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สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ด�าเนินงานมาจนครบรอบ 10 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 11 กันแล้ว จดหมายข่าว
ชาฉบับนี้จึงได้จัดให้มีคอลัมน์ Special report ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลส�าคัญของสถาบันชามากล่าวให้โอวาทในโอกาสเฉลิม
ฉลองครบรอบ 10 ปี ของสถาบันชา รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ในนามผู้แทนของผู้ประกอบการชาได้
ให้เสียงสะท้อนจากใจของผู้ประกอบการชาถึงสถาบันชาในคอลัมน์  Talk about tea ด้วย ส่วนคอลัมน์อื่น ๆ ก็ยังอัดแน่นไป
ด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับชาเช่นเคย เริ่มจากคอลัมน์ Tea research จะน�าเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ต่อเนื่องด้วยคอลัมน์ Health tea มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาร OTPP ในชาอู่หลงซึ่งเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการหมัก
แบบเฉพาะของชาอู่หลงซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นกัน นอกจากนี้คอลัมน์ Trendy tea menu น�าเสนอเมนูเครื่องดื่มที่เข้า
กับเทศกาลต้อนรับลมหนาวต้นปีด้วยชาผสมสมุนไพรอุ่นๆ รสชาติกลมกล่อม “ชามะนาวน�้าขิง” และติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมของสถาบันได้จากคอลัมน์ Activity
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มหาวทิยาลยัมนีโยบายทีช่ดัเจนทีจ่ะสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบนัชาให้

เป็นหน่วยงานที่ทำาการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาทั้ง

กระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก การผลิต รวมถึงการตลาดด้วย 

ซึ่งถือว่าครอบคลุมครบทั้งวงจรของอุตสาหกรรมชา มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจใน

การสนบัสนนุการดำาเนนิงานอยา่งเตม็ที ่เพราะเหน็วา่ชาเปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำาคญั

ชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเป็นธุรกิจหนึ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนโดย

เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการ เพื่อให้มีความเติบโตและให้มีการพัฒนามากยิ่ง

ขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยได้วางแนวทางภารกิจของสถาบันชาไว้อย่างน้อย 3 ด้าน 

กล่าวคือ ภารกิจด้านวิชาการ ภารกิจด้านบริการวิชาการ และภารกิจการเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับชาที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย

การดำาเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันชาได้ดำาเนินการโดยใช้งบประมาณของ

มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ดังนั้นหากมี

การสนบัสนนุงบประมาณด้านการวิจยัและการดำาเนินการจากรฐับาลหรอืจากหนว่ย

งานอืน่ ๆ  เพ่ิมมากขึน้ กจ็ะสง่ผลใหก้ารดำาเนินงานของสถาบันชานัน้สามารถทำาได้

มากยิ่งขึ้นและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับวงการวิชาการและเป็นประโยชน์

กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้สิ่งที่สถาบันชาจะต้องดำาเนินการ คือ การแสวงหาความร่วมมือกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริขนะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคเอกชน เนื่องจากเรื่องของชานั้นสามารถมองได้หลายมิติ ทั้งมิติในด้านวิชาการ และอีกมิติหนึ่ง คือ นำาผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาไปใช้ในเชิง

ธุรกิจได้ ดังนั้น การที่จะนำาผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง จากหิ้งสู่การปฏิบัติ จากงานวิจัยสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง สถาบันชาจำาเป็นต้องมีพันธมิตร 

หรือมีเพื่อนคู่คิดที่เป็นภาคธุรกิจ ซึ่งจะทำาให้สถาบันชามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นและมีเครือข่ายมากขึ้น ส่งผลให้สถาบันชามีความสามารถใน

การที่จะทำางานได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นสถาบันชาต้องมองหาพันธมิตรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย และอีกสิ่งหนึ่งที่

อยากจะเสนอไว้กับสถาบันชา นั่นคือ การแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชาหรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อที่จะ

ตอ่ยอดความรูค้วามคดิท่ีมอียู ่แลว้นำามาช่วยเสริมใหส้ามารถทำางานไดร้วดเรว็ขึน้ ปจัจบุนัมปีระเทศท่ีมคีวามกา้วหนา้ในเรือ่งชาอยูห่ลายประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน ศรีลังกา อินเดีย ควรจะแสวงหาความรู้จากประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย สุดท้ายนี้ มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังไว้สูงกับ

สถาบันชาว่าจะเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์กับวงการวิชาการ วงการวิชาชีพและเกี่ยวกับชื่อเสียงของประเทศต่อไปในอนาคต

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของสถาบันชานี้ มหาวิทยาลัยขอให้กำาลังใจคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันชาทุกคนให้มีกำาลังใจที่จะทำางานที่เป็น

ประโยชน์ต่อไป และคิดว่าในอนาคตสถาบันแห่งนี้ จะเป็นสถาบันที่เชิดหน้าชูตาในแวดวงวิชาการต่อไป 

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สถาบันชาได้ผ่านยุคของการบุกเบิกจาก “โครงการจัดตั้งสถาบันชา” มา
เป็น “สถาบันชา” โดยปฏิบัติภารกิจต่างๆ ท้ังการดำาเนินงานวิจัยชา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างต่อเนื่อง 

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งสถาบันชา ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีมายังสถาบันชา พร้อมทั้ง
คณะทำางานของสถาบันชาทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยกันร่วมคิด ร่วมสร้าง ช่วยเหลือ ผลักดัน พัฒนา และสนับสนุน
การดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดจากอดีตถึงปัจจุบัน

ผมขอตั้งความหวังไว้ว่า สถาบันชา จะเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานวิจัยชาที่มีคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
พร้อมทัง้ขยายความรว่มมอืทางดา้นวชิาการกบัหนว่ยงานวจิยัชาท้ังในประเทศและตา่งประเทศ เพือ่พฒันาองค์
ความรู้เกี่ยวกับชาให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งพาของอุตสาหกรรมชาในประเทศไทยตลอดไป

