean)	ในขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศของจีนมีประมาณปีละ	
219,000	ตัน	ซึ่งเป็นปริมาณความต้องการล�าดับที่	9	ของโลก	
	 	 อัตราการเติบโตของการบริโภคจากปี	2011	–	2017	อยู่ที่	
35.1%	 และมีปรากฏการณ์เติบโตอย่างรวดเร็วเม่ือมีการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการขายมาตั้งแต่ปี	2015	ปัจจุบัน	จีนก�าลังจะกลายเป็น
ตลาดที่มีปริมาณผู้บริโภคสูงที่สุดของโลก
 ■ การผลติกาแฟในความเสีย่งของสภาพการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ	Dr.	Dave	A	D’haeze	จาก	Neumann	Stiftung/Embdem	
Drieshaus	 &	 Epping	 Consulting	 เวียดนาม	 ได้บรรยายเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือที่จะเป็นข้อมูลในภาพกว้างๆ	
ส�าหรับผู้เกี่ยวข้องกับกาแฟ	ทั้งในด้านนโยบาย	 อุตสาหกรรม	 โครงการ	
และการลงทนุในภมูภิาคอาเซียน	โดยใช้ประสบการณ์จากอินโดนเีซยี	และ
เวียดนาม	โดยสรุปว่า

ภายในประเทศมแีนวโน้มลดลง	อนัเป็นผลมาจากพืน้ทีป่ลกูกาแฟลดน้อย
ลงท้ังกาแฟอะราบิกาและ	 โรบัสต้า	 ผู ้ประกอบการที่มีมาตรฐาน
กระบวนการการแปรรูปสูง	 และผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตก็ลดลงด้วย 
เช่นกัน	ยิ่งไปกว่านั้น	ประเทศไทยยังตั้งอยู่ในศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ของภมูภิาค	หรอืเป็น	hub	ของอาเซยีน	ทีม่โีอกาสจะเป็นประตสููว่ตัถดุบิ 
ที่หลากหลายที่มีศักยภาพในการจะกระจายสู่ผู้ประกอบการกาแฟ
	 	 การบูรณาการและเชื่อมโยงกันของประเทศในเอเซีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ภายใต้ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ	หรอื	AEC	จะมคีวาม
สามารถในการแข่งขันที่เข้มแข็งในอุตสาหกรรมกาแฟ	 อย่างไรก็ตาม	 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการพัฒนาปัจจัยหลักที่ส�าคัญ	 เช่น	
ประเทศทีม่คีวามสามารถในการแข่งขันทัง้หมดของอาเซียน	คณุภาพของ
กาแฟ	(green	beans)	ปริมาณผลผลิต	มาตรฐานสากลที่สูง	การพัฒนา 
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	 โลจิสติกส์	 และการเชื่อมโยงการขนส่ง 
ในภูมิภาค	 และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ทกัษะพเิศษ	เหล่านีคื้อปัจจยัทีต้่องการความร่วมมอื	อาเซยีนจงึจะด�าเนนิ
บทบาทในฐานะที่เป็นศูนย์กลางกาแฟของโลกได้
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	 	 การเติบโตของการบริโภคกาแฟ	 (ซ่ึงเฉลี่ยปีละ	 2%)	 
โดยเฉพาะในประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟ	ยุโรปตะวันออก	และจีน	ก�าลัง
จะท�าให้ผลผลิตกาแฟของโลกไม่เพียงพอต่อความต้องการปีละ	 60	 
ล้านกระสอบไปจนถงึปี	2030	ซึง่เท่ากบั	2	เท่าของปรมิาณผลผลติกาแฟ
ของเวียดนามในแต่ละปี
	 	 เวยีดนาม	เป็นประเทศทีผ่ลติกาแฟโรบสัต้ามากทีส่ดุในโลก	
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีส่วนแบ่งตลาดกาแฟของโลกประมาณ	 27%	
เป็นอันดับที่	 2	 รองจากบราซิล	 เกษตรกรที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย	 ได้ผลผลิตต�่ากว่าศักยภาพท่ีควรจะเป็นประมาณ	 
20-50%	 เนื่องจากเป็นกาแฟที่ปลูกมานานแล้ว	 ต้นกาแฟอายุมาก	 
เด็กรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาดีขึ้นไม่ค่อยสนใจที่จะปลูกกาแฟ	
	 	 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่ท้าทายวงการ
อุตสาหกรรมกาแฟในภาพรวม	 ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตกาแฟในทวีปเอเซีย	ดังนี้
	 	 ประการแรก	 จะมีการเปรียบเทียบแนวโน้มการผลิตและ
การบริโภคกาแฟในประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 และเวียดนาม	 
ต่อมาจะมกีารประเมนิระะบบการผลติทีแ่ตกต่างกันของทัง้	4	ประเทศนี้
เพื่อดูสิ่งที่โดดเด่นในการเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิ
อากาศ	รวมทั้งทางเลือกที่จะน�ามาประยุกต์ใช้กับผลกระทบต่างๆ
	 	 ประการต่อมา	 มีโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงในอินโดนีเซีย	
เป็นการลงทุนที่แนะน�าให้ประเทศไทยน�ามาแยกแยะระหว่างการผลิต
และการบริโภคภายในประเทศ	
	 	 และสุดท้าย	 เป็นค�าแนะน�าบางประการเกี่ยวกับการ
วางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน	นโยบาย	และการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศผูผ้ลติในเอเซยีเพือ่สนบัสนนุคนรุน่ใหม่	และผูส้นบัสนนุการลงทนุ
ในพื้นที่ใหม่ๆ
 ■ งานวจิยั	นอกจากการบรรยายพเิศษโดยผูท้รงคณุวฒิุ	และ
มีชื่อเสียงในวงการกาแฟแล้วยังมีการน�าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อต่างๆ	
20	เรื่อง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	การผลิตและการแปรรูป	15	เรื่อง	
กาแฟเพื่อสุขภาพ	3	เรื่อง	และ	การค้าและการตลาด	2	เรื่อง	นอกจากนี้
ยังมีการน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์อีก	12	เรื่อง

ทัศนศึกษา

	 ภายหลังการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน
ครั้งที่	 1	 มีการน�าผู ้เข้าวร่วมประชุมท่ีสนใจไปทัศนศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่	โดยก�าหนดเส้นทางออกเป็น	2	สาย	
  สาย A	ประกอบด้วย	บรษิทั	พานาคอฟฟ่ี	ศนูย์พฒันาโครงการ
หลวงตีนตก	และ	หมู่บ้านแม่ก�าปอง
 ■ บรษิทั พานาคอฟฟ่ี	เป็นศนูย์การเรยีนรูเ้กีย่วกบักาแฟ	อยู่
ที่	ต�าบลหลวงเหนือ	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นสถานที่ที่ผู้
ทีส่นใจสามารถเข้ามาเรยีนรู้	ฝึกปฏบิตั	ิและแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่ว
กับกาแฟในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูป	 การคั่ว	 
การทดสอบรสชาติ	(cupping)	นอกจากนี้ยังมีแปลงปลูกกาแฟในระบบ

ห้องทดสอบรสชาติกาแฟ พานาคอฟฟี่

โรงคัดเลือกเมล็ดกาแฟ พานาคอฟฟี่
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เกษตรอนิทรย์ีทีใ่ช้ปุย๋จากเยือ่หุม้เมลด็กาแฟผสมกบัปุย๋คอกอืน่ๆ	รวมทัง้
ห้องปฏิบัติการทดสอบ	ควบคุมคุณภาพกาแฟอินทรีย์ให้ชมด้วย
 ■ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก	 อยู่ที่ต�าบลห้วยแก้ว	
อ�าเภอแม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นศูนย์สาธิต	 หรือศูนย์เรียนรู้การ 
เพาะเห็ด	และปลูกกาแฟ	ส�าหรับเกษตรกร	พื้นที่ประมาณ	60	ไร่	อยู่ใน
หมู่บ้านปางบงซ่ึงล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าเขียวชอุ่ม	 และภูเขา	 มีแม่น�้า
ไหลผ่าน	ซึง่เป็นบรรยากาศทีน่อกจากจะท�าให้ผู้เข้ามาเยีย่มชมรูส้กึร่มรืน่
และเพลิดเพลินแล้ว	 ยังได้เห็นการท�างานของศูนย์วิจัยทางการเกษตร	
และแปลงปลูกกาแฟอะราบิกาตลอดจนวิถีชีวิต	 ความเป็นอยู ่ของ 
ชาวบ้านด้วย
 ■ หมู่บ้านแม่ก�าปอง	 หมู่บ้านน้ีอยู่ที่ต�าบลห้วยแก้ว	 อ�าเภอ
แม่ออน	 จังหวัดเชียงใหม่	 เช่นเดียวกัน	 อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม ่
เพียง	 50	 กิโลเมตร	 แต่อยู่บนเขาที่สูงจากระดับน�้าทะเล	 1,300	 เมตร	 
ล้อมรอบไปด้วยป่า	 และมีอากาศเย็นสบายตลอดปี	 ปัจจุบันหมู่บ้าน 
แม่ก�าปอง	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม	 เน่ืองจากมีเส้นทาง 
เดินป่าที่เป็นธรรมชาติ	ผ่านพื้นไร่ชา	กาแฟ	และสมุนไพร	นักท่องเที่ยว
สามารถตั้งแคมป์ไฟได้ที่ลานดอยม่อน	 ซึ่งจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ 
ที่สวยงามของหมู่บ้านได้	 ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเรียนรู้การฟ้อนร�าและ
เล่นดนตรีพื้นบ้านที่ไพเราะงดงาม	ซึ่งเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านนี้ด้วย

