กำหนดกำรประชุมเครือข่ำยชำ-กำแฟ ประเทศไทย
วันที่ 22 – 23 สิงหำคม 2561
ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
วันที่ 22 สิงหำคม 2561
Plenary Hall (ห้องคำมอกหลวง)
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 พิธเี ปิ ด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.15 – 09.30 ปาฐกถาพิเศษ “จังหวัดเชียงรายกับการขับเคลื่อนนครแห่งชาและกาแฟในอนาคต”
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
09.30 – 10.00 ASEAN Tea trend
Mr. C K Liew, Chairman of Tea Trade Association of Malaysia
10.00 - 10.30 ASEAN coffee trend
คุณทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
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Session 1: Tea Session (ห้ องคามอกหลวง)

Session 2: Coffee session (ห้ องประชุม ES1-323)

10.45 – 11.30

10.45 – 11.15

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 - 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 16.30

16.30 – 17.30

โอกาสและความท้ าทาย อุตสาหกรรมชาไทยสู่ตลาดสากล
โดย คุณดิษฐวัฒน์ แก้ วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน

เส้ นทางกาแฟไทยสู่ตลาดสากล
โดย คุณทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ ายบริการการเกษตร
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมชา
11.15 – 12.00 สายพันธุก์ าแฟกับทางเลือกของเกษตรกร/ ถาม-ตอบ (10 นาที)
โดย 1. นายนาวิน อินทจักร ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
โดย 1. ดร. โกเมศ สัตยาวุธ กรมวิชาการเกษตร
การเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สงู ) กรมส่งเสริมการเกษตร
2. คุณวัลลภ ปัสนานนท์ สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)
2. คุณกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ดาเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. สิริร่งุ วงษ์สกุล
รับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา: มุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชาไทยครบวงจร (ต้ นนา้ -กลางนา้ - 13.00 – 14.15 กาแฟดีคอื อะไรใครกาหนด
ปลายนา้ )
โดย 1.ดร.โกเมศ สัตยาวุธ กรมวิชาการเกษตร
1. นายนาวิน อินทจักร ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
2. คุณชาตรี ตรีเลิศกุล สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)
จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สงู ) กรมส่งเสริมการเกษตร
3. ดร. กาญจนา วัดละเอียด สานักวิชาวิทยาศาสตร์
2. คุณกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. คุณดิษฐวัฒน์ แก้ วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน
14.15 – 14.30 ระบบและกลไกการซื้อขายเมล็ดกาแฟในตลาดโลก
ผู้นาการเสวนา: อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล และ
โดย คุณชาตรี ตรีเลิศกุล สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนา: เทรนด์ผลิตภัณฑ์ชาในอนาคต
15.00 - 15.30 บทบาทภาครัฐกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟเชียงราย
1. ทิศทางผลิตภัณฑ์ชาไทยสู่ตลาดสากล
โดย คุณกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
โดย คุณบุญทวี สุปรีด์เิ วศน์ (Tea Blend) เจ้ าของแบรนด์ Tea Luck Cha
15.30 - 16.30 เสวนา: ทางเลือกทางรอดของกาแฟไทย
2. ทางเลือก ทางรอด อุตสาหกรรมชาพร้ อมดื่ม
โดย 1. คุณสนอง จรินทร ผู้อานวยการพืชสวนเชียงราย
โดย คุณวิโรจน์ สุภาสูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ-สายโรงงาน บริษัท อิชิตนั
2. คุณศุภชัย ศรีวิตรานนท์ บริษัท บลูคอฟ จากัด
กรุป๊ จากัด
3. คุณชาตรี ตรีเลิศกุล สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)
4. คุณอภิชา อินเทพ สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)
5. คุณสาโรช อินเทพ ชมรมคนรักกาแฟเชียงราย
ผู้นาการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
สร้ างเครือข่าย (Networking)
สร้ างเครือข่าย (Networking)
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วันที่ 23 สิงหำคม 2561
Plenary Hall (ห้องคำมอกหลวง)
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 การเตรียมความพร้ อมอุตสาหกรรมชา-กาแฟเพื่อรองรับการเปิ ดตลาดเสรี
โดย ผู้แทนสานักการค้ าสินค้ า กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
09.45 – 10.30 ทิศทางการมุ่งสู่ นครแห่งชาและกาแฟ ตามห่วงโซ่คุณค่า
โดย อ.ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10.30 - 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

Session 1: Tea Session (ห้ องคามอกหลวง)

Session 2: Coffee session (ห้ องประชุม ES1-323)

10.45 – 12.00 การควบคุมคุณภาพชาตามกฎหมาย
เปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั กาแฟยูนนาน: Seesaw Coffee Project
1. คุณนภพรรณ นันทพงษ์
Mr. Aki Chen Seesaw, Coffee Co. ประเทศจีน
รองผู้อานวยการสานักงานสุขาภิบาลอาหารและนา้ กรมอนามัย
ถาม-ตอบ
2. คุณณัฐพงษ์ สมศักดิ์
หัวหน้ ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
12.00 – 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 ชากับการท่องเที่ยว ทางเลือกอุตสาหกรรมชาไทย
“กาแฟอินทรีย์” ความเป็ นไปได้ และโอกาส
1. ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดย คุณธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข กาแฟมีวนา
2. คุณจันทร์แดง สุลัยยะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้ วยนา้ กืน
14.30 – 15.00 - ระดมความเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาไปสู่นคร - ระดมความเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาไปสู่นครแห่งชาและ
แห่งชาและกาแฟ
กาแฟ
- แนวทางการพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ชา
- แนวทางการพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟ
15.00 – 15.30
พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชา-กาแฟของประเทศไทย (Plenary Hall)
ชา: โดย อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้ าสถาบันชา
กาแฟ: โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ าโครงการจัดตั้งสถาบันกาแฟ
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