ช่วงแรกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เริ่มเปิดดำาเนินการ ทางมหาวิทยาลัยได้เน้นการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ในขณะเดียวกันเริ่มมองหาหัวข้อวิจัยที่มีผลกระทบต่อจังหวัดเชียงราย ทางมหาวิทยาลัยได้เปิด
โอกาสใหค้ณาจารย์ในยคุกอ่ตัง้ไดพ้บปะกบัผูน้ำาชมุชนของจงัหวดั เชน่ กลุม่สภาอตุสาหกรรม กลุม่หอการคา้
จังหวัด กลุ่มองค์กรบริหารตำาบล และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทำาให้ได้ข้อสรุปว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น่าจะทำางานวิจัยด้านชา ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งของจังหวัด นอกจากจะมีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ของจังหวัดแล้ว ผลิตภัณฑ์ชามีประโชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และท่ีสำาคัญชาเป็นไม้ยืนต้น ช่วยอนุรักษ์
ความชุ่มชื้น และความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของระบบเกษตรนิเวศน์ ดังนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้สนับสนุนให้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งสถาบันชา” ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน เป็นที่ปรึกษา ช่วยผลักดันในการทำากิจกรรมต่างๆ ที่สำาคัญได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษาสถาบันชา พ.ศ.2549-2552

หัวหน้าสถาบันชา พ.ศ.2546-2550

งานวจิยัไดร้บัสนบัสนนุทนุวจิยัจากศนูยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง “การเกบ็และกำาหนดพนัธุช์าทีเ่หมาะสมในพืน้ทีป่ลกู
ภาคเหนือของประเทศไทย” จากสำานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง “การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของชาในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้
รับทุนสนับสนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การจดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารวจิยัดา้นชา รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั ศริชินะ ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้ดัตัง้หอ้งปฏบิตักิารชา เพือ่ใชใ้นงานวจิยั การ
เรียนการสอน และบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ กระทรวงพานิชย์ได้สนับสนุนโครงการ “การจัดจ้างโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการส่งออกสินค้าชา” เพื่อให้โรงงานชาในจังหวัดเชียงรายผลิตชาที่ปลอดภัย โดยเน้นเรื่องชาอินทรีย์ และใช้ระบบ GAP ในการดูแลสวน
ชา พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต และจัดตั้งระบบควบคุมคุณภาพและ GMP ในโรงงาน

การจัดสร้างสวนชา ได้เริ่มทำาโครงการจัดสร้างสวนชาและสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำากัด จัดทำา “โครงการจัดสร้างสวนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ชา” ที่ไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมสายพันธุ์ชาทั้งจากในและต่างประเทศ

ด้านประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเทศกาลชาโลก ระหว่างวันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2547 ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัด
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับความเป็นเลิศในเรื่องชา” นอกจากนี้ยังเป็นฝ่ายวิชาการใน
การจัดทำา Tea Pavilion ในงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2549

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดิฉันรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนให้
สถาบันชาได้ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว ดิฉันรู้สึกภูมิใจและขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ให้โอกาสดิฉัน
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันชา และขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน ที่ให้คำาปรึกษาอันมีค่า ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่ยัง
เป็นเพียง “โครงการจัดตั้ง” จนถึง ณ ปัจจุบันนี้ ดิฉันได้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของสถาบันชาเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าสถาบันชาเป็น
องค์กรหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยให้พัฒนาต่อไป สุดท้ายนี้ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของสถาบันชาทุกท่านมีความสุขความเจริญ มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการดำาเนินงานของสถาบันชาให้
บรรลุตามภารกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำาเร็จลุล่วงต่อไป

ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6
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หัวหน้าสถาบันชา พ.ศ.2546-2550
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การดำาเนินการของสถาบันชาตลอด 10 ปีที่ผ่านมานั้น มีการพัฒนาการทำางานอย่าง

ต่อเน่ืองจนเป็นหน่วยงานสำาคัญของมหาวิทยาลัย ท้ังเป็นหน่วยประสานงานทางด้าน

การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชาและผลิตภัณฑ์  สถาบัน

ชาสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายผู้ประกอบการ นักวิจัย และ

ประชาชนทั่วไป  

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันชา ผมหวังว่าสถาบันชาจะเป็นหน่วยงานสำาคัญใน

การบูรณาการองค์ความรู้ ทั้งที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครือข่ายหน่วย

งานระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ยวข้อง มาสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจอันเกิดจากชาและผลิตภัณฑ์ บรรลุเป้าหมายในการดำาเนินงานและเป็นไปตาม

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ได้ตั้งเอาไว้

                                                                                       

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ตระหนักถึงความสำาคัญ

ของชา ซ่ึงเป็นพชืเศรษฐกจิสำาคญัของประเทศ สถาบนัชาได้ดำาเนนิงานในหลากหลายมิติ

เพื่อพัฒนาชาไทยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ถ่ายทอด

ความรู ้ตลอดจนติดตามนโยบายและประสานความร่วมมอืทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันา

อุตสาหกรรมชาแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของ

ชาไทยในระดับนานาชาติ นับได้ว่าสถาบันชา เป็นหน่วยงานหลักของประเทศท่ีดำาเนิน

งานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทยอย่างแท้จริง 

ผมตระหนักดีว่าการทำางานของสถาบันชาที่ต้องประสานความร่วมมือกับหลายภาค

ส่วน เป็นงานที่ยาก เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ท้ังภาครัฐ ท้ังภาคเอกชนท่ี

แสวงหาและไม่แสวงหาผลกำาไร รวมทัง้เกษตรกรผูป้ลูกผูผ้ลิต และผูค้้าชาท่ีมส่ีวนเกีย่วข้อง

กับอุตสาหกรรมชา การปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของทุกฝ่ายจึงเป็น

งานที่ยากและท้าทาย การทำางานภายใต้ข้อจำากัดหลายด้านของสถาบันชาอาจเห็นผล

เป็นที่ประจักษ์ชัดได้ช้า อย่างไรก็ตาม ผลการดำาเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

เป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานของสถาบันชาได้เป็นอย่างดี ผลงานท่ีประจักษ์ชัดแสดงให้เห็น

ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจจริงของคณะบริหาร คณะทำางานและบุคลากรที่ช่วยกัน

ดร.พนม  วิญญายอง
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทำางานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทยอย่างแท้จริง  

ในวาระครบรอบ 10 ปี ของสถาบันชา ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบคุณคณะทำางานในทุกภาค

สว่น อีกทัง้คณาจารย์ นกัวจิัย และพนกังานทุกท่านที่ไดป้ฏบิัตงิานรว่มกนัอยา่งเต็มกำาลังความสามารถ ผมขออาราธนาคุณพระศรรีัตนตรยั 

อำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำาลังกาย กำาลังใจที่              

เข้มแข็ง กอปรด้วย  สติปัญญา และความหนักแน่นมั่นคง เพื่อจะได้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชาไทยสืบไป

ขอขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์  เทพกรณ์
อาจารย์ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวหน้าสถาบันชา พ.ศ.2551-2552

หัวหน้าสถาบันชา พ.ศ.2553-2555
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มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงความสำาคัญของชา ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของ

จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจ “โครงการจัดตั้งสถาบันชา” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 

เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชาและผลิตภัณฑ์ชาโดยเฉพาะ  โดยมี

วัตถุประสงค์ให้โครงการจัดตั้งสถาบันชาเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนติดตามนโยบาย 

และประสานความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชาแบบบูรณาการ เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของชาไทยในระดับนานาชาติ และเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2554 

โครงการจัดตั้งสถาบันชาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันชา” เป็นหน่วยงานพิเศษของมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง โดยมีพันธกิจ คือ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในและต่างประเทศ  สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และอุตสาหกรรมชาของไทย 

ย้อนกลบัไป 10 ปีท่ีผ่านมา เราเริม่จากห้องทำางานเลก็ๆ เพียง 1 ห้อง คนทำางานแค่ 2-3 คน ทกุ

คนมุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนนิการตามพันธกจิท่ีได้ตัง้ไว้ ตลอด 1 ทศวรรษของการดำาเนนิงาน ทกุๆ ก้าวย่าง

ดร.ปิยาภรณ์ เช่ือมชัยตระกลู
หัวหน้าสถาบันชา

ของภารกจิของสถาบนัชา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชาที่เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความ

เป็นเลิศในการให้บริการและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

สถาบนัชาได้ตระหนกัถงึการปฏบัิติภารกจิให้ครอบคลมุทกุด้าน ได้แก่ งานวจิยั การบรกิารวชิาการ รวมถงึเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรูท้าง

วิชาการเกี่ยวกับชา ใน 10 ปีที่ผ่านมา ภารกิจทางด้านงานวิจัย สถาบันชามีผลงานวิจัยมากกว่า 30 ผลงาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากทาง

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทางด้านการบริการวิชาการ สถาบันชาเป็นแหล่งพึ่งพิงทางปัญญาของสังคม 

เราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้

ขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ

ให้มากขึ้น ปัจจุบันสถาบันชามีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการเป็นอย่างมาก พร้อมสนับสนุนภารกิจด้านงานวิจัย รวมถึงการให้บริการทางห้อง

ปฏิบัติการแก่หน่วยงานภายนอกอีกด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการกระบวน

การผลิต และเราได้สร้างความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำากัด สาขาเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาความพร้อมของ

ห้องปฏิบัติการของสถาบันชาในด้านการวิเคราะห์ทดสอบในอนาคตต่อไป

ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันชาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราได้มุ่งมั่น พัฒนา ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจที่เราตั้งไว้ 

จากนี้ต่อไป เรายังคงที่จะมุ่งเดินหน้าต่อไป ตามคำาขวัญของหน่วยงาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาชาไทยสู่สากล”

สารจากหัวหน้าสถาบันชา
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ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา สถาบันชาได้ท�าคุณประโยชน์นานัปการให้กับวงการเกษตรและอุตสาหกรรมของชาอย่างต่อเน่ือง เริ่มต้น

สถาบนัมเีจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานเพียง 2-3 คน และได้รับความสนใจ แรงสนบัสนนุจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั ศริชินะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั

แม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างดียิ่ง การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถาบันเป็นเนืองนิตย์นี้ คือ ก�าลังใจ แรงบันดาลใจให้กับกรรมการบริหารและ

เจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ผลงานความส�าเร็จต่างๆ ที่จับต้องได้อย่างชัดเจน เช่น ผลงานคิดค้นวิจัยหานวัตกรรมใหม่หลายด้าน เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ

กับหน่วยงานรัฐและสากลนานาชาติ โดยการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนบริการและความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี งานแสดงความก้าวหน้าของชา

ไทย อันจะท�าให้ผลิตผลชาไทยมีนิมิตรหมายเริ่มออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ต่อไป

ตัวผมเองในฐานะผูป้ระกอบการได้มโีอกาสร่วมท�างานกบัสถาบนัตัง้แต่ระยะต้นๆ ได้ร่วมท�าการศกึษาวจิยัโครงการเพิม่สาร ANTIOXIDANT 

ในใบชาสดโดยวิธีธรรมชาติ ได้ผลขั้นต้นออกมาน่าพอใจ อีกโครงการหนึ่งก็คือ การทดลองวิจัยชาสมุนไพรที่อาจจะน�ามาเป็นเครื่องดื่มเพ่ือ

รักษาและป้องกันโรคน�้าตาลในเลือดสูง ซึ่งปัจจุบันมีผู้คนที่เจ็บป่วยทั่วโลกด้วยโรคนี้ถึงประมาณ 2,000 ล้านคน ผลการทดลองวิจัยในขั้นต้น

บ่งบอกว่า “น่าสนใจและควรคิดค้นต่อไป” อนึ่งผู้ป่วยด้วยโรคน�้าตาลในเลือดสูงนี้ มักจะมีโรคแทรกซ้อนอีกสองชนิด คือ โรคความดันโลหิตสูง           

และไขมันในเลือดสูง ควบคู่กันไปด้วย ถ้าส�าเร็จก็คงจะได้บุญกุศลมากหลาย

จากรายงานการประชุมและเอกสารต่างๆ ของสถาบัน มีเคร่ืองบอกเหตุว่า สถาบันก�าลังสนใจวิจัยและพัฒนา “การผลิตชาอินทรีย์ เพื่อ

สุขภาพของผู้ดื่ม” สถาบันของเราเน้นค�าว่า ชาอินทรีย์ อย่างเดียวนั้นคงยังไม่เพียงพอ แต่ควรเน้นค�าว่า “ชาอินทรีย์บริสุทธิ์” ซึ่งห่างไกลจาก

สารเคมีใดๆ ทั้งปวง อันจะท�าให้ผู้ดื่มชาเพื่อรักษาสุขภาพเหล่านี้มีความมั่นใจสูงสุด

การผลิต “ชาอินทรีย์บริสุทธิ์” นี้ถึงแม้จะเป็นงานที่ยากแสนเข็ญ แต่ถ้ามี “ความพยายามอยู่ที่ไหนความส�าเร็จย่อมเกิดที่นั่น” และน่าที่จะ