14 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

ต้นกาแฟที่โครงการหลวงตีนตก

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

โครงการหลวงดอยอินทนนท์

หมู่บ้านแม่ก�าปอง



15ข่าวสารสมาคมพืชสวน

 สาย B	ประกอบด้วย	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	(ขุนวาง)	
โครงการหลวงดอยอินทนนท์	และ	HILLKOFF	Learning	Space
 ■ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)	 อยู่ที่ต�าบล 
แม่วิน	อ�าเภอแม่วาง	จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ประมาณ	450	ไร่	ล้อมรอบ
ด้วยดอยอนิทนนท์	เป็นศนูย์วจิยัด้านการเกษตร	สงักดักรมวชิาการเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีแปลงสาธิตการปลูกพืชเมืองหนาว	 
โดยเฉพาะผลไม้เมืองหนาว	 เช่น	 ท้อ	 พลับ	 ท่ีผู้เข้าเย่ียมชมสามารถเก็บ 
รับประทานได้	 แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาโรงสีเมล็ดกาแฟ	 แปลงปลูก 
มะคาเดเมียที่น�าพันธุ์มาจากออสเตรเลีย	 รวมท้ังงานวิจัยเก่ียวกับการ
แปรรูปมะคาเดเมีย	เป็นของขบเคี้ยวและเครื่องส�าอาง	ด้วย
 ■ โครงการหลวงดอยอินทนนท์	 ตั้งอยู่ท่ีต�าบลบ้านหลวง	
อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งอยู่บนดอยอินทนนท์	โครงการหลวง
ดอยอินทนนท์	 เริ่มด�าเนินการเมื่อปี	พ.ศ.	2522	โดยส่งเสริมให้ชาวไทย
ภูเขาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนการปลูกฝิ่น	 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่	 รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ	 อุปกรณ์ทางการ
เกษตรทีจ่�าเป็นต่างๆ	จนปัจจบัุนโครงการหลวงดอยอินทนนท์	เป็นแหล่ง
ปลกูไม้ผล	และไม้ดอกเมอืงหนาว	มบ่ีอเลีย้งปลาเทร้าท์	มห้ีองปฏบิตักิาร
ปรับปรุงพันธุ์พืช	มีนาข้าวขั้นบันได	แปลงปลูกกาแฟ	และไร่สตรอเบอรี่	
นอกจากนี	้ยงัมเีส้นทางเดนิป่าทีส่วยงาม	น�า้ตก	และหมูบ้่านชาวไทยภเูขา
ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย
 ■ HILLKOFF Learning Space	อยูท่ีต่�าบลศรภูีม	ิอ�าเภอเมอืง
เชยีงใหม่	เป็นศูนย์เรยีนรูเ้กีย่วกบัร้านกาแฟ	และการประกอบการภัตตาคาร 
ได้ช่ือว่าเป็น	“ผูบุ้กเบิกกาแฟไทย”	เป็นพลงัเงยีบทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัการสร้าง
วงการกาแฟของเชียงใหม่ให้เติบโตมานานกว่า	 50	 ปี	 HILLKOFF	 
เป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟและภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่	 ในการให ้
ค�าปรึกษา	และฝึกอบรม	หลายปีที่ผ่านมามีบาริสต้า	และผู้ประกอบการ
ร้านกาแฟและภัตตาคารที่ประสพความส�าเร็จจ�านวนมากที่ผ่านการฝึก
อบรมและการสนับสนุนจาก	 HILLKOFF	 ซ่ึงไม่เฉพาะการพัฒนาทักษะ
ของคนเท่านั้น	แต่ยังรวมถึงการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุด	การบริการ
คั่วเมล็ดกาแฟ	 และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับกาแฟทุกชนิด	ปัจจุบัน	 ด้วยการ
สั่งสมประสบการณ์	 ผสมผสานความรู้	 และความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ	 
เบเกอรี่	และภัตตาคาร	มาเป็นเวลานาน	HILLKOFF	ได้ด�าเนินการเป็น
ศูนย์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครันส�าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ประกอบอาหาร	การชงกาแฟ	เป็นศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	การสร้าง
เครือข่ายธุรกิจ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และอื่นๆ	โดยมีห้องสัมมนา	และ
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกไว้บริการอย่างครบวงจร

ผลสรุปจากการประชุม

 ผูเ้ข้าร่วมประชมุในครัง้นีป้ระกอบด้วย	เกษตรกร	ผูป้ระกอบการ 
นักวิชาการ	 นักวิจัย	 จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ	 ในอาเซียน	 
รวมทั้งภูมิภาคอื่นที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมกาแฟ	จ�านวน	577	คน	
ได้แก่	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรมวิชาการเกษตร	 กรมส่งเสริม
การเกษตร	 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร	 เกษตรกรชาวสวนกาแฟท่ัวประเทศ	 มหาวิทยาลัย	
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	สมาคมกาแฟและชาไทย	สมาคมกาแฟไทย 
สมาคมชาวสวนกาแฟไทย	 มูลนิธิชาวสวนกาแฟ	 สมาคมบาริสต้าไทย	
กรรมการแข่งขันชงกาแฟ	 วิทยากร	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศต่างๆ	 
ในอาเซยีน	และทัว่โลกได้แก่	ไทย	เวยีดนาม	อนิโดนเีซยี	พม่า	ลาว	สงิคโปร์	
ตมิอร์	เลสเต้	จนี	อนิเดยี	ไต้หวนั	มาเลเซีย	และเคนยา	จ�านวน	12	ประเทศ
	 ฯพณฯ	แพทรคิ	ซมิยิ	ูวาโมโต	เอกอคัรราชฑตูสาธารณรฐัเคนยา	
ประจ�าประเทศไทย	 และ	 ฯพณฯ	 โจควิม	 อมารัล	 เอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต	 ประจ�าประเทศไทย	 ให้เกียรติ 
มาร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
 ผลที่ได้รับจากการประชุม
	 1.	 ผลสรุปจากการประชุมในครั้งนี้	มีการเสนอให้จัดประชุม
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งต่อๆ ไปเป็นประจ�าทุก  
2 ปี	 ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการ	 การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซียน	 ครั้งที่	 1	 จะพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อเสนอนี้ 
ในโอกาสต่อไป
	 2.	 ผลที่ได้รับจากการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ
อาเซียน	 ครั้งที่	 1	 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก	 หน่วยงานทั้งภาครัฐ	
เอกชนทั้งไทยและอาเซียน	 ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา

HILLKOFF Learning Space
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อตุสาหกรรมกาแฟอาเซยีนทัง้ภาคการผลติ	การแปรรปู	การตลาด	ตัง้แต่
ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	อันมีผลน�าไปสู่วัตถุประสงค์ดังนี้
  ●	 “ยุทธศาสตร์กาแฟ	 ปี	 2560	 -	 2564”	 สามารถน�าสู่ 
เป้าหมายของการ	“เป็นผู้น�าการผลติและการค้ากาแฟคณุภาพในภมูภิาค
อาเซยีน	ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลกัษณ์กาแฟไทย”	ภายในปี	2564
  ●	 ผู้เกี่ยวข้องในวงการกาแฟของไทย	และอาเซียนมีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการพฒันาโอกาสในธรุกจิกาแฟภายใต้บริบทของอาเซียน	
  ●	 เป็นพ้ืนฐานของความร่วมมืออันจะน�าไปสู่การจัดท�า
บนัทึกข้อตกลงเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในรัฐสมาชิกอาเซียนต่อไป
  ●	 เกิดความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างภาครัฐ	 สถาบัน 
การศึกษา	และภาคเอกชน	ภายใต้	“ยุทธศาสตร์กาแฟ	ปี	2560	-	2564”
  ●	 ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องในวงการกาแฟได ้
รบัทราบและให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานภายใต้	“ยทุธศาสตร์กาแฟ	
ปี	2560	-	2564”
  ●	 เปิดโอกาสทางธุรกิจด้านกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่
ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	บนเวทีวิชาการระดับอาเซียน
	 	 อย่างไรก็ตาม	 ดร.อนันต์	 ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�านวยการจัดการ
ประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	ครั้งที่	1	ได้กล่าวในพิธี
ปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า
	 	 การประชุม	 การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน 
ครั้งที่	 1	 ทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน	 
โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ	นักวิชาการ	นักวิจัย	ที่ได้
ให้ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ทั้งด้านการผลิต	การแปรรูป	การตลาด	และ
แนวโน้มในอนาคตของกาแฟ	ซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน	จะได้
จัดท�าเป็นรายงานน�าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าไปพิจารณาประกอบการด�าเนินการผลักดันและ
สนับสนุน	 ยุทธศาสตร์กาแฟของไทย	และ	ความร่วมมือของประเทศใน
อาเซยีนเพือ่ความยัง่ยนืทางธรุกจิของอตุสาหกรรมกาแฟในอาเซยีนต่อไป
	 	 การประเมินอย่างไม่เป็นทางการจากผู้เข้าร่วมประชุม	 
และผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดนิทรรศการ	 และจ�าหน่ายสินค้า	 ซึ่งเห็น
พ้องต้องกันว่าน่าจะมีการจัดครั้งต่อๆ	 ไปน้ัน	 จะได้มีการหารือกับ 
ผู้เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะสมาคม	 และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกาแฟต่างๆ	 
โดยน�าเอาปัญหาและอปุสรรคจากการท�างานครัง้นี	้ไปปรบัปรงุและแก้ไข	
	 	 “สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้สร้างวิสัยทัศน์ในการ
จัดประชุมกาแฟอาเซียน	ครั้งที่	1	ให้เกิดขึ้น	และคงจะมีครั้งที่	2	ให้เป็น
ความยั่งยืนเหมือนกับการที่สมาคมฯ	 ได้ขอเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรม 
พืชสวนโลก	ครั้งที่	1	เมื่อปี	2549	และครั้งที่	2	เมื่อ	ปี	2554	ที่จังหวัด
เชียงใหม่นี้”	ดร.	อนันต์	กล่าวทิ้งท้าย

