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ชาใบกาแฟ Wize Monkey... ตัวอย่างนวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้มีโอกำสเข้ำเยี่ยมชมงำน Globe 
Innovation Expo 2016 จัดขึ้นที่ Vancouver Convention Center นครแวนคูเวอร์ ประเทศ
แคนำดำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ งำนนี้เป็นงำนแสดงสินค้ำนวัตกรรมสีเขียว โดยส ำนักงำน
ฯ ไดม้ีโอกำสพบและพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ARNAUD PETITVALLET ผู้ร่วมก่อตั้งและ COO 
บริษัท Wize Monkey ซึ่งเป็นบริษัทใหมส่ัญชำติแคนำดำก่อตั้งเมื่อปี 2555 สิ่งที่น่ำประทับใจคือ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแนวคิดของบริษัทในกำรน ำใบกำแฟมำใช้ท ำชำ  

Mr. Petitvallet กล่ำวว่ำไร่กำแฟในนิคำรำกัว สำมำรถเก็บเกี่ยวเมล็ดกำแฟได้เพียงปีละ 3 เดือน
เท่ำนั้น ส่งผลให้ชำวไร่ต้องหำรำยได้เสริมในช่วง 9 เดือนที่เหลือ ในขณะที่ไร่กำแฟจ ำเป็นต้องมีกำรตัด
แต่งต้นกำแฟอยู่เสมอเพ่ือควบคุมระดับควำมสูง ตนจึงได้ทดลองน ำใบกำแฟมำท ำชำและพบว่ำชำใบ
กำแฟที่ได้มีรสชำตินุ่มลิ้น และได้น ำมำต่อยอดเชิงพำณิชย์ ประกอบกับใบกำแฟสำมำรถเก็บเก่ียวได้
ตลอดปที ำให้คนงำนในไร่กำแฟมีรำยได้ต่อเนื่อง ส่งผลใหส้ำมำรถสร้ำงงำนที่มั่นคงและสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชุมชนชำวไร่กำแฟไดอ้ย่ำงยั่งยืน พร้อมกล่ำวเสริมว่ำชำดังกล่ำวมีสำรแอนตี้ออกซิแดนท์สูง มี
คำเฟอีนต่ ำ และมีรสชำติยอดเยี่ยม 

นักวิจำรณ์ที่ได้ทดลองชิมชำใบกำแฟ Wize Monkey ไม่ว่ำจะเป็น 
Amanda W. on Steepster, Vancouver Bits and Bites หรือ 
OolongOwl.com กล่ำวชื่นชมโดยสรุปว่ำ “มีรสชำตินุ่มลิ้นให้ควำมรู้สึก
หวำนคล้ำยน้ ำผึ้งป่ำผสมผสำนกลิ่นฟำงหญ้ำ มีสำรแทนนินต่ ำ แต่ไม่ขม” 
รสชำติชำใบกำแฟที่โดดเด่นนี้ท ำให้บริษัทสำมำรถคว้ำรำงวัลชนะเลิศ
ผลิตภัณฑ์ชำใหม่ของโลกประจ ำปี 2558 มำครองได้ส ำเร็จในที่สุด 
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นำงนิศำบุษป์ วีรบุตร ผู้อ ำนวยกำร สคร.แวนคูเวอร์กล่ำวว่ำแนวคิดกำรน ำใบ
กำแฟมำใช้ท ำชำนี้ ถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีส ำหรับผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยในกำรต่อยอด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรม บวกกับกำรให้
ควำมส ำคัญในเรื่องของจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืน โดยเฉพำะ
ผู้บริโภคในประเทศที่พัฒนำแล้วหันมำให้ควำมส ำคัญในเรื่องของควำมยั่งยืน
มำกขึ้นเรื่อยๆ บริษัทหลำยแห่งไดน้ ำเสนอวิธีกำรทีห่ลำกหลำยเพ่ือให้ควำมรู้
แก่ผู้บริโภคว่ำสินค้ำของตนมีผลด้ำนบวกต่อควำมยั่งยืนอย่ำงไร โดยหำก
ผู้บริโภครู้สึกว่ำหำกสินค้ำดังกล่ำวไม่แตกต่ำงกันในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้ำท่ีให้ควำมส ำคัญต่อควำมยั่งยืน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ชำ
ใบกำแฟ Wize Monkey จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงในด้ำนกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมด้วยนวัตกรรมและควำมยั่งยืนที่ประสบควำมส ำเร็จ ทั้งนี้ ส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรไทย ...กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กับสินค้ำของ
ตน และจะน ำไปสู่โอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ ได้อย่ำงแน่นอน   