กลายมาเป็น “สัญลักษณ์ของชาไทย” สืบต่อไป 

การผลติชาอินทรย์ีบรสิทุธิน์ี ้ต้องการการคดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่เพิม่ผลติผลใบชาสดโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ด�ารงคณุภาพให้มมีาตรฐาน

ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
ผู้ประกอบการ และกรรมการบริหารสถาบันชา

“มานะ อดทน มั่นคิด มั่นค้น”

สากลที่มั่นคง และค้นหาตลาดที่ยั่งยืนของผู้ดื่มชาเพื่อสุขภาพในภาคพ้ืน

เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ควบคู่กันไปด้วย

เรื่องราวของชานั้นยังมีอีกมากหลายให้เราต้องคิดค้นและเรียนรู้ต่อ

ไป นอกจากน�ามาใช้เป็นเครื่องดื่มแล้ว ยังน�ามาประกอบการผลิตอาหาร

สุขภาพ อาหารคบเคี้ยวแทนการดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่ต้องมีการชง เครื่อง

ส�าอาง ฯลฯ เราจะต้อง “มานะ อดทน มั่นคิด มั่นค้น” ร่วมกันต่อไปอย่าง

ไม่หยุดยั้ง

สุดท้ายนีพ้วกเราทกุคนอยากเหน็สถาบันชาของเรามชีือ่เสยีงเรยีงนาม

เป็นทีย่อมรบัและยกย่องจากท้องถิน่และสากลนานาชาติให้ได้ในอนาคตอนั

ใกล้นี้นะครับ 



10

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มชาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ชาอัสสัม (Carmellia Sinensis var. assamica) เป็น
ชาพันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะล�าต้นขนาดใหญ่ ปลูกมาก
ในพื้นที่อ�าเภอแม่สรวย และอ�าเภอเวียงป่าเป้า ใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ชาอัสสัมนิยมน�ามาแปรรูป
เป็นชาเขยีว ซึง่การบรโิภคชาอสัสมันัน้มปีระโยชน์
ต่อร่างกายมากมาย เช่น ป้องกันโรคมะเร็ง ช่วย
กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ป้องกันหัวใจตีบตัน 
ช่วยลดไขมนั ปัจจบุนัผูป้ระกอบการชาของไทยยงั
ประสบปัญหาด้านการตลาด เนือ่งจากตลาดบรโิภค
ชาในประเทศไม่กว้างขวางเท่าทีค่วร  ประสบปัญหา
ถกูกดราคาขายจากตลาดต่างประเทศ ดงันัน้แนวทาง
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวน้ีได้คือ ควรท�าการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาตัวใหม่ขึ้นมาที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาไทย เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ขึน้ในตลาด และขยายผลิตภณัฑ์ชาตวัใหม่ดงักล่าวนี้ไป
ยังตลาดอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับการขยายตลาด
อีกทางหนึ่งด้วย 

สมุนไพรไทยมีมากมายหลายชนิดมีสรรพคุณที่
แตกต่างกันออกไป สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วย
ลดระดับน�้าตาลในเลือด และลดระดับคอเลสเตอรอล 
ได้แก่ มะระขี้นกและมะรุม มะระขี้นกมีสรรพคุณรักษา 
โรคเบาหวาน ซึ่งในผลมะระขี้นกจะมีสารชาแรนตินที่
แสดงฤทธิ์ลดน�้าตาลในเลือดได้ และผลมะรุมยังช่วย
ลดระดบัลดน�า้ตาล และลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลอืด
ได้อีกด้วย ปัจจุบันจ�านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
มีมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือโรคเบาหวาน กรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุได้รายงาน สถติผิูป่้วย
โรคความดันโลหิตสูง ระหว่างปี 2549-2553 มีจ�านวน 
1,725,719 ราย อัตราความชุก 2,709.06 ต่อประชากร
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ได้แก่ มะระขี้นกและใบมะรุม เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ท่ีมีอยู่เดิม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชาเขียวอัสสัมอีกด้วย เป็นการสร้างเอกลักษณ์
ให้กบัชาทีผ่ลติในประเทศไทยอีกทางหนึง่ ขัน้ตอนการวจิยัเริม่จากศกึษาวธิกีาร   
เตรยีมวตัถดุบิทีเ่หมาะสม จากนัน้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของชา
เขียวอัสสัมผสมสมุนไพร ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้ง
ชาเขียวผสมสมุนไพร ศกึษาการยอมรบัของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑ์ชา
เขยีวผสมสมนุไพร ผลการทดลองพบว่า อตัราส่วนทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื 
ชาเขียวอัสสัม 100 : ใบมะรุม 40 : มะระขี้นก 20 การทดลองขั้นต่อมา
ศกึษาอณุหภมูทิีเ่หมาะสมของการอบแห้ง ผลการทดลองพบว่า อณุหภมูิ 
50oC เป็นอณุหภมิูทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการอบแห้งชาเขยีวสมนุไพร ผลการ
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค จ�านวน 120 คน พบว่าผู้บริโภคมี

ความชอบในด้าน สี กลิ่น รสชาติ 
และความชอบโดยรวมในระดับ

ปานกลาง ผู้บริโภค 97%  

แสนคน รองลงมาคือโรคเบาหวาน 888,580 ราย อัตรา
ความชุก 1,394.91 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งอัตราผู้ป่วยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมเครื่องด่ืมชา
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” โดยใช้ชาอัสสัมเป็นวัตถุดิบหลัก 
มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุข
ภาพ ที่มีส่วนผสมของชาอินทรีย์ และสมุนไพรของไทย 

ยอมรับผลิตภัณฑ์ และถ้า
หากมีผลิตภัณฑ์นี้จ�าหน่าย
ในท้องตลาดผู้บริโภค 98% ตัดสิน

ใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ หลังจากเสร็จส้ิน
โครงการคณะผู้วิจัยได้ท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรผู้ปลูก

และผลิตชาบนดอยวาวี ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว
สามารถน�าไปต่อยอดพฒันาเป็นผลติภณัฑ์

ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ใน
อนาคต 
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กาญจนา  พลอยศรี 