เอกอัครราชทูต ติมอร์ เลสเต และ เอกอัครราชทูตเคนยา
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พืชสวน ส น ท น า

กองบรรณาธิการ

	 การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	 เป็น	 1	 ในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	 ครั้งที่	 1	 และ 
เป็นกิจกรรมท่ีต้องด�าเนนิการก่อนการจดัประชมุ	และก่อนการจดักิจกรรม
อื่นๆ	 เพราะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรรหาเมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพของไทย	 
มาใช้ในการแข่งขัน	 บาริสต้า	 ซ่ึงจะจัดขึ้นระหว่างการจัดประชุม	 และ 
เพื่อจัดแสดงเมล็ดกาแฟคุณภาพของไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมด้วย	
ทั้งนี้ขอสรุปผลการจัดประกวด	“สุดยอดเมล็ดกาแฟ”	ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์การประกวด
	 	 1.1	 เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพดี	ตั้งแต่ต้นทาง
ในการปลกูกาแฟ	รวมถงึรสชาตขิองกาแฟ	ส่งเสรมิให้เป็นเมลด็กาแฟไทย
เกรดพิเศษ
	 	 1.2	 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผู ้ปลูกกาแฟให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตเมล็ดกาแฟ 
ที่มีคุณภาพ	และแสดงอัตลักษณ์กาแฟไทย
	 	 1.3	 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐาน	 และคุณภาพ
เมล็ดกาแฟไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า	
	 	 1.4	 เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์กาแฟไทยสู่สากล
 2.  คุณสมบัติผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวด
	 ต้องเป็นเกษตรกร	หรอื	กลุม่เกษตรกร/สหกรณ์/วสิาหกิจชมุชน	
ผู้ปลูกกาแฟ	และมีกระบวนการแปรรูปด้วยตนเอง
 3. คุณสมบัติของเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด
	 	 3.1	 ต้องเป็นสายพันธุ ์อาราบิก้าท่ีปลูกในประเทศไทย
เท่านั้น	ไม่จ�ากัดกระบวนการการแปรรูป
	 	 3.2	 ต้องเป็นสารกาแฟท่ีพร้อมส�าหรับการคั่ว	 (ผ่านการ 
คัดคุณภาพในเบื้องต้นและสีกะลาออกแล้ว)
 4. วัน เวลา สถานที่ รับเมล็ดกาแฟเข้าประกวด
	 	 4.1	 รบัตวัอย่างเมลด็กาแฟเข้าประกวดระหว่างวนัที	่11-15	
มิถุนายน	2561	เวลา	9.00	–	16.00	น.
	 	 4.2	 คัดเมล็ดกาแฟและตัดสินข้อบกพร่อง	 ระหว่างวันที	่
18-20	มิถุนายน	2561
	 	 4.3	 คั่วเมล็ดและประเมินรสชาติกาแฟ	 วันท่ี	 15-19	
กรกฎาคม	2561
	 	 4.4	 สถานที่	 :	 โรงเก็บ	 โครงการหลวง	 แม่เหียะ	 และ 
ศูนย์การเรียนรู้ฮิลคอฟฟ์	จังหวัดเชียงใหม่

การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ

ประกาศรางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟ 
ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ

เมล็ดกาแฟที่เข้าประกวด

เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด

รับเมล็ดกาแฟเข้าประกวด

เมล็ดกาแฟคั่วแล้ว
รอประเมินรสชาติ
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 7. เกณฑ์ และปริมาณกาแฟที่น�าไปใช้ในแต่ละขั้นตอน
	 	 7.1	 เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดส�าหรับการตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด	มีดังนี้
   1)	 ความชืน้ของเมลด็กาแฟดบิ	(สารกาแฟ)	ต้องไม่เกนิ
ร้อยละ	12.5	และไม่ต�่ากว่าร้อยละ	9
	 	 	 2)	 ต้องไม่พบ	Primary	Defects
	 	 	 3)	 Secondary	 Defects	 ต้องไม่มากกว่า	 5	 เมล็ด
บกพร่อง
	 	 	 4)	 เมล็ดกาแฟที่ได้ล�าดับท่ี	 1-10	 จะต้องได้คะแนน
รสชาติไม่ต�่ากว่า	80	คะแนน	Cupping	Score
	 	 7.2	 หากตัวอย่างเมล็ดกาแฟใดพบมอด	 จะท�าการส่งคืน
เจ้าของทนัท	ีและขอเกบ็ตวัอย่างเมลด็กาแฟดงักล่าวไว้จ�านวน	200	กรมั
เพื่อเป็นหลักฐาน
	 	 7.3	 หากพบว่าตัวอย่างเมล็ดกาแฟใด	 คุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด	จะแจ้งผลและส่งคืนตัวอย่างเมล็ดกาแฟให้กับ
เจ้าของภายใน	7	วัน	นับจากวันที่ท�าการตรวจสอบ
	 	 7.4	 ตัวอย่างเมล็ดกาแฟที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
ในขัน้แรกเรยีบร้อยแล้ว	จะถกูเกบ็รกัษาไว้จนกว่าจะเสร็จสิน้การประกวด	
และจะส่งคืนให้เจ้าของภายใน	7	วนั	นบัจากวนัทีก่ารประกวดเสรจ็สิน้ลง	
โดยทุกตัวอย่างจะถูกน�าไปท�าการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
	 	 7.5	 เมลด็กาแฟทีผ่่านการคดัเลอืกเข้ารอบ	และชนะล�าดบั
ที่	1	–	10	กองประกวดจะด�าเนินการดังนี้	
	 	 	 1)	 ใช้เป็นของที่ระลึกส�าหรับสื่อมวลชน	 และแขก 
รับเชิญในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	 ครั้งที่	 1	
ระหว่างวันที่	14-	17	กุมภาพันธ์	2562	
	 	 	 2)	 ใช้ประชาสมัพนัธ์ตามงานกาแฟต่าง	ๆ 	ท่ีจะจดัขึน้
ภายในและต่างประเทศ	 โดยจะระบุข้อมูลเจ้าของ	 รายละเอียดกาแฟ	
ข้อมูลการติดต่อกับเจ้าของ	และตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
	 	 	 3)	 ส�าหรับเมล็ดกาแฟที่ผ ่านการพิจารณาจนถึง 
ขั้นตอน	cupping	แต่ไม่อยู่ในล�าดับที่	1	–	10	และล�าดับส�ารอง	(กรณี
ไม่มีผู้ชนะเลิศล�าดับที่	1	–	3	แต่ผ่านเกณฑ์เทียบเท่า	ล�าดับ	4-10	จะเพิ่ม

 5. ปริมาณเมล็ดกาแฟที่ใช้ในการประกวด
	 	 5.1	 ปรมิาณเมลด็กาแฟทีส่่งเข้าประกวดข้ันต�า่ตวัอย่างละ	
10	กิโลกรัม	บรรจุกระสอบให้เรียบร้อย
	 	 5.2	 จ�ากัดการส่งตัวอย่างเมล็ดกาแฟ	 1	 ตัวอย่าง	 ต่อ	 
1	กระบวนการแปรรูป
	 	 5.3	 ผูส่้งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดแต่ละราย	สามารถส่งเมล็ด
กาแฟเข้าประกวดได้มากกว่า	1	กระบวนการแปรรูป
 6. คณะกรรมการ
	 	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการประกวดเมล็ดกาแฟขึ้น	4	คณะ	ประกอบด้วย
  6.1	 คณะกรรมการรับเมลด็กาแฟเข้าประกวด	ม	ีนางกนกรตัน์ 
สิทธิพจน์	เลขาธิการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เป็นประธาน
 	 6.2	 คณะกรรมการตดัสนิข้อบกพร่อง	ม	ีดร.ชัยวฒัน์	ชุม่ปัน 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด	เป็นประธาน
	 	 6.3	 คณะกรรมการคั่วเมล็ดกาแฟ	มี	ดร.	ชัยวัฒน์	ชุ่มปัน	
หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด	เป็นประธาน
	 	 6.4	 คณะกรรมการชิมรสชาติ	มี	Mr.	Chen	Hsiao	Shieh	
จาก	 Taiwan	 International	 Specialty	 Coffee	 Association	 และ	
International	July	Cup	of	Excellence	(COE)	สาธารณรฐัจนี	(ไต้หวนั)	
เป็นประธาน