 
ส ารวจความนิยมกิจกรรมสันทนาการชาวแคนาเดียนปี  2559 
ที่มา: http://globalnews.ca/news/2426176/2016-trends-what-to-expect-in-food-fitness-fashion-and-travel/ 

 
ในยุคที่กำรสื่อสำร ข่ำวสำร และเทรนด์ต่ำงๆ แพร่หลำยทั่วโลกได้อย่ำงรวดเร็ว 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทรนด์ผู้บริโภคท่ีมีผลต่อกำรวิจัยตลำด รวมถึงพัฒนำสินค้ำ 
กำรตลำดให้เข้ำถึงผู้บริโภคสูงสุด ในบทควำมนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลส ำรวจของ
ชำวแคนำดำถึงกิจกรรมสันทนำกำรชำวแคนำเดียนปี 2559 ด้ำนนักชิมอำหำร 
เจ้ำแม่แฟชั่น หรือผู้รักกำรท่องเทีย่วหรือกำรออกก ำลังกำย ดังนี้  

 
 อำหำร ในปี 2559 ควำมนิยมของอำหำรประเภทเฮ้ลตี้ฟู้ด อำหำรจำก

วัตถุดิบท้องถิ่น หรืออำหำรที่เน้นควำมเป็นธรรมชำตินั้นยังคงฮิต
ต่อเนื่อง  ซึ่งผลส ำรวจจำกสมำคมร้ำนอำหำรในสหรัฐฯ รำยงำนว่ำเกือบร้อยละ 50 ของ

http://globalnews.ca/news/2426176/2016-trends-what-to-expect-in-food-fitness-fashion-and-travel/
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เมนูอำหำรยอดนิยม 20 รำยกำรเป็นอำหำรประเภทเฮ้ลตี้ฟู้ด และจ ำนวนพ่อครัวกว่ำครึ่งหนึ่ง
ยังบอกว่ำ มีกำรสรรหำวัตถุดิบท้องถิ่นมำปรุงอำหำรมำกข้ึน ซึ่งถือเป็นกำรตอบรับกระแสมำก
สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ทำงด้ำนในฝั่งของแคนำดำ พ่อครัวกล่ำวว่ำ มีกำรเอำผลเบอร์รี่ของ
รัฐซัสแคทูนมำใช้เป็นส่วนประกอบอำหำรมำกขึ้น นอกจำกนั้น พ่อครัวยังเริ่มคิดสร้ำงสรรค์
กำรแปรรูปอำหำร ของดอง ผักดองมำกขึ้น ไม่ว่ำจำกถ่ัววอลนัทหรือไข่ชนิดต่ำงๆ  

อนึ่ง นำงคริสติน คัลวิเลียร์ ผู้บริหำรสถำบันด้ำนอำหำรเมืองวิกตอเรียกว่ำ ขนมปัง ( Toast) 
จะถูกน ำมำใช้เป็นวัตถุดิบของกำรออกแบบเมนูอำหำรใหม่ๆในปีนี้ 