ชาอู่หลง เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน มีจุดเด่นตรงมีกลิ่นหอมละมุน ชุ่มคอ รสชาติเข้มกว่าชา
เขียวแต่ฝาดน้อยกว่าชาด�า ชาอู่หลงในประเทศไทยนั้นนิยมผลิตจากกลุ่มพันธุ์ชาจีน น�ามาผ่านกระบวนการกึ่งหมัก (Semi - fermentation) 
ท�าให้มรีสชาต ิส ีกลิน่ แตกต่างจากชาชนดิอืน่ๆ และยงัสามารถรกัษาองค์ประกอบทางเคมไีด้ใกล้เคยีงกบัชาเขยีว จดัเป็นเครือ่งดืม่ทีม่รีายงาน
การศึกษาถึงผลดีต่อร่างกายหลายด้าน เช่น พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของหลายโรค ลดระดับน�้าตาลในเลือด ลดการสะสมและ
ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด ต้านอาการอักเสบและบวม เป็นต้น และจากการท่ีกรรมวิธีการผลิตชาอู่หลงท่ีผ่านกระบวนการก่ึงหมัก ท�าให้
เกิดสารส�าคัญที่เรียกว่า Oolong Tea polymerized-polyphenols หรือ OTPP ซึ่งพบได้มากในชาอู่หลง นอกเหนือจากคาเฟอีน และสารกลุ่ม      
คาเทชินที่พบเช่นเดียวกับในชาเขียว และชาด�า ส�าหรับ OTPP เป็นกลุ่มสารโพลิฟีนอลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสารกลุ่มคาทิชิน อันเนื่องมา
จากกระบวนการกึง่หมกัของใบชา โดยมเีอนไซม์โพลฟีินอลออกซเิดสและความร้อนจากกระบวนการผลติชาเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา สารกลุม่นีม้คีวาม
ส�าคัญต่อการลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกาย รวมทั้งส่งผลต่อ สี กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวของชาอู่หลง โดยปริมาณสารจะแตกต่างกัน
ตามระดับของกระบวนการหมัก และมักพบอยู่ในช่วง 8 - 85% ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ได้แก่ สารกลุ่มไดเมอร์ริกคาเทชิน (Dimeric catechins) 
เช่น Oolonghomobisflavan A และ B สารกลุ่มทีเอฟลาวิน (Theaflavins) และ ทีเอรูบิจิน (Thearubigins) ดังแสดงตามรูป

ประโยชน์ของชาอู่หลง

แฟชั่นการดื่มชา ที่ผลิตออกมาขายใน
ท้องตลาดที่มีมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะ
เป็น ชาเขียว ชาอู่หลง ชาดอกไม้ หรือชา
ผสมนำา้ผึ้ง ที่ออกมาแข่งขันในเรื่องของ
สรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบ
สนองความต้องการด้านสุขภาพของ       
ผู้บริโภค จดหมายข่าวชาฉบับนี้ เราจะนำา
เสนอประโยชน์ของชาอู่หลง เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น

รูปแสดง โครงสร้างของสารโพลิฟีนอลที่เกิด
การพอลิเมอร์ไรเซชั่น
(Oolong Tea polymerized-polyphenols 
,OTPP) ที่พบมากในชาอู่หลง
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3. ลดการดูดซึมไขมัน
การตรวจวัดระดับไขมันทางอุจจาระเป็นหนึ่งในวิธีการส�าคัญท่ีใช้

ตรวจสอบการดูดซึมไขมันจากอาหารได้ โดยจากการศึกษาวิจัยของ 
Hsu และคณะ (2006) พบว่าชาอูห่ลงทีอ่ดุมด้วยสารโพลฟีินอลสามารถ
เพิ่มการขับไขมันทางอุจจาระ เม่ือให้กลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี    
รบัประทานอาหารทีม่ไีขมนัสงูแล้วดืม่ชาอูห่ลง พบว่าอาสาสมคัรกลุม่    
ดังกล่าวมีอัตราการขับไขมันทางอุจจาระเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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ในปัจจุบัน มีงานวิจัยจ�านวนมากชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ OTPP ในด้านการควบคุมระดับไขมันในร่างกาย พบว่า OTPP สามารถยับยั้ง
การท�างานของเอนไซม์ไลเปส ซ่ึงเป็นเอนไซม์ทีเ่กีย่วกบัการดดูซมึไขมนัท่ีล�าไส้เลก็ นอกจากนีม้รีายงานว่าเมือ่ดืม่ชาอูห่ลงท่ีอดุมด้วยสาร OTPP 
หลงัรบัประทานอาหารช่วยลดระดบัไตรกลเีซอไรด์ได้อย่างมนียัส�าคญั เพิม่การขบัไขมนัออกทางอจุจาระ และยงัมคีณุสมบตัช่ิวยกระตุน้การเผา
ผลาญพลังงาน โดยมีรายงานพบว่า สามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ดีกว่าชาเขียวถึง 2 เท่า

การศึกษาวิจัยทางคลินิก แสดงให้เห็นผลของการดื่มชาอู่หลงต่อการลดความอ้วนในผู้ท่ีมีภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน การศึกษาของ 
Rong-rong H และคณะ พบว่าการบริโภคชาอู่หลงวันละ 8 กรัม เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ท�าให้น�้าหนักตัวลดลงมากกว่า 1 กิโลกรัม ไขมัน
สะสมในร่างกายลดลง 12% และมีความสัมพันธ์กับเส้นรอบวงเอวที่ลดลง ส่วนการศึกษาของ Junichi N และคณะ พบว่าการดื่มชาอู่หลงที่มี 
OTPP ปริมาณสูงเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ช่วยให้ไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) ลดลง โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เช่นเดียวกันกับการศึกษา
ของ Maekawa T และคณะ พบว่าการดื่มชาอู่หลงท�าให้น�้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย มวลไขมันรวมในร่างกาย ไขมันในช่องท้อง เส้นรอบวงเอว 
เส้นรอบวงสะโพกและความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังลดลง และมีความปลอดภัยในการบริโภคสอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura J 
และคณะ พบว่าการดื่มชาอู่หลงสามารถลดไขมันสะสมในช่องท้อง และขนาดรอบวงเอว ดังนั้นการดื่มชาอู่หลง จึงน่าจะมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบ�าบัดภาวะอ้วนลงพุง          

