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จดหมายขาวชาฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 5 (เดือนตุลาคม
– ธันวาคม 2554) ซึ่งถือไดวาเปนฉบับแรกของการเขาสู
ปที่ 2 ของการจัดทําจดหมายขาวชาแลว ทานผูอานมีขอ
แนะนําหรือติชมอยางไรแจงทางทีมงานไดทางเรายินดี
นอมรับเปนอยางยิ่ง
จดหมายขาวชาฉบับนี้ เรามีหัวขอ Special
Report นําเสนอการแขงขันประกวดชาไทย (Thailand
the Best Tea Championship 2011) พรอมทั้งขอมูล
และบทสัมภาษณของผูชนะเลิศในการประกวดชาครั้งนี้
ในหัวขอ Talk About Tea ทานผูอานจะไดติดตามความ
คืบหนาของการจัดตั้งสมาคมชาไทย ในหัวขอ Today
Tea News สวนหัวขอ Health Tea จะชวยไขขอของใจ
ที่วาชามีผลตอการดูดซึมธาตุเหล็กอยางไร สวนหัวขอ
Activity จะนํ า เสนอกิ จ กรรมความเคลื่ อ นไหวของ
สถาบันชาใหทราบอยางตอเนือ่ งเปนประจํา สุดทายหัวขอ
Trendy Tea Menu ไดนําเสนอเมนูขนมอรอยทํางายคือ
Green Tea Cupcake
ทายนี้ ทางทีมงานขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณที่
รวมสนับสนุนการจัดทําจดหมายขาวชาดวยดีเสมอมา
อันไดแก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จํากัด บริษัทชาดอย
ชางจํากัด โรงงานใบชาสยาม(ชาตรามือ) ใบชาตราแมคา
ทีแกลลอรี และ หจก.ชาเขียว(เรนองที) ทั้งนี้ หากบริษัท
หรือหนวยงานใดมีความประสงครวมสนับสนุนการจัดทํา
จดหมายขาวชา เราขอนอมรับดวยความยินดียิ่ง
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Special Report
โดย อ. ดร. ธีรพงษ เทพกรณ

การแขงขันประกวดชาไทย 2554
สวัสดีทานผูอานที่นับถือทุกทาน คอลัมนรายงานพิเศษ (Special report) ในจดหมายขาวชาฉบับนี้ผมขอ
นําเสนอการแขงขันประกวดชาไทย (Thailand the Best Tea Championship 2011) ที่ไดจัดขึ้นในงาน Thailand
Asean Coffee & Tea Festival 2011 ครั้งที่ 8 โดยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมกับ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสมาคมกาแฟและชาไทย ทั้งสามหนวยงานไดรวมกันจัดประกวดชาโดยมุงหวังให
ธุรกิจอุตสาหกรรมชาไทยไดมีการพัฒนาและชวยสงเสริมใหผูบริโภครูจักชาไทยมากยิ่งขึ้น การแขงขันประกวดชาไทย
ในป พ.ศ. 2554 นี้ไดจัดใหมีการประกวดผลิตภัณฑชา 2 ชนิด คือ ชาอูหลงจากสายพันธุอูหลงกานออน และชาเขียว
จากสายพันธุอัสสัม เพื่อชิงถวยรางวัลประทานจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ณ
หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ ในระหวางวันที่ 23-27 มีนาคม 2554

ผลิตภัณฑที่สงเขาประกวด

การประกวด

ในการประกวดชาครั้งนี้มีผูสงผลิตภัณฑชาอูหลง
กานออนเขาประกวด จํานวน 16 ผลิตภัณฑ และชาเขียว
อัสสัม จํานวน 6 ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑชาที่สงเขาประกวด
แตละผลิตภัณฑจะไดรับรหัสเปนเลข 3 หลักที่ไมเรียง
ลําดับ เชน 009 781 907 เปนตน โดยเลขรหัสนี้จะเปน
รหัสของผลิตภัณฑชาที่สงเขาประกวด

การประกวดผลิตภัณฑชาไดแบงการประกวด
เปน 2 รอบ โดยรอบแรกเปนการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานชาในเบื้องตนโดยหองปฏิบัติการชา สถาบันชา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผลิตภัณฑชาที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑกาํ หนดจะนําไปประกวดในงานแขงขัน
ประกวดชาไทย (Thailand the Best Tea Championship
2011) ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งในงาน Thailand Asean
Coffee & Tea Festival 2011 ครั้งที่ 8
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คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดชาเป น การทดสอบชิ ม และให
คะแนนโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ประกอบ
ดวยอาจารยผูเชี่ยวชาญชาวจีนจากมณฑลเสฉวน 3 ทาน
ผูเชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร (คุณสมพล นิลเวศน)
และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
(ดร. ธีรพงษ เทพกรณ)

การจัดเตรียมชา
การจัดเตรียมชาเพื่อการประกวดจัดเตรียมโดยทีมงานจัดประกวดชาของสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
จํานวน 4 คน การชงชาอูหลงกานออนทําโดยชั่งชา 5 กรัม เติมนํ้าเดือด ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ใชเวลาในการชง 5
นาที การชงชาเขียวอัสสัมทําโดยชั่งชา 3 กรัม เติมนํ้าเดือดปริมาตร 200 มิลลิลิตร เวลาในการชง 3 นาที กรองนํ้า
ชาที่ไดลงในถวยชิมชาในแถวเดียวกับใบชาแหง จากนั้นเทกากชาลงในถวยที่จัดเตรียมไว เมื่อตัวอยางชาทั้งใบชาแหง
นํ้าชา และกากชาพรอม ทีมงานจัดประกวดจึงเชิญคณะกรรมการมาประเมินเพื่อใหคะแนน

เกณฑการใหคะแนน
การประกวดแบงเป นสองรอบคือ รอบคั ด เลื อ ก และรอบตั ด สิ น
รอบคัดเลือกเปนการใหคะแนนผลิตภัณฑชาแบบจัดลําดับ (Ranking test)
โดยคณะกรรมการแตละทานจะชิมผลิตภัณฑชาที่ไดจัดเตรียมไว และใหระดับ
คะแนนความชอบตอผลิตภัณฑตามลําดับ 1-5 ตัวอยางที่ชอบมากที่สุดให
ระดับความชอบลําดับที่ 1 และตัวอยางที่ชอบรองลงมาใหระดับความชอบ
เปน 2 3 4 และ 5 ตามลําดับ เมื่อคณะกรรมการทุกทานใหคะแนนเสร็จแลว
ทีมงานจัดประกวดชาจะทําการรวมคะแนนความถี