คัดเมล็ดกาแฟและตัดสินข้อบกพร่อง
คณะกรรมการรับเมล็ดกาแฟ

เข้าประกวด
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จ�านวนให้ครบ	10	รางวัล)	สามารถรับคืนเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดได้	
 8. รางวัลการประกวด และเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
	 	 8.1	 รางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 ต้องเป็นรายท่ีได้รับคะแนน
สูงสุดในการประกวด	และคะแนน	Cupping	Score	สูงสุด	ได้รับรางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี
พร้อมประกาศนียบัตร	และเงินรางวัล	5,000	บาท	
	 	 8.2	 รางวลัชนะเลศิ	อนัดับที	่2	และ	3	ต้องเป็นรายทีไ่ด้รบั
คะแนนสงูเป็นล�าดบัที	่2	และ	3	ตามล�าดบั	และคะแนน	Cupping	Score	
ตั้งแต่	 80	 คะแนนขึ้นไป	 ได้รับโล่รางวัล	 พร้อมประกาศนียบัตร	 และ 
เงินรางวัล	รางวัลละ	5,000	บาท
	 	 8.3	 รางวัลที่	4-10	ต้องเป็นรายที่ได้รับคะแนนเรียงล�าดับ
ลงไปจากล�าดับที่	4-10	และคะแนน	Cupping	Score	ตั้งแต่	80	คะแนน
ขึ้นไป	 ได้รับใบประกาศนียบัตร	 และเงินรางวัลจ�านวน	 5,000	 บาท	 
ทุกรางวัล
	 	 8.4	 ในกรณทีีไ่ม่มผีูช้นะในล�าดบัที	่1-3	จะมกีารเพิม่รางวลั
ตั้งแต่ล�าดับที่	4	ลงไปจนครบ	10	รางวัล
 9. ผู้ชนะการประกวดเมล็ดกาแฟ
	 	 ในการประกวด	 “สุดยอดเมล็ดกาแฟ”	 ในการประชุม	 
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่	 1	 ในครั้งนี้	 มีผู้ส่งเมล็ด
กาแฟเข้าประกวดจ�านวน	63	ราย	72	ตัวอย่าง	
	 	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1
	 	 	 นางสาวบงกชษศฎา	 ไชยพรหม	 เกษตรกร	 อ�าเภอ
อมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	2
	 	 	 นายชัยณรงค์	จันทร์แสนตอ
	 	 	 นางสาวบุญปิยะธิดา	คล่องแคล่ว
	 	 	 นายพิสิทธิ์	ไผ่ล้อมวรกุล
	 	 	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย	 กรม 
วิชาการเกษตร
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คณะกรรมการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ คณะกรรมการประชุมการประเมินรสชาติ
Mr. Chen Hsiao Shieh 

ประธานกรรมการชิมรสชาติ

คณะกรรมการและทีมงานประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ

ประเมินรสชาติกาแฟ

ประเมินรสชาติกาแฟนายกสมาคมพืชสวนฯ กับผู้ชนะการประกวด
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รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

	 	 รางวัลที่	11	นางภัทรานิษฐ	พรอิทธิกิจ
	 	 	 	 	 เกษตรกร	 อ�าเภอแม่สาย	 ไร่ผาฮ้ีกาแฟสด	
จังหวัดเชียงราย
(หมายเหตุ	รางวัลที่	4	 -	11	ได้คะแนน	Cupping	Score	82	คะแนน 
ขึ้นไป	ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด	80	คะแนน)

เสียงของผู้ชนะ

	 มีเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟของผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
คร้ังนี้บางท่านมาน�าเสนอให้ได้เห็นถึงความตั้งใจของคนปลูกกาแฟ 
ว่า	ใส่ใจกบัการผลติกาแฟให้ได้คุณภาพ	และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอย่างไร
ให้ยั่งยืน	โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม
 บงกชษศฎา ไชยพรหม
	 ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน	 อ�าเภออมก๋อยเต็มไปด้วยการท�า
เกษตรกรรมแบบพชืเชงิเดีย่ว	และใช้สารเคม	ีภเูขากลายเป็นภเูขาหวัโล้น	
พืชป่าถูกรุกราน	 ต้นไม้ใหญ่ท่ีเป็นไม้โครงสร้างป่าถูกตัดโค่นจากการท�า
เกษตรกรรมแบบพืชเชิงเดี่ยว	
	 บงกชษศฎา	ไชยพรหม	หรอืทีทุ่กคนรูจ้กัและเรยีกว่า	“พีโ่สภา”	
ซึ่งเป็นคนอมก๋อยโดยก�าเนิด	ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและรู้สึก
หวงแหนธรรมชาตป่ิาไม้ทีห่ายไป	คดิอยากได้ป่า	ความอดุมสมบรูณ์	และ
ธรรมชาตทิีส่วยงามกลบัคนืมา	จงึคดิว่าจะต้องท�าอะไรสกัอย่างทีส่ามารถ
เป็นอาชีพได้	 และไม่ต้องตัดต้นไม้	 อยู่ร่วมกับไม้ใหญ่ได้	 มีความยั่งยืน	 
ไม่ต้องใช้สารเคม	ีเหตผุลเหล่านีค้อืทีม่าของการปลกู	“กาแฟ”	ของพีโ่สภา
	 ปี	 2552	 พี่โสภา	 เริ่มจากรวบรวมกลุ่มชาวบ้านท่ีปลูกกาแฟ 
อยู่ก่อนแล้ว	 แต่ไม่เคยเก็บขาย	 และไม่ได้สนใจ	 บางหมู่บ้านแปรรูปเอง 
แต่ขายไม่ได้ราคา	พี่โสภาได้เข้าไปส่งเสริม	 แนะน�าและเป็นตลาดรับซื้อ
กาแฟเชอรี่ของกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้และตัวเองก็ลงมือปลูกกาแฟเองด้วย	
มีการประกันราคาซื้อและสนับสนุนต้นกล้า	การท�าปุ๋ยหมัก	และช่วยกัน
ปลกูป่าเสรมิเพ่ือเป็นร่มเงากาแฟ	ซึง่ถอืเป็นการสร้างป่าไปพร้อมกับไร่กาแฟ
	 ต่อมาจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอมก๋อยบีนส์	 เป็น 
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกและรวบรวมขายกาแฟเชอร่ี	ได้ผลผลิตกาแฟมากกว่า	
14	 ตันต่อปี	 และมีผลผลิตกาแฟเชอรี่มากกว่า	 4,000	 กิโลกรัมต่อปี	 
โดยพี่โสภาเป็นประธานกลุ่ม	 มีสมาชิก	 93	 ครอบครัว	 ใน	 4	 ต�าบล	 
8	หมู่บ้าน	ซึ่งไร่กาแฟดังกล่าวสูงจากระดับน�้าทะเล	1,300	เมตร	ในพื้นที่
หมู่ที่	12	ต�าบลแม่ตื่น	อ�าเภออมก๋อย	จ.เชียงใหม่	มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด	10	ไร่	
	 กลุ่มกาแฟอมก๋อยบนีส์	เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟและขาย
กาแฟเชอรี่ให้กับผู้ผลิต	 คือ	 โสภาเอสเตท	 ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจอมก๋อยบีนส	์
จะได้รับการสนับสนุนจากโสภาเอสเตท	 และบริษัท	 เอสเพรสโซ่	 แมน
ซัพพลาย	 จ�ากัด	 ในเรื่องต้นกล้าและด้านการจัดการเก่ียวกับการดูแล 
บ�ารุงสวน	 กลุ่มวิสาหกิจอมก๋อยบีนส์	 จะรวบรวมกาแฟที่สุกหรือกาแฟ 
เชอรี่ส่งผู้ผลิต	 และจะมีการแบ่งก�าไรจากยอดขายให้กลุ่ม	 10%	 ทุกปี	 
เพื่อเป็นค่าดูแลบ�ารุงสวนของสมาชิกกลุ่ม	 ในรูปแบบการสนับสนุนการ
ท�าปุ๋ยหมัก	สภาพสวนกาแฟจะปลูกใต้ต้นไม้	 เป็นไร่สวนผสม	เป็นไร่เก่า
และมีการปลูกป่าและปลูกกาแฟเพิ่ม	

	 	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	3
	 	 	 นายบัญชา	 ยั่งยืนกุล	 เกษตรกร	 บ้านขุนช้างเค่ียน	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 รางวัลที่	4	 นายวิชช์	จันทร์ประเสริฐ
	 	 	 	 	 ศนูย์เรยีนรูก้ารพฒันาอมก๋อยตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 รางวัลที่	5	 นางสาวอุไรวรรณ	ดีแฮ
	 	 	 	 	 ศนูย์เรยีนรูก้ารพฒันาอมก๋อยตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 	 รางวัลที่	6	 นางสาวปนิดา	คิดงาม
	 	 	 	 	 เกษตรกร	อ�าเภอดอยสะเกด็	จงัหวดัเชยีงใหม่
	 	 รางวัลที่	7	 นายศิวกร	โอ่โตเชา	
	 	 	 	 	 เกษตรกร	อ�าเภอแม่วาง	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 รางวัลที่	8	 นายสิริวิชญ์	สิริโชควัฒนกุล
	 	 	 	 	 เกษตรกร	อ�าเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย
	 	 รางวัลที่	9	 นายชัยณรงค์	จันทร์แสนตอ
	 	 	 	 	 นางสาวบุญปิยะธิดา	คล่องแคล่ว
	 	 	 	 	 นายพิสิทธิ์	ไผ่ล้อมวรกุล
	 	 	 	 	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
กรมวิชาการเกษตร
	 	 รางวัลที่	10	นายไพศาล	โซ่เซ
	 	 	 	 	 เกษตรกร	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จงัหวดัเชยีงราย

ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ
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	 นอกจากนี้	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอมก๋อยบีนส์	 ยังเชื่อในเรื่อง 
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นไม้ใหญ่	 น�ามาซ่ึงธรรมชาติที่สวยงาม	
สายน�้าและอาหาร	 สิ่งเหล่านี้ได้เผื่อแผ่มาถึงต้นกาแฟ	 ท�าให้รสชาต ิ
ของกาแฟอมก๋อยมีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่ดี	 และ	 มีกลิ่นหอมที ่
ไม่เหมือนใคร
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย กรมวิชาการ
เกษตร
	 ชัยณรงค์	จันทร์แสนตอ	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย	แหล่งผลิตกาแฟที่คว้ารางวัลที่	 2	และ	9	จากการ
ประกวดครั้งนี้	กล่าวว่า	กาแฟอาราบิก้า	เป็นพืชอีกชนิดที่มีความส�าคัญ
ส�าหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง	 และต้องขอขอบพระคุณผู้ท่ีบุกเบิกในช่วง
แรกที่น�าพันธุ์กาแฟอาราบิก้ามากมายหลายสายพันธุ์	 เข้ามาปลูกใน
ประเทศไทยและแพร่หลายไปยังม่อนดอยต่างๆ	 ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรทีสู่งเชยีงรายเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการปลกูกาแฟอาราบก้ิา	
โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศและสภาพดินท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญส่งเสริมให้
คณุภาพและรสชาตขิองกาแฟอาราบก้ิาเป็นทีย่อมรบักนัอย่างแพร่หลาย	
ต่อเนื่องมาในปัจจุบัน	การวิจัยกาแฟอาราบิก้ายังไม่หยุดนิ่ง	ยังคงศึกษา
ค้นคว้าหาพันธุ์และเทคโนโลยีท่ีจะพัฒนาคุณภาพต่อไป	 ด้วยตระหนักดี
ว่าทรพัยากรทางพันธกุรรมกาแฟอาราบก้ิาทีบ่คุคลในยคุเร่ิมแรกได้น�ามา
ปลูกรวบรวมไว้	 ยังทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
กาแฟอาราบก้ิา	ซึง่มีความจ�าเป็นอย่างมากทีต้่องมกีารสานต่อการวจิยัให้
มีความต่อเนื่องและตลอดไป
 ปนิดา คิดงาม
	 เกษตรกร	 จากอ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เจ้าของ
รางวัลที่	 6	 ในการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	 กล่าวถึงผลผลิตที่ได้รับ
รางวัลว่า	 มาจากจากแหล่งเพาะปลูก	 บ้านแม่ตอนหลวง	 หมู่	 4	 ต�าบล 
เทพเสด็จ	 โดยการปลูกร่วมกับป่าไม้	 ท่ีระดับความสูง	 1,400	 เมตร	 
จากระดับน�้าทะเลปานกลาง	 กาแฟจะเติบโตอย่างสะสมสารอาหารได้
อย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน	 โดยเฉพาะการเก็บเมล็ดที่สุกแดงก�่าทีละเมล็ด
ท�าให้เมลด็กาแฟทีม่คีณุภาพเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั	มรีสชาตลิะมนุและ

เจือด้วยกลิ่นดอกไม้ป่า
	 “แรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรเริ่มจากการที่ท�างานแล้ว
ชอบท�าโอที	 หรือท�างานล่วงเวลา	ท�าเกินเวลาเกือบทุกวัน	 เวลามีคนใน
ครอบครัวชวนไปไหนมักจะใช้ค�าว่าไม่มีเวลา	 งานไม่เสร็จ	 ท�าโอทีอยู	่ 
จนชินแต่ไม่เคยมีเงินเก็บ	ไม่เคยท�ากับข้าว	ไม่เคยปลูกผัก	ไม่เคยท�างาน
สวนเพราะไม่มีเวลา	จนมีคนบอกว่าถ้าช่วยงานและท�างานตัวเองเหมือน
ท�าโอทีก็คงดี	จึงเริ่มรู้ว่ามันจริง	จึงตัดสินใจออกจากงาน	และเริ่มนับศูนย์
ใหม่	ถงึจะพอมคีวามรูด้้านการเกษตรบ้าง	แต่การท�าเกษตรต้องลงมอืท�า	
ถึงจะพบความสุขและรางวัลที่ได้รับว่ามันมีค่าและเป็นก�าลังใจส�าหรับ
เกษตรกรให้พัฒนาคุณภาพและจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาท�าการเกษตร
อย่างภาคภูมิ”
 ศิวกร โอ่โตเชา 
	 เกษตรกร	อ�าเภอแม่วาง	จังหวัดเชียงใหม่	 เจ้าของรางวัลที่	 7	
ในการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	เล่าถึงแหล่งปลูกกาแฟของเขาว่า
	 บ้านหนองเต่า	 เป็นชุมชนด้ังเดิมเผ่าปกาเกอะญอที่ตั้งรกราก
มากว่า	 300	 ปี	 ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิต	 ภูมิปัญญาที่ผูกพันกับการใช้
ธรรมชาต	ิดนิ	น�า้	ป่า	มาแต่บรรพบรุษุ	ดัง่ค�าสุภาษติทีว่่า	“กนิจากน�า้ต้อง
รักษาน�้า	 กินจากป่าต้องรักษาป่า”	 ดังน้ันชุมชนปกาเกอะญอส่วนใหญ่ 
จึงมีผืนป่ารายรอบชุมชน	ทุกหนแห่ง	พร้อมตระหนักว่า	พื้นที่ป่าต้นน�้าที่
ทุกคนอยู่อาศัย	มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับทุกคน	ที่เป็นคนกลางน�้า	และ

ศิวกร  โอ่โตเชา (กลาง) และชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ (ขวา)

รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯบงกชษศฎา ไชยพรหม
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ซึ่งมีทั้งหมด	4	ส่วน	คือ
 •	 ความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ	 โดยเลือก
ปลูกแบบอินทรีย์และออกแบบระบบนิเวศด้วยการปลูกต้นไม้นานาชนิด
เพ่ือให้พึ่งพาอาศัยกัน	 และช่วยรักษาต้นน�้า	 เน่ืองจากสวนกาแฟท่ีเพาะ
ปลูกน้ันตั้งอยู่ในอาณาเขตบริเวณที่เป็นต้นน�้า	 ดังน้ันการเพาะปลูกแบบ
อินทรีย์น้ันไม่ท�าให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในแหล่งน�้า	 อีกทั้งช่วย
รักษาหน้าดินให้เกิดความชุ่มชื้น	ท�าให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์
 •	 ความย่ังยืนในการปลูกกาแฟ	 ปัจจุบันมีแหล่งเพาะปลูก
กาแฟที่ส�าคัญหลายแห่ง	ทางตอนเหนือของประเทศไทย	ประสบปัญหา
เรือ่งมอดท�าลายผลกาแฟ	ซึง่สร้างความเสียหายมากมาย	แต่การปลกูแบบ
อินทรีย์นั้นช่วยขจัดปัญหาเรื่องมอดได้	 เพราะความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นใน 
หน้าดนิส่งผลให้มอดไม่สามารถมาอาศยัได้	และช่วยให้ต้นกาแฟนัน้มอีายุ
ที่ยืนนาน	ปริมาณผลผลิตกาแฟและคุณภาพกาแฟที่ดีขึ้น	 นอกจากการ
เพาะปลูกแบบอินทรีย์แล้ว	ยังมีการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
ของกาแฟที่เพาะปลูกสวน	JOSADO	ท�า	“Fruity	Coffee”	หรือ	กาแฟ
รสผลไม้	 ซ่ึงสร้างความแตกต่าง	 และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 น�ามาซึ่ง
มูลค่าเพิ่มทางการตลาดของตัวกาแฟให้มีราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
 •	 ความยัง่ยนืของเกษตรกร	กระแสเรือ่งของสขุภาพมมีาอย่าง
ต่อเนื่อง	ผู้บริโภคเริ่มให้ความส�าคัญกับสุขภาพ	ดังนั้นสินค้าที่ปลอดสาร
เคมี	จึงมีความต้องการในตลาดสูง	การเพาะปลูกแบบอินทรีย์นั้นสอดรับ
กระแสเพื่อสุขภาพ	 อีกทั้งช่วยให้เกษตรกรมีความปลอดภัยจากสารเคมี	
มีความมั่นคงทางรายได้	และมีอาชีพที่มั่นคง
 •	 ความยัง่ยนืของผูบ้รโิภค	จากผลงานวจิยัระดบัโลกมากมาย
ยืนยันว่า	 การบริโภคกาแฟที่ดีนั้น	 มีประโยชน์ต่อสุขภาพนานัปการ	 
ผู้บรโิภคได้บริโภคกาแฟทีป่ลอดสารเคม	ีมสุีขภาพทีด่	ีและสร้างจติส�านกึ
รักษ์สิ่งแวดล้อม	มีส่วนร่วมรักษาป่าต้นน�้าและธรรมชาติ
	 สริวิิชญ์	ตัง้ใจและยนืหยดัในการท�าสวนกาแฟอินทรย์ี	เพือ่ผลติ
กาแฟที่มีคุณภาพและปลอดสารเคมี	 พร้อมจะน�าองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก
การศึกษาและท�าสวนอินทรีย์อย่างจริงจังตลอดระยะ	 5	 ปี	 ถ่ายทอดให้
กับเกษตรกรท่านอื่นที่สนใจ	เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกกาแฟแบบอินทรีย์
ไปยงัเขตเพาะปลูกอืน่ๆ	เพือ่ให้กาแฟไทยนัน้สามารถแข่งขนัในตลาดโลก
ได้อย่างยั่งยืน

การรับรางวัล

	 ส�าหรบัรางวัลส�าหรบัผูช้นะการประกวด	รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	
นางสาวบงกชศษฎา ไชยพรหม	 ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ่งได้มีพิธีมอบในวันที	่ 
16	กมุภาพนัธ์	2562	ระหว่างการประชมุ	ส่วนรางวลัอืน่	ๆ 	รวมทัง้รางวลั
ชนะเลศิ	ได้รบัประกาศนยีบตัร	และเงนิรางวลั	5,000	บาท	ในการประชมุ
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 19	 พฤศจิกายน	 2561	 ท่ีจังหวัด
เชียงใหม่