ชาอู่หลงมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายในหลายด้าน เช่น แก้กระหาย เพิ่มความสดชื่น ต่อต้านแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันฟันผุ ป้องกัน
โรคหัวใจ ลดอาการหอบหืด ขับสารพิษในร่างกาย และอีกมากมายนานัปการ แต่ประโยชน์ที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดน่าจะเป็นการที่ชาอู่หลงมีส่วน
ประกอบส�าคัญที่ช่วยในการควบคุมความอ้วน ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด และลดระดับคลอเรสเตอรอลได้เป็นอย่างดี เพราะว่า “ชาอู่หลง” 
ที่ได้ยินชื่อจนคุ้นหูนี้ มีสารประกอบหลักอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่เรียกว่า OTPP นั่นเอง

สารประกอบหลัก OTPP ในชาอู่หลง มีคุณสมบัติในการช่วยลดความอ้วนอย่างไร?
1. ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไลเปส
สารกลุ่ม OTPP ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในชาอู่หลงนั้น มีรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไลเปสจาก

ตับอ่อน ซึ่งเป็นเอนไซม์ส�าคัญที่ช่วยท�าให้เกิดการดูดซึมไขมันที่ล�าไส้เล็ก โดย OTPP สามารถยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ชนิดนี้ได้มากกว่า 
EGCG ที่เป็นสารออกฤทธิ์หลักในชาเขียว

2. ลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ (อนุภาคไขมันชนิดหนึ่ง)
จากการศกึษาพบว่า OTPP สามารถยบัยัง้การดดูซมึไตรกลเีซอร์ไรด์ในระบบน�า้เหลอืงและยบัยัง้การเพิม่ระดบัไตรกลเีซอร์ไรด์ในซรีมั เมือ่

บริโภคอาหารที่มีไขมันสูงได้ นอกจากนี้ ในการศึกษาผลของ OTPP ต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์หลังการรับประทานอาหารที่มีองค์ประกอบของ
ไขมันสูงโดยให้อาสาสมัครดื่มชาอู่หลงที่มี OTPP เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง วัดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ที่เวลา 3 และ 5 ชั่วโมง พบว่าระดับ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง
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4. เพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมากขึ้น
จากรายงานการวจิยัการทดสอบ “ชาอูห่ลง”กบั“ชาเขียว”ต่อ

อัตราการเผาผลาญพลังงานในอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น พบว่าชา
อู่หลงที่มีปริมาณ OTPP มากกว่า สามารถเผาผลาญพลังงาน
ได้ดกีว่าชาเขยีวถงึ 2 เท่าทัง้ทีช่าอูห่ลงมปีริมาณคาเฟอนีเพยีง
ครึง่หนึง่ของชาเขยีวเท่านัน้ และยงัไม่พบรายงานผลข้างเคยีง
ที่มีอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากการดื่มชาอู่หลงในระยะยาว

สรุปได้ว่าการดื่มชาอู่หลงนั้นมีคุณประโยชน์หลายต่อ ทั้ง
ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์ไลเปส ลดระดับไตรกรีเซอร์-
ไรด์ ลดการดดูซมึไขมนัและช่วยเพิม่การขบัไขมนัทางอจุจาระ 
ท�าให้ร่างกายมกีารเผาผลาญพลงังานมากขึน้ ส่งผลให้ช่วยลด
ความอ้วนอันเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆมากมาย ปัจจุบัน
การด่ืมชาอู่หลง จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้รักสุขภาพและ
หนุ่มสาวยุคใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดการดูดซึมไขมัน
และควบคุมน�้าหนัก ซึ่งพบว่าปัจจุบันคนไทยมีปัญหาภาวะ
อ้วนและโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสขุ จากการส�ารวจสภาวะสขุภาพคนไทย พบ
ว่า ปัจจบุนัคนไทยมภีาวะน�า้หนกัเกนิจนถงึระดบัอ้วนมากกว่า 
17 ล้านคน และในแต่ละปีคนไทยจะเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 25% 
จากประชากรทั้งหมด สาเหตุหลักมาจากวิถีการด�าเนินชีวิตท่ี
ไม่สมดุล มีการบริโภคมากเกินความต้องการของร่างกาย การ
ออกก�าลังกายน้อย กรรมพันธุ์ ช่วงอายุ และผลจากยารักษา
โรคบางชนิด เป็นต้น

วิธีการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในปัจจุบันสามารถท�าได้
หลายวิธี แต่วิธีที่ได้ผลดีอย่างยั่งยืนควรดูแลที่ต้นเหตุด้วย     
การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น การควบคุมการ
รบัประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารทีม่แีป้ง ไขมนั และน�า้ตาล
สูง ควรดื่มชาอู่หลงเป็นประจ�า และออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 
นอนหลับให้เพียงพอ ดังนั้นถ้าใครอยากสวยปิ๊ง หุ่นเป๊ะ ดู
สขุภาพด ีและฟิตแอนด์เฟิร์มสไตล์หนุ่มสาวยคุใหม่อย่างยัง่ยนื 
ต้องไม่ลืมออกก�าลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ในปริมาณที่พอเหมาะควบคู่กันไปด้วย

ผศ.ดร.วีณา นุกูลการ* ธันย์ชนก ปักษาสุข* เพ็ญนภา เจริญกิจวิวัฒน์. ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด 

 และต้านภาวะอ้วนของชาอู่หลง ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ปีที่  4 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2556

Hara Y., Moriguchi S., Kusumoto A., Nakai M., Toyoda-Ono Y., and Segawa T. (2004). 

 Suppressive effects of oolong tea polyphenol-enriched oolong tea on post prandial serum

 triglyceride elevation. Japanese Pharmacology and Therapeutics (in Japanese), 

 32: 335-342.

Hsu T-F., Kusumoto A., Abe K., Hosoda K., Kiso Y., Wang M-F. and Yamamoto S. (2006). 

         Polyphenol-enriched oolong tea increases fecal lipid excretion, Europeon Journal of Clinical

 Nutrition, 60: 1330-1336.

JunichiN, Takanori T, Keiichi A, et al. Jpn Pharmacol Ther 2007 ; 35 : 661-71.

Komatsu T., Nakamori M., Komatsu K., Hosoda K., Okamura M., Toyama K. et.al.(2003). 

   Oolong tea increases energy metabolism in Japanese females. Journal of Investigative

    Medicine, 50: 170-175.

Maekawa M,TeramotoT, Nakamura J, et al. Effect of long-term Intake of “KURO-Oolong tea OTPP” 

 on body fat mass and metabolic syndrome risk in over weight volunteers.

 Jpn Pharmacol Ther 2011; 39:889-900.              