 ฟิตเนส ผู้เชียวชำญด้ำนฟิตเนสของแคนำดำ กล่ำวว่ำ รูปแบบกำรออกก ำลังกำยที่ไม่ยึดติดกับ
อุปกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นลู่วิ่ง จักรยำน และเวทเทรนนิ่งต่ำงๆ  และกำรออกก ำลังแบบ HIIT หรือ 
High-Intensity Interval Training เป็นวิธีกำรออกก ำลังกำยสไตล์คำร์ดิโอที่ผสมผสำนกัน
ระหว่ำงกำรออกก ำลังกำยอย่ำงหนักและกำรออกก ำลังกำยเบำ ๆ สลับกันไป  จะได้รับควำม
นิยมต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน  ทั้งนี้ ในส่วนสไตล์แบบบู๊ทแค้ม (Bootcamps) ตำมแบบ
ของทหำรไม่ได้ควำมนิยมแล้ว เพรำะเห็นว่ำเป็นกำรออกก ำลังกำยที่ยำกเกินไปของคนทั่วไป   
 

 แฟชั่น ในปี 2559 แฟชั่นยุค 70 กลับมำได้รับควำมนิยมอีกครั้ง 
ผลิตภัณฑ์ประเภทหนังนิ่ม (Suede) ขนสัตว์สังเคำะห์ เดนิ่มฟอกอ่อน  
ผ้ำถัก เสื้อผ้ำลำยดอก เสื้อเปิดไหล่ กำงเกงขำกระดิ่ง จะเป็นไอเท็มยอด
ฮิตของร้ำนจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำ เทรนด์สีเสื้อผ้ำของปีนี้ คือสีชมพูอ่อน และสี
ฟ้ำ ในส่วนรองเท้ำ กระเป๋ำ จะเน้นไปทำงโทนสีส้ม และเครื่องประดับ
จะเน้นลำยดอกไม้ 
 

 กำรท่องเที่ยว กำรเดินทำง ในปี 2559 เทศกำลหรือกิจกรรมหลักส ำคัญที่น่ำจะเป็นกำร
กระตุ้นกำรท่องเที่ยวในปีนี้ ได้แก่  

o มหกรรมกีฬำโอลิมปิคปี 2016 ณ เมืองริโอ เดอจำนิโร ประเทศบรำซิล ช่วงระหว่ำง
วันที่ 5-21 สิงหำคม 2559 

o มหกรรมกำรแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลอำชีพประจ ำปีของเอ็นเอฟแอล ณ 
เมืองซำนฟรำนซิสโก สหรัฐเมริกำ 

o ปีศักดิ์สิทธิ์ของเมตตำธรรมของพระสันตะปำปำฟรังซิส ที่เริ่มตั้งแต่ 8 ธันวำคม 2558 
ถึงกระทั่งกลำงเดือนพฤศจืกำยน 2559 ณ กรุงโรม ประเทศอิตำลี คำดว่ำจะมีผู้
เดินทำงมำกกว่ำ 10 ล้ำนคนจำกท่ัวโลก 

http://www.thaicatholicsingles.com/index.php?action=printpage;topic=1099.0
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o สถำนที่ท่องเที่ยวที่คำดว่ำได้รับควำมนิยม คือ ประเทศคิวบำ หลังจำกทีส่หรัฐฯ และ
คิวบำ สำมำรถยุติควำมเป็นปรปักษ์ของยุคสงครำมเย็นลงได้ 

o แหล่งท่องเที่ยวแถบขั้วโลกเหนือ อำทิ อัลเบอร์ต้ำ อลำสก้ำ ไอส์แลนด์ และนอร์เวย์ 
โดยเฉพำะนอร์เวย์ซึ่งโด่งดังจำกกำร์ตูนเรื่อง FROZEN เพรำะนักท่องเที่ยวเกรงว่ำธำร
น้ ำแข็งหลำยแห่งจะละลำยไปจำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  

 

 
จัดท ำโดย สคร. แวนคูเวอร์ และ สคร. โตรอนโต 