ปลายน�้า	 เพราะฉะนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ตลอดสายน�้า	 ทั้งต้นน�้า	 กลางน�้า	
ปลายน�้า	ต้องรักและดูแลธรรมชาติเช่นเดียวกัน
	 ทกุวนันีม้กีระแสท้าทายชมุชนอย่างรนุแรง	ให้ต้องปรบัเปลีย่น
วิถีการผลิตจากพออยู่	 พอกิน	 มาเป็นการผลิตเพื่อขาย	 เช่น	 การปลูก
ข้าวโพดอาหารสัตว์	 ท�าให้มีการถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเพียงอย่างเดียว	
ต้องใช้สารเคมีเข้มข้น	สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนผู้คนและธรรมชาติ
	 “มกีารรวมตวักนัเป็นกลุม่เลก็ๆ	เพือ่สร้างทางเลอืกในการผลิต
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 และสังคมโลก	 โดยการ
พัฒนาต้นกาแฟอะราบิกาที่คนในชุมชนได้ปลูกกันมาตั้งแต่รุ ่นปู่	 ย่า	 
ครั้งเมื่อมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกทดแทนฝิ่น	 แต่เมื่อวันหนึ่งกาแฟ
ไม่มีตลาด	ไม่มีคนรับซื้อ	ชาวบ้านจึงได้ตัดต้นกาแฟทิ้งไปเป็นจ�านวนมาก	
แต่ยังมีต้นกาแฟอีกจ�านวนหนึ่งเหลือตกทอดมา	 เราจึงได้ท�าการแปรรูป	
ตั้งแต่การเก็บผลเชอรี่	 (ผลสุก)	 การกะเทาะเปลือก	 การหมัก	 การล้าง	 
การตาก	 ให้เหลือแต่เพียงกาแฟกะลา	 (เมล็ดดกาแฟแห้งหุ้มด้วยเปลือก
บางๆ)	 เก็บไว้	 เมื่อมีคนประสงค์อยากจะชิมกาแฟของเราเราก็จะท�าการ
ต�าด้วยครกกระเดื่อง	 ใช้กระด้งฝัดเอาเปลือกกะลาออก	 คัดเมล็ดดีๆ	 
มาคั่วจึงจะได้ชงชิม	 เพราะต้นกาแฟสามารถเติบโตใต้ร่มเงาของต้นไม	้
และผืนป่า	 การเก็บต้นกาแฟให้อยู่ควบคู่กับผืนป่าจึงเป็นภารกิจของเรา
และชุมชน	ภายใต้แนวคิด	“จิบกาแฟ ดูแลป่า”	ผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟดีๆ	
เท่ากับได้ส่งเสริมให้ชุมชนเราได้ดูแลป่าไปด้วย
	 ผู้บริโภคสามารถเลือกชิมกาแฟของเรา	คือ	กาแฟที่คั่วไฟถ่าน
จากไม้ไผ่แบบธรรมชาติใช้วัสดุที่ประยุกต์พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน
ทั้งหมดด้วยหลักการท�าชีวิตให้ช้าลง	 Slowlife	 มีสติอยู่กับธรรมชาต ิ
มากขึ้น	ไม่หลงตามกระแสนิยมมากเกินไป	ภายใต้แบรนด์	LAZY	MAN	
COFFEE	คอืปลกูแบบธรรมชาต	ิให้ธรรมชาตเิป็นผูด้แูล	มแีหล่งผลติกาแฟ	 
ORGANIC	 จากการรับรองของกรมวิชาการเกษตร	 ส�าหรับรสชาต ิ
ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบ	มีทั้ง	คั่วอ่อน	คั่วกลาง	และคั่วเข้ม
	 กาแฟของเราได้จดัท�าโครงการ	กระปกุออมต้นเดปอ	ต้นสะดอื
แห่งชวีติ	ด้วยรายได้ส่วนหนึง่จะสนบัสนนุทนุให้กบัครอบครวัทีค่ลอดบตุร
ใหม่แล้วน�าสายสะดือเด็กทารกส่วนที่ตัดออกกลับมาใส่กระบอกไม้ไผ ่
ผูกกับต้นไม้ประจ�าตัว	ตามวิถีความเชื่อแบบดั้งเดิมแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็จะ
เป็นต้นไม้ประจ�าตัวส�าหรับเด็กและห้ามตัดท�าลายตลอดไป	 เท่ากับว่า 
คนหนึง่คนอย่างน้อยทีส่ดุกด็แูลต้นไม้หนึง่ต้น	สานสมัพนัธ์กับป่าให้ยนืยาว
ต่อไป”
 สิริวิชญ์ สิริโชควัฒนกุล
	 เกษตรกร	อ�าเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งผลผลิตของเขา
ได้ล�าดับที่	 8	 ในการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟในครั้งนี้	 เล่าถึงผลผลิต
กาแฟของเขาว่า
	 สวนกาแฟโจซาโด	(JOSADO	Coffee	Farm)	มีแนวคิดในการ
ท�าสวนแบบ	“คดิเพือ่ความย่ังยนื”	โดยลงมอืท�าสวน	JOSADO	มาตัง้แต่	
5	ปีทีผ่่านมา	ท�าการศกึษาข้อมลูและเลอืกวธิใีนการเพาะปลกูแบบอนิทรย์ี	
100%	เพราะเชื่อว่าการปลูกแบบอินทรีย์	คือ	ค�าตอบที่จะสามารถสร้าง
ความยั่งยืนอย่างมั่นคงได้ตั้งแต่	 “ต้นน�้ายันปลายน�้า”	 (Farm	 to	 Cup)	
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กองบรรณาธิการ

 2. คุณสมบัติของผู้แข่งขัน
	 	 2.1	 ผู้สมัครต้องอายุ	18	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	
	 	 2.2	 ผู้สมัครสามารถสมัครในนามบริษัท	หรือบุคคล
	 	 2.3	 ผูจ้ดังานจะท�าการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูส้มคัรให้
ตรงตามหลกัเกณฑ์ทีท่างผูจ้ดังานก�าหนดและประกาศผูท้ีม่รีายชือ่ในการ
แข่งขันผ่านทางสื่อของผู้จัดงาน
	 	 2.4	 ผูจ้ดังาน	ขอสงวนสทิธิใ์นการตดัสทิธิผ์ูเ้ข้าแข่งขนั	ใน
กรณีที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับผู้จัดงาน
	 	 2.5	 ผู ้สมัครสามารถปฏิบัติตามกฎ/กติกาที่ผู ้จัดงาน
ก�าหนดไว้ดังนี้
    •	 1st	ACID	Brewers	Cup	Championship	and	
Rules	and	Regulations	(โดยเกณฑ์คะแนนอิงตามมาตรฐาน	Cup	of	
Excellence	@	Cupping	Form)
    •	 1st	 ACID	 Latte	 Art	 Championship	 Rules	
and	Regulations	
 3. ก�าหนดการแข่งขัน
	 	 วันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2562	 ปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขัน	 และ	
ซ้อมใช้เครื่องชงกาแฟ
	 	 วันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	แข่งขันรอบคัดเลือก
	 	 วันที่	15	กุมภาพันธ์	2562	แข่งขันรอบที่	2	และ	รอบรอง
ชนะเลิศ
	 	 วนัที	่16	กมุภาพนัธ์	2562	แข่งขนัรอบชงิชนะเลศิและมอบ
ถ้วยรางวัล
 4. รางวัลการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท
  • รางวลัชนะเลศิ	ได้รบั	ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพร้อมประกาศนยีบตัร	และเงินรางวลั	
12,000	บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1	 ได้รับถ้วยเกียรติยศของ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พร้อมประกาศนยีบตัร	และ
เงินรางวัล	10,000	บาท
  • รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2	ได้รบัถ้วยเกยีรติยศของ	
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล	
8,000	บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล	ได้รับถ้วยรางวัลชมเชยพร้อม
ประกาศนียบัตร	

การแข่งขันบาริสต้า

	 การแข่งขันบารสิต้า	เป็นกจิกรรมหนึง่ในการประชมุการพฒันา
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	ครั้งที่	 1	ที่มีคนรุ่นใหม่ในวงการกาแฟให้
ความสนใจ	 และเป็นกิจกรรมท่ีสร้างสีสันให้กับงานตลอดระยะเวลาที่มี
การแข่งขันระหว่าง	14	-16	กุมภาพันธ์	2562	รวม	3	วัน	
	 การแข่งขันบาริสต้ามี	 2	 ประเภท	 คือ	 การแข่งขันชงกาแฟ	
(Brewers	Cup)	และ	การแข่งขันสร้างสรรค์ศลิปะบนฟองนม	(Latte	Art)	
ซึ่งผู ้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 การแข่งขันครั้งน้ี 
จัดขึ้นที่	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ
พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งสรุปผลการแข่งขัน	ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์ในการแข่งขัน
	 	 1.1	 เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9
	 	 1.2	 เพื่อกระตุ้น	 เสริมทักษะ	ประสบการณ์	แลกเปลี่ยน
ความรู้	 ความคิดเห็น	 ระหว่างกันของ	 บาริสต้า	 ผู้ประกอบการ	 และ
เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
	 	 1.3	 เพื่อพัฒนาส่งเสริมประชาสัมพันธ์กาแฟไทยภายใต้
แนวคิด	“สานต่อกาแฟตามรอยพ่อ”	ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
	 	 1.4	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นแบรนด์กาแฟไทยที่
สนับสนุนวงการบาริสต้าทั้งไทยและต่างประเทศ

