
สรุปขาวประจําในวันท่ี  23 กรกฎาคม 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

- สถานีเพาะชํากลาไมลพบุรีมอบกลาไม  (เดลินิวส  23 ก.ค. 64  หนา 10) 

- ภาพขาว  มอบพันธุปลา  (เดลินิวส  23 ก.ค. 64  หนา 17) 

- คอลัมนบุคคลแนวหนา..หนึ่งในนั้นคือบริษัท  (แนวหนา  23 ก.ค. 64  หนา 4) 

สื่อออนไลน 

- บาริสตา อาชีพที่มากกวาคนชงกาแฟ  (มติชน สุดสัปดาห  23 ก.ค. 64) 
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_445907 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26216
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรีมอบกล้าไม้

รหัสข่าว: C-210723004049(23 ก.ค. 64/04:48) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 39.54 Ad Value: 83,034 PRValue : 249,102 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26216
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรีมอบกล้าไม้

รหัสข่าว: C-210723004049(23 ก.ค. 64/04:48) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 39.54 Ad Value: 83,034 PRValue : 249,102 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14695
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210723005062(23 ก.ค. 64/06:15) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.10 Ad Value: 76,590 PRValue : 229,770 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14695
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210723005062(23 ก.ค. 64/06:15) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.10 Ad Value: 76,590 PRValue : 229,770 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

news
Line

news
Line

news
Line



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14695
วันที่: ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 4(ซ้าย)

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

รหัสข่าว: C-210723005062(23 ก.ค. 64/06:15) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 85.10 Ad Value: 76,590 PRValue : 229,770 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ในอดีตคนไทยไมน่ิยมการดืมกาแฟ ส่วนมากนิยมการเคียวเมยีงหรือดืมนาํชามากกว่า การดมืกาแฟจะ

เป็นทีนิยมในกลุม่ชนนอ้ย เช่น ชาวจีนในภาคใตที้รบัวฒันธรรมการดมืกาแฟ หรือ โกปี จากมาลาย ูทีดืมเพือการ

สงัสรรค ์พบปะกนัในชมุชน ซงึวฒันธรรมการดมืกาแฟไทยเกิดขึนในภายหลงั พรอ้มกบัการพฒันาเมืองใหญ่ เมือง

ทอ่งเทียว โดยในช่วง 10 ปีทีผ่านมานี วฒันธรรมกาแฟเติบโตเป็นอย่างมาก มีการนาํลกัษณะการดืมกาแฟของ

ตะวนัตก โดยเฉพาะประเทศอติาลี มาปรบัใหเ้ขา้กบัตลาดไทย จนกลายเป็นเครืองดืมทีหลายคนคุน้เคยในปัจจบุนั 

และไมว่า่จะเป็นชือของเมน ูเชน่ “เอสเพรสโซ” “คาปชิูโน” “ลาเต”้ รวมทงัชือเรียกอาชีพทีเกียวกบัการเตรียมและ

เสิรฟ์กาแฟชนิดตา่งๆ ใหล้กูคา้ และมีความสามารถในการใชง้านเครืองทาํกาแฟเอสเพรสโซ อย่าง “บารสิตา้” หรือ

นกัชงกาแฟก็มีรากศพัทจ์ากภาษาอิตาเลียนเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 



ปัจจบุนั การแลกเปลียนทางวฒันธรรมของคนรุน่ใหมก่่อใหเ้กิดความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในเรืองของ

มาตรฐานรสชาติ บรรยากาศในรา้นและบริการทีดงึดดูใจ รูปแบบรา้นกาแฟทีเป็นมากกว่ารา้นกาแฟ ในขณะที

เจา้ของ แบรนดก์าแฟตา่งก็มีการพฒันาปรบัตวัในการใหบ้รกิารเพือใหเ้ขา้ถึงกลุม่เปา้หมายมากขนึ โดยเฉพาะ

อย่างยงิ เมือเขา้สู่ยคุทีผูบ้รโิภคหนัมาดแูลสขุภาพและใสใ่จสิงแวดลอ้มมากขนึในทุกๆ วนันี 

รา้นกาแฟอนิทนิล เป็นหนงึในแบรนดที์มีการวาง position ชดัเจนภายใตจ้ดุยืนของบางจากทีเนน้

ความสาํคญัในการรว่ม “รกัษโ์ลก” ดแูลสิงแวดลอ้ม พรอ้มดแูลสขุภาพควบคูก่นัไป  ปลกุสาํนกึคนรุน่ใหมที่ไมใ่ช่

แคร่กักาแฟ แตต่อ้งชว่ยกนัดแูลโลกใบนี การปรบัใชบ้รรจภุณัฑไ์บโอพลาสตกิทีย่อยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ การ

รณรงค ์งดใชห้ลอดเพือลดขยะพลาสติกแบบใชค้รงัเดียวทิง เป็นตน้ ภายใตค้อนเซ็ปตก์ารเป็น “รา้นกาแฟสีเขียวที