Nakai M, Fukui Y, Asami S, Toyoda-Ono Y, Iwashita T, Shibata H et.al. (2005b). Inhibitory effects 

 of oolong tea polyphenols on pancreatic lipase in vitro. Journal of Agricultural and 

 Food Chemistry, 53:4593-4598.

Nakamura J, Abe K, Ohta H and Kiso Y. Lowering Effects of the OTPP (Oolong Tea Polymerized 

     Polyphenols) Enriched Oolong Tea (FOSHU “KURO-Oolong Tea OTPP) on Visceral Fat in

     OverWeightVolunteers.JpnPharmacolTher2008;36(4).

Rong-rong H, Ling C, Bing-hui L, Yokichi M, Xin-sheng Y, Hiroshi K. Beneficial effects of

    oolong tea consumption on diet-induced overweight and obese subjects. Chin J Integr Med

     2009; 15(1):34-41.

เอกสารอ้างอิง
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 เกศนภา ห้องโสภา

ชามะนาวน�้าขิง
(Lemon Ginger Tea)

16

1. น�ำชำด�ำใส่ในกำชงชำแล้วเติมน�้ำร้อน 500 มิลลิลิตร   
แช่ทิ้งไว้ 10 นำที จำกนั้นกรองเอำกำกชำออก เรำก็จะได้
น�้ำชำด�ำที่เข้มข้น
2.  น�ำขงิผงส�ำเร็จรูปและน�ำ้ตำลทรำยมำผสมลงในน�ำ้ชำด�ำ
เข้มข้นที่ได้ หลังจำกจำกนั้นคนผสมให้เข้ำกัน 
3.  น�ำผลมะนำวมำหัน่เป็นแว่นบำงๆ แล้วใส่ชิน้มะนำวและ
ขิงที่หั่นเป็นแว่นไว้ใส่ลงในแก้ว แล้วน�ำน�้ำชำด�ำกับน�้ำขิงที่
ผสมเข้ำกันแล้วเทลงไปในแก้วที่เตรียมไว้ ดื่มขณะร้อนๆ 
จะช่วยให้สดชื่น

...ง่ายมากเลยใช่มั้ยคะส�าหรับเมนูนี้ จากชามะนาวที่หลาย
คนเลือกและรู้จัก...ลองหันมาชงชามะนาวน�้าขิงแก้วใหม่ที่
เต็มไปด้วยประโยชน์แก้วนี้ดื่มดูนะคะ รับรองสดชื่นถึงพริก
ถึงขิงเลยทีเดียว 

 Trendy Tea Menu  ฉบบันีเ้ราขอแนะน�าเมนูเคร่ืองด่ืมทีม่รีสชาติเปร้ียว หวาน เผด็ร้อน แถมคุณประโยชน์
ยงัล้นแก้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากมะนาวหรือขงิล้วนมสีรรพคณุเพือ่สุขภาพทัง้นัน้เลย คงจะดีไม่น้อยเลยใช่มัย้คะ
ถ้าได้เครื่องดื่มที่มาพร้อมกับคุณประโยชน์มาดื่มดับกระหายสักแก้วให้ชื่นใจ อีกทั้งยังเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาว
อีกด้วย ว่าแต่จะเป็นเมนูอะไรเรามาลงมือท�ากันเลยค่ะ...

ส่วนผสม
น�้ำชำด�ำ        500     มิลลิลิตร
ขิงผงส�ำเร็จรูป         4 ซอง
น�้ำตำลทรำย     50  กรัม
มะนำว          2 ผล
ขิงสดหั่นเป็นแว่นบำง

(ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก http://cooking.kapook.com/view69949.html และไฟล์ภาพสวยๆจากเว็บไซต์ทุกภาพ)

วิธีท�ำ
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อนัญญา เอกพันธ์
Activity

17

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดนิทรรศการและน�าเสนอผลงานทางวิชาการ MFU Research Day 2013 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 
2556 ณ อาคารเรียน C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมงาน
วจิยัสูก่ารน�าไปใช้จรงิ โดยภายในงานมกีจิกรรมการน�าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวจิยัของโครงการวจิยัท่ีได้รบัทุนสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ประจ�าปี พ.ศ. 2556 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โปสเตอร์ และจัดแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในรอบ 15 ปีที่ผ่าน
มาด้วย ทั้งนี้ สถาบันชา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยชา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าเมี่ยงผงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์        
เทพกรณ์ ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร ของ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา 

  

MFU Research Day 2013 “จากงานวิจัยสู่การนำาไปใช้จริง”

หัวหน้าสถาบันชาคว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

        แชร์ประสบการณ์ 

     “The Art and Science of Tea Processing”

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นรับมอบ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการน�าเสนอรายงานความ
ก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจ�าปี พ.ศ. 2556 รูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้
บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย ในงาน “การน�าเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง  (MFU Research Day) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ อาคารเรียน C5 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อ
ส่งเสริมงานวิจัยสู่การน�าไปใช้จริง 

วนัที ่2 ตลุาคม 2556 ทีผ่า่นมา อาจารย ์ดร.ปยิาภรณ ์เชือ่มชยัตระกลู 
หวัหนา้สถาบนัชา มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง ไดเ้ดินทางไปสรา้งความรว่ม
มอืทางดา้นวชิาการกับมหาวทิยาลยั Universiti Teknologi MARA ประเทศ
มาเลเซีย ในโอกาสนี้หัวหน้าสถาบันชา ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The 
Art and Science of Tea Processing” แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะ 
Applied Science จ�านวน 100 คน 

ร่วมจัดนิทรรศการ “งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ”

มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง จดัการประชมุวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑติศกึษาแห่ง
ชาติ ครั้งที่ 29 (National Graduate Research Conference) ขึ้น ณ อาคารพลต�ารวจเอก 
เภา สารสิน ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผล
งานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คดิเหน็ ประสบการณ์ในการด�าเนนิงานวจิยั และเปน็การเสรมิสรา้งบรรยากาศและเครอืขา่ย
ดา้นการวจิยัระหวา่งสถาบนัการศกึษา โดยมผีูล้งทะเบยีนน�าเสนอผลงานท้ังสิน้ จ�านวน 463 
คน จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ในโอกาสนี้สถาบันชา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านชาด้วย
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เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556 ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการของสถาบันชาในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on O-CHA(Tea) Culture and 
Science ภายใต้งาน World O-CHA (Tea) Festival 2013 ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศ
ญี่ปุ่น งาน World O-CHA (Tea) จะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 
3 กิจกรรมใหญ่ๆ คือ Industry program, Cultural program และ Academic Research 
Programs ซึ่งภายใต้ Academic Research program ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 5th International Conference on O-CHA(Tea) Culture and Science 
เพื่อเป็นการน�าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการเกี่ยวกับชาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ส�าหรับการจัดเสนอผลงานวิชาการ ได้แบ่งกลุ่มการน�าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหารจากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด น�าทีมโดยคุณนุชรี อยู่วิทยา กรรมการ      
ผูจ้ดัการ พรอ้มคณะ ได้เดินทางเขา้พบ อาจารย ์ดร.ปิยาภรณ ์เชือ่มชยัตระกลู หัวหนา้สถาบนัชา เพือ่เขา้เยีย่มชมห้องปฏิบตักิารชาของสถาบนั
ชา และร่วมพูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อาจารย์ส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หนึ่งในทีมนักวิจัยของสถาบันชาเพื่อ
ขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพชา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของงานวิจัยชาร่วมกัน ในโอกาสนี้ หัวหน้าสถาบันชา
ได้น�าคณะผู้บริหารฯ จากบริษัทดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมแปลงรวบรวมและอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมชาด้วย 

  

ต้อนรับ “คณะผู้บริหารจากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด”

ศูนย์ซีมีโอ ไรเฮด หรือศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาขั้นสูงของซีมีโอ 
(SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development – SEAMEO 
RIHED) จัดการประชุม “The 6th Review Meeting of the ASEAN International 
Mobility for Students Programme (AIMS)” ขึน้ ณ หอ้งประชมุวนาสวรรค ์วนาศรม 
มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง ระหวา่งวนัที ่22-23 พฤศจกิายน 2556 โดยโครงการ AIMS 
มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 300 คน   
7 สาขาวิชา ใน 5 ประเทศ การประชุมครั้งนี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ 
ของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศสมาชิกไดศ้กึษาความเหมาะสมทีจ่ะสง่นกัศึกษาไป
ยงัมหาวทิยาลยัในเครอืขา่ย ภายใตก้ารดแูลของ SEAMEO RIHED เพือ่ใหโ้ครงการ
น้ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเข้มแข็งใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ในโอกาสนี ้คณะผูเ้ขา้รว่มประชมุดงักลา่วไดเ้ดนิทาง
เข้าเยี่ยมชมสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ที่
ผ่านมา จ�านวน 91 ท่าน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
บรูไน และญี่ปุ่น โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาได้กล่าว
ต้อนรับและน�าเยี่ยมชมสถาบันชา 

  

สถาบันชาเปิดบ้านต้อนรับคณะ AIMS

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านกระบวนการผลิต (Productions) มีจ�านวนผลงานวิชาการจากประเทศต่างๆ ทั้งหมด 77 โปสเตอร์ ด้านสุขภาพ
และประโยชน์ (Health and benefit) มีจ�านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 60 โปสเตอร์ ประเทศที่เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อิหร่าน เยอรมันนี อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน เนปาล และไทย ในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่นักวิจัยจากประเทศต่างๆได้
มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือวิชาการซึ่งกันและกันอีกด้วย

เข้าร่วมนำาเสนอผลงาน งาน World O-CHA (Tea)
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ขอสนับสนุนลงโฆษณา

จดหมายขา่วชา มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง จดัทำาเปน็จดหมายขา่ว
ราย 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) จำานวนรวม 4,000 เล่ม จัดส่งให้กับผู้ปลูก
ชา ผู้แปรรูปชา ผู้ค้าชา ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชา หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา เครือข่ายนักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ภายในจดหมาย
ข่าวชาประกอบด้วยข่าวสาร ความรู้ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ใน
แวดวงชา สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จดหมายข่าวชาจะเป็นประโยชน์ต่อวงการชาของไทย เป็นส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การจัดทำาจดหมายข่าวชามีต้นทุนในการจัดพิมพ์     
ที่สูง สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำาเป็นที่จะต้องขอรับการ
สนบัสนนุจากหนว่ยงานและภาคสว่นอืน่ๆ เพือ่ทำาใหจ้ดหมายขา่วชายงั
ดำาเนินตอ่ไปได ้ดงันัน้ หากทา่นหรอืหนว่ยงานของทา่นมคีวามประสงค์
ท่ีจะลงโฆษณาสินค้าและบริการ ขอความกรุณากรอกแบบตอบรับการ
สนับสนุนลงโฆษณาตามอัตราที่กำาหนด หากท่านหรือหน่วยงานของ
ทา่นมคีวามประสงค์ทีจ่ะรว่มบรจิาคหรอืสมทบทนุสนบัสนนุการจดัพมิพ ์
ทางสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง  
ซึ่งเราจะได้จัดทำาและกระจายข้อมูลข่าวสารจดหมายข่าวชาให้มากยิ่ง
ขึน้ อนัจะเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาอตุสาหกรรมของชาไทยในอนาคต

   ขอแสดงความนับถือ
        ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล
           หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เต็มหน้า ปกหน้าด้านใน

½ หน้า  ปกหน้าด้านใน

¼ หน้า  ปกหน้าด้านใน

เต็มหน้า ปกหล้งด้านใน

½ หน้า  ปกหลังด้านใน

¼ หน้า  ปกหลังด้านใน

½ หน้า  ปกหลัง

¼ หน้า  ปกหลัง

เต็มหน้า เนื้อใน

½ หน้า  เนื้อใน

¼ หน้า  เนื้อใน

1 ฉบับ/ปี

5,720

2,860

1,430

5,500

2,750

1,375

5,720

2,860

5,280

2,640

1,320

2 ฉบับ/ปี

11,000

5,500

2,750

  10,560

5,280

2,640

 11,000

5,500

  10,120

5,060

2,530

3 ฉบับ/ปี

      15,840

7,920

3,960

      15,180

7,590

3,795

      15,840

7,920

      14,520

7,260

3,630

ราคา (บาท)

4 ฉบับ/ปี

20,240

10,120

5,060

19,360

9,680

4,840

20,240

10,120

18,480

9,240

4,620

อัตราค่าโฆษณา

รายละเอียดโฆษณา (สี)
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 2/2542

ปท.บ้�นดู่

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  57100

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5391-6253

E-mail : teainstitutemfu@hotmail.com

www.teainstitutemfu.com

ชื่อที่อยู่ผู้รับ
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