บรรยากาศการแข่งขัน Brewers Cup
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 5. คณะกรรมการตัดสิน
  5.1 การแข่งขัน Brewers Cup 
	 	 	 	 1.	 Mr.Ross	 Allan	 Bright	 ออสเตรเลีย	 (หัวหน้า 
ผู้ตัดสิน)	2.	นางสาวนฤมล	ทักษอุดม	ไทย	3.	Mr.Javier	Phua	Jun	Xin,	
สิงคโปร์	 4.	Mr.Bryce	 Castleton,	 อังกฤษ	 5.	Mr.Albrecht	 Ronad	
Werner,	เยอรมนี	6.	นายวรุตม์	ตั้งสุริยาไพศาล	ไทย	7.	นายโกเมศ	สัต
ยาวุธ	ไทย	8.	Mr.Juli	Effendy,	อินโดนีเชีย	9.	นายเอก	สุวรรณโน	ไทย
  5.2 การแข่งขัน Latte Art 
	 	 	 	 1.	 Mr.Shieh	 Chen-Hsia,	 Republic	 of	 China	
(หัวหน้าผู้ตัดสิน)	2.		Mr.Yeun	Chi	Tak,	ฮ่องกง	3.	นายไพศาล	มีสุนทร	
ไทย	4.	นายธฤษณชั	ประพันธ์	ไทย	5.	นางสาวกลฐิาร์พรณ์	จาตรุนต์ภากร	
ไทย	6.	นายนิมิตร	พุฒิวณิชย์พิมล	ไทย
 6.  ผู้จัดการแข่งขัน
	 	 7.1	 สมาคมกาแฟและชาไทย
	 	 7.2	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.	 แมนเนจเมนท์	 แอนด์	 เดเวลลอป
เม้นท์	จ�ากัด
	 	 7.3	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
 7. สาระส�าคัญของการแข่งขัน
  7.1 Brewers Cup
	 	 	 	 1)	 การแข่งขันแบ่งออกเป็น	2	รอบ	
     รอบแรก	เป็นการชงกาแฟภาคบงัคบั	(Compul-
sory	 service)	 และ	 การชงกาแฟตามแบบฉบับของผู้แข่งขัน	 (Open	
service)
     รอบสดุท้าย	เป็นการชงกาแฟตามแบบฉบบัของ
ผู้แข่งขัน	(1	ชนิดต่อ	1	คน)
	 	 	 	 2)	 การชงกาแฟแต่ละชนิด	 ผู้แข่งขันจะได้รับการ
ประเมินจากกรรมการตัดสินกลิ่น	 และรสชาติของกาแฟจ�านวน	 3	 คน	
และมีหัวหน้ากรรมการ	 1	 คน	 ท่ีจะชิมกาแฟท่ีจัดเสิร์ฟ	 โดยหัวหน้า
กรรมการนี้จะประเมินความกลมกล่อมของกาแฟ	และภาพรวมของการ
ปฏิบัติงาน	ซึ่งจะน�าไปคิดในคะแนนรวมสุดท้าย
	 	 	 	 3)	 ระหว่างการแข่งขนัชงกาแฟแต่ละชนดิ	ผูแ้ข่งขนั
ต้องเตรยีมชงกาแฟชนดิละ	3	แก้ว	ชงทลีะแก้ว	เพ่ือเสร์ิฟกรรมการ	3	คน

	 	 	 	 4)	 ในการชงกาแฟภาคบงัคบั	ผูแ้ข่งขนัมเีวลาในการ
ปรับตั้งเครื่องอุปกรณ์ชงกาแฟ	8	นาที	และ	การชงกาแฟตามแบบฉบับ
ของผู้แข่งขัน	มีเวลาในการปรับตั้งเครื่องอุปกรณ์ชงกาแฟ	5	นาที
	 	 	 	 5)	 ในการชงกาแฟภาคบงัคบั	ผูแ้ข่งขนัมเีวลาในการ
ชงและเสิร์ฟกาแฟให้กรรมการรวม	7	นาท	ีโดยไม่มกีารน�าเสนอหรอืสาธติ
ใดๆ	และต้องใช้เมลด็กาแฟแบบเตม็เมลด็ท่ีคณะกรรมการจดัเตรยีมไว้ให้
เท่านั้น
	 	 	 	 6)	 ในการชงกาแฟในแบบฉบบัของผู้แข่งขนั	ผูแ้ข่งขนั
มีเวลาในการชง	 น�าเสนอ	 และเสิร์ฟกาแฟให้กรรมการ	 รวม	 10	 นาที	 
และสามารถใช้เมล็ดกาแฟแบบเต็มเมลด็ชนิดใดกไ็ด้ที่ผู้แขง่ขันจัดเตรยีม
มาเอง
	 	 	 	 7)	 กาแฟทั้ง	 3	 แก้วในแต่ละคร้ังของการแข่งขัน	 
ต้องชงโดยใช้เมล็ดกาแฟชนิดเดียวกัน
	 	 	 	 8)	 ในการชงกาแฟตามแบบฉบับของผู ้แข่งขัน	 
ผูแ้ข่งขนัสามารถใช้เมล็ดกาแฟชนดิเดยีวกันในการแข่งขนัท้ัง	2	รอบ	หรอื
จะใช้ต่างชนิดกันในการแข่งขันแต่ละรอบก็ได้
	 	 	 	 9)	 ผู้แข่งขนัสามารถชงกาแฟกีแ่ก้วกไ็ด้ภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด	แต่มีเพียง	3	แก้วเท่านั้นที่ต้องเสิร์ฟให้กรรมการประเมิน
กลิ่น	และรสชาติ
	 	 	 	 10)	กาแฟทกุแก้วทีเ่สิร์ฟให้กรรมการ	จะได้รบัการวดั
ค่า	 TDS	 (ปริมาณของแข็งที่ละลายเจือปนอยู่ในการชงกาแฟแต่ละครั้ง)	
เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของผู้แข่งขัน	(ไม่มีผลต่อคะแนน)

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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   -	 Shadow	1	คน	เพ่ือดภูาพรวมการตดัสนิของกรรมการ
ทุกคน	 และเก็บตกประเด็นทั้งหมด	 สามารถให้ค�าตัดสินและอธิบาย 
ในกรณีที่เกิดประเด็นข้อขัดแย้งต่างๆ	
 8. ผู้ชนะการแข่งขัน
	 		 ในการแข่งขนั	Brewers	Cup	และ	Latte	Art	ในการประชมุ
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน	 คร้ังท่ี	 1	 มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน
แต่ละประเภท	ดังนี้
  Brewers cup	จ�านวน	22	ราย	ประกอบด้วย	ไทย	18	ราย	
มาเลเซีย	1	ราย	สปป.ลาว	3	ราย
  Latte Art	จ�านวน	14	ราย	ประกอบด้วย	ไทย	12	ราย	
สปป	ลาว	1	ราย	อินโดนีเซีย	1	ราย	
  ผู้ชนะการแข่งขัน Brewers Cup 
	 	 1)	รางวัลชนะเลศิ	ได้แก่	Mr.	Kar	Weng	Liew	บรษิทั	Kohi	
Yatta	จ�ากัด	ประเทศมาเลเซีย
  2)	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ได้แก่	นางสาวกษมา	กนับญุ 
ประเทศไทย
  3)	รางวลัรองชนะเลศิอันดบั	2	ได้แก่	นายธนทตั	สมบตัพิานชิ 
ประเทศไทย
	 	 4)	รางวัลชมเชยอันดับที่	1	ได้แก่	นายเอกเมธ	วิภวาศุทธิ์	
บริษัท	เบรฟ	เบเวอร์เรจ	จ�ากัด	ประเทศไทย
	 	 5)	รางวัลชมเชยอันดับที่	 2	 ได้แก่	 Ms.	 Phaithida	 
Phothisane	บริษัท	Green	Hill	Coffee	จ�ากัด	สปป.ลาว
	 	 6)	รางวัลชมเชยอันดับที่	3	ได้แก่	Mr.	Chansataphone	
Soumpholpakdy	บริษัท	Green	Hill	Coffee	จ�ากัด	สปป.ลาว	
  ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Latte Art
	 	 1)	รางวัลชนะเลศิ	ได้แก่	นายศราวธุ	หมัน่งาน	ร้าน	Roots	
Coffee	Roaster	ประเทศไทย
	 	 2)	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1	 ได้แก่	 นายจิตรกร	 
ไชยประเสริฐ	ประเทศไทย
	 	 3)	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่2	ได้แก่	นายพนัธ์	แสงทพิย์	
ร้านมิ่งมิตร	ประเทศไทย

 7.2 Latte Art
	 	 การแข่งขันมีทั้งหมด	3	รอบ
	 	 1)	รอบที่	1	(8	นาที)	สร้างสรรค์ลาเต้อาร์ตทั้งหมด	3	ชุด	
(6	แก้ว)	โดย
	 	 	 -	 เทฟองนมแบบ	Free	Hand	Pour	2	แก้ว	(แก้วเล็ก/
แก้วใหญ่)
	 	 	 -	 เทฟองนมเป็นรปูทีส่ร้างสรรค์ขึน้เอง	2	แก้ว	(สามารถ
ใช้เทคนิคอะไรก็ได้	 เช่น	 ใช้ปากกาวาดลาย	 การเข่ียฟองนม	 เป็นต้น)	 
ในรอบนีผู้้แข่งขนัจะต้องน�าภาพถ่ายเตรยีมมาเทยีบให้กรรมการเหน็ด้วย
ว่า	สามารถท�าได้จริงตามภาพถ่ายหรือไม่
	 	 	 -	 เทฟองนมอีกครั้งที่	Art	Bar	2	แก้ว	สร้างสรรค์อย่าง
อิสระโดยไม่มีกรรมการภายในเวลา	 5	 นาที	 เพื่อถ่ายภาพ	 และ 
ให้คะแนน	20	จาก	100	ของรอบแรก
	 	 2)	รอบที่	2	(Semi	Final	9	นาที)	โดย
	 	 	 -	 เทฟองนมแบบ	Free	Hand	Pour	2	แก้ว	1	ลาย
	 	 	 -	 เทฟองนมแบบ	Free	Hand	Pour	2	แก้ว	อีก	1	ลาย
	 	 	 -	 เทฟองนมแบบ	Free	Hand	Pour	2	แก้วเล็ก
	 	 3)	รอบที่	3	(Final	10	นาที)	โดย
	 	 	 -	 เทฟองนมแบบ	 Free	 Hand	 Pour	 2	 ชุด	 ชุดละ	 
2	แก้ว	
	 	 	 -	 เทฟองนมลายที่สร้างสรรค์เอง	1	ชุด	ชุดละ	2	แก้ว
หมายเหต	ุ:	ลายทีส่ร้างสรรค์เองจะต้องแสดงถงึเอกลกัษณ์ประเทศตนเอง	
และน�าเสนอให้เกิดความแปลกใหม่	และน่าสนใจ
	 	 4)	คณะกรรมการตัดสนิ	Latte	Art	จะมทีัง้หมด	6	คน	แบ่ง
เป็น	2	ชดุ	เพ่ือสลับเปลีย่นในการตดัสนิ	(กรรมการชดุที	่1	ตดัสนิผูแ้ข่งขนั
คนที่	1	3	5......	กรรมการชุดที่	2	ตัดสินผู้เข้าแข่งขันคนที่	2	4	6......และ
กรรมการทั้ง	6	คน	จะตัดสินในรอบสุดท้าย	ทั้งนี้	กรรมการ	1	ชุด	จ�านวน	
6	คน	ประกอบด้วย
	 	 	 -	 กรรมการด้านรูปลักษณ์	2	คน	(Visual	Judge)
	 	 	 -	 กรรมการด้านเทคนิค	2	คน	(Technical	Judge)
	 	 	 -	 หัวหน้ากรรมการ	1	คน	(Head	Judge)