เป็นมิตรตอ่สิงแวดลอ้ม” ตอกยาํจดุยืนผูน้าํ ECO BRAND ตลาดกาแฟในประเทศไทย 

อนั – อญัธิกา พนัโท บารสิตา้ในรา้นกาแฟอนิทนิล สาขาเอม็ ทาวเวอร ์บอกวา่ ปกติไม่ไดดื้มกาแฟเป็น

ชีวิตจิตใจ แตห่ลงรกัการไปคาเฟ่ ชอบถ่ายรูปคาเฟ่สวยๆ แลว้ก็ไมเ่คยคิดวา่วนัหนงึ จะไดม้าเป็นคนชงกาแฟเอง ได้

เรียนรูอ้ะไรมากมายจากอาชีพนี และไดค้น้พบความฝันของตวัเอง 

“เรมิงานแรกๆ อนัทาํหนา้ทีแคชเชียรป์ระจาํรา้นกาแฟอนิทนิล ยงัไมไ่ดร้บัอนญุาตใหท้าํกาแฟใหล้กูคา้ จน

เมือบรษัิทสง่ไปฝึกอบรมเรียนชงกาแฟ ถึงไดเ้รียนรูว้า่กาแฟทีเราดืมทวัไปนนั มีหลายชือหลายชนิดทีตอ้งเรียนรู ้มี

ความละเอียดออ่นหลายอยา่ง ตงัแตร่สชาติของกาแฟแตล่ะแบบ วิธีการชง ชนิดของเมล็ดกาแฟ วิธีการควั รูจ้กั

วิธีการใชเ้ครืองชงกาแฟ หรือแมแ้ตอ่ณุหภมูิของนาํก็มีผลตอ่รสชาติกาแฟทีชงออกมา พอจบหลกัสูตรจงึไดม้า

เรียนรู ้ทดลองงานการเป็นบารสิตา้ทีรา้นประมาณ 2 สปัดาหก์่อนจะไดเ้รมิเป็นบารสิตา้เตรียมเครืองดืมแกว้แรกให้

ลกูคา้ แกว้แรกทีอนัชงใหล้กูคา้คืออเมรกิาโนเ่ย็น ตืนเตน้มาก คอยแอบลุน้วา่ลกูคา้จะชอบไหม เพราะ เปา้หมาย

คือตอ้งสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ทกุคน” 

กาแฟทีรา้นอินทนิลเป็นกาแฟออรแ์กนิก “อาราบกิา้แท ้100%” ลกูคา้ส่วนใหญ่เนน้เรืองสขุภาพ ไมค่อ่ย

กินหวาน ซงึก็จะตรงกบักลุม่เปา้หมายของรา้น นอกจากกาแฟแลว้ยงัมีเครืองดืมอืนๆ ใหล้กูคา้ไดเ้ลือกตาม

ความชอบ เมนทูีขายดีทีสดุของสาขาทีอนัประจาํอยู่คืออเมรกิาโน่เย็น โกโกเ้ย็น หอมมนัเขม้ขน้หวานนอ้ย แฟน

พนัธุแ์ทโ้กโกอิ้นทนิลเยอะมากๆ และพรีเมียมมทัฉะทีหอม เขม้ขน้ กลมกล่อม 

อนัภมูิใจทกุครงัทีมีคนเรียกเธอว่าบาริสตา้ ยงิเป็นการยาํวา่เธอตอ้งเป็นคนส่งมอบเครืองดืมแกว้ทีดีทีสดุ

ใหก้บัลกูคา้ทกุคน และเมอืไดมี้โอกาสไปคาเฟ่หรือรา้นกาแฟทีอืน ไดเ้ห็นบารสิตา้ก็เหมือนไดม้องเห็นตวัเอง 

สะทอ้นตวัเองในบทบาทนนั ทาํใหไ้ดจ้ดจาํสิงทีดีกลบัมาพฒันาในงานของตวัเองตอ่ไป 

“รกัแบรนดอิ์นทนิลนะ ทีภมูิใจมากทีสดุคืออินทนิลเป็นรา้นกาแฟเพือสิงแวดลอ้ม ไดชื้อว่าเป็น ECO 

BRAND แรกๆ ของไทยเลย อย่าง แกว้เครืองดืมทีใชก็้เป็นแกว้ไบโอผลิตจากพืช 100% ทีสามารถย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ ไมท่าํลายสิงแวดลอ้ม เปลียนฝาใหม ่งดใชห้ลอด แถมยงัมีโครงการรวบรวมแกว้พวกนีไปมอบให้

กรมป่าไม ้เพือการเพาะตน้กลา้อีกดว้ย ในชว่งก่อน โควิด อินทนิลก็มีนโยบายทีมอบส่วนลดใหก้บัลกูคา้ทกุคนทีนาํ

แกว้มาเอง ลกูคา้ทีเป็นกลุ่มรกัษโ์ลกเขาก็ชอบกันมาก เพราะอินทนิลเป็นรา้นกาแฟแรกๆ ทีรเิรมิโครงการแบบนี

และทาํมาโดยตลอด ดีใจทีไดเ้ป็นคนแนะนาํการใชฝ้ายกดืมโดยไมต่อ้งใชห้ลอดใหก้บัลกูคา้  มนัเป็นอะไรทีรูส้ึก 

“วา้ว” อะ่คะ่” 