นายกสมาคมกาแฟ 
และชาไทย กล่าว

รายงานผลการแข่งขัน

ผู้ชนะการแข่งขันบาริสต้า

ผู้ชนะและกรรมการตัดสิน

บรรยากาศการแข่งขัน Latte Art
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	 	 4)	รางวัลชมเชยอันดับท่ี	 1	 ได ้แก ่	 นายขวัญมงคล	 
พงษ์ศิริแสน	ประเทศไทย
	 	 5)	รางวัลชมเชยอันดับที่	2	ได้แก่	นายชิติพัทธ์	เครื่องพนัส	
ประเทศไทย
	 	 6)	รางวัลชมเชยอันดับที่	3	ได้แก่	นายอนุภาพ	ภักดีวรรณ	
ประเทศไทย
 9. การมอบรางวัล
	 	 ในวันที่	16	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	16.00	น.	นายอนันต์	
ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ในฐานะประธานคณะ
กรรมการอ�านวยการจัดการประชุม	 การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟใน
อาเซียน	ครั้งที่	1	เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด	
และการแข่งขัน	 ประเภทต่างๆ	 ณ	 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต	ิ7	รอบพระชนมพรรษา	จงัหวดัเชยีงใหม่	ดงันี้	
	 	 1.	รางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟ	 นางสาวบงกชษศฎา	 
ไชยพรหม	เกษตรกร	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 2.	รางวลั	Brewers	Cup	Championship	Mr.	Kar	Weng	
Liew	บริษัท	Kohi	Yatta	จ�ากัด	ประเทศมาเลเซีย
	 	 3.	รางวัล	 Latte	 Art	 Championship	 นายศราวุธ	 
หมั่นงาน	ร้าน	Roots	Coffee	Roaster	ประเทศไทย
  พร้อมกนันีไ้ด้มอบรางวลั	รองชนะเลศิอนัดบัท่ี	1	รองชนะเลศิ
อันดับที่	2	และรางวัลชมเชย	3	รางวัลส�าหรับการแข่งขัน	Brewers	Cup	
และ	Latte	Art	ตามล�าดับ

นายกสมาคมกาแฟ 
และชาไทย กล่าว

รายงานผลการแข่งขัน
ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนฯ 

ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ

ผู้ชนะการแข่งขันบาริสต้า

ผู้ชนะและกรรมการตัดสิน

ศราวุธ หมั่นงาน 
ผู้ชนะเลิศ Latte Art

Kar Weng Liew จากมาเลเซีย 
ผู้ชนะเลิศ Brewers Cup

Kae Weng Liew

Phaithida Phothisane 
ชมเชยอันดับ 2 Brewers Cup

ขวัญมงคล พงษ์สิริแสน 
ชมเชยอันดับ 2 Latte Art

ธนทัต สมบัติพานิช 
รองชนะเลิศอันดับ 2 Brewers Cup

Chansataphone Soumpholpakdy 
ชมเชยอันดับ 3 Brewers Cup

กษมา กันบุญ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 Brewers Cup

จิตรกร ไชยประเสริฐ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 Latte Art

พันธุ์ แสงทิพย์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 Latte Art

ศราวุธ หมั่นงาน

เอกเมธ วิภวาศุทธิ์ 
ชมเชยอันดับ 1 Brewers Cup

ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายก�าธร	เดชสกุลธร	 รศ.วิจิตร	วังใน

ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา

นายเกษม	จันทรประสงค์	 นายสมชาย	สุคนธสิงห์

นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช

คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 ดร.ประยูร	พลพิพัฒน์พงศ์

นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์

ดร.	มนตรี	คงตระกูลเทียน	 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ

นายชัยฤทธิ์	ด�ารงค์เกียรติ	 นายจารุโรจน์	ด่านเกียรติก้อง

นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์

ดร.อุทัย	จารณศรี	 Mr.	Robert	Dixon

นายสกล	มงคลธรรมากุล	 ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์

นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคม	 ดร.	อนันต์	ดาโลดม

อุปนายกสมาคม 	 นายวิรัช	จันทรัศมี

		 นางลักขณา	นะวิโรจน์

		 ดร.	กิตติ	วิฑูรวิทย์ลักษณ์

	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์

รองเลขาธิการ	 ดร.เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ

เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว

นายทะเบียน	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

ฝ่ายต่างประเทศ 	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค

ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ 	 นางปิยนุช	นาคะ

ฝ่ายทัศนศึกษา	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส

	 นางพวงผกา	คมสัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 ภญ.ดร.อารีญา	สาริกะภูติ

กรรมการกลาง  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 รศ.	สุรวิช	วรรณไกรโรจน์

นายสุพล	ธนูรักษ์	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง

นางวิไล	อติชาตการ	 นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล

นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์	 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล

นายนิวัติ	ปากวิเศษ	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

นางสาวลิ้นจี่	บุญมาก

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชาชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นาคะ,	
	 สุนิสา	บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	สมจิตต์	ยะเลาะห์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 เมื่อวันที่	 14	–	17	กุมภาพันธ์	 2562	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 
ได้ร่วมกับบริษัท	 เอ็น.ซี.ซี.	 เมเนจเม้นท์	 แอนด์	 ดิเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	 กรมวิชา 
การเกษตร	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 จังหวัดเชียงใหม่	 และสมาคมต่างๆ	 ในวงการ
กาแฟอีกหลายสมาคม	 ได้ร่วมกันจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ 
ในอาเซียน	 ครั้งที่	 1	 หรือ	 1st ASEAN Coffee Industry Development  
Conference	ขึ้นที่	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ
พระชนมพรรษา	จังหวัดเชียงใหม่	
	 การประชุมครั้งนี้	 นับเป็นคร้ังแรกของวงการกาแฟในอาเซียน	 ที่ได้รับ
ความร่วมมอือย่างดยีิง่จากผูม้ชีือ่เสยีงในวงการกาแฟ	และผูส้นใจกาแฟในภมูภิาคนี	้
ที่ได้มาร่วมประชุม	บรรยายพิเศษ	น�าเสนอผลงานวิจัย	ร่วมจัดนิทรรศการ	จ�าหน่าย
สินค้า	 และร่วมการแข่งขันบาริสต้า	 ทั้งเวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 สปป.ลาว	 มาเลเซีย	
พม่า	สิงคโปร์	ติมอร์เลสเต้	จีน	ไต้หวัน	เคนยา	และไทย	รวมผู้เข้าร่วมประชุมกว่า	
570	คน
	 การประชุมครั้งนี้	ได้รับความร่วมมือจาก	กรมส่งเสริมการเกษตร	ในการ
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนทิรรศการส่วนทีเ่ป็น	Land	Mark	โดยได้รบัการสนบัสนุน
ด้านข้อมูลและการจัดแสดงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เช่น	 กรมส่งเสริมสหกรณ	์ 
กรมวิชาการเกษตร	มูลนิธิโครงการหลวง	เป็นต้น	พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชน	 สมาคม	 ชมรมต่างๆ	 ในวงการกาแฟ	 ทั้งภายในและต่างประเทศ	 
กลุม่วิสาหกจิชมุชน	และกลุม่เกษตรกร	ได้จดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์
กาแฟที่หลากหลาย	อีกเป็นจ�านวนมาก
	 การแข่งขันบาริสต้า	ทั้ง	Brewers	Cup	และ	Latte	Art	ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะมีกองเชียร์ของผู้เข้าแข่งขันมาให้ก�าลังใจ
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการแข่งขัน	รวมไปถงึการประกาศผลการแข่งขนั	เพราะผูช้นะเลศิ
การแข่งขันท้ัง	 2	 ประเภทนี้	 จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 นอกจากนี้	 เวทีกลางของงาน	 ได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วม	
เช่น	 การตอบค�าถาม	 การเล่นเกมส์	 การชมมินิคอนเสิร์ต	 รวมไปถึงการฟัง 
เดี่ยวไมโครโฟน	จากผู้ที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจร้านกาแฟ
	 ข่าวสารสมาคมพืชสวนฉบับน้ีจึงได้จัดท�าเป็นฉบับพิเศษ	 สรุปภาพรวม
ของการประชุม	 และกิจกรรมที่ส�าคัญเพื่อให้ท่านสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
ได้ทราบ

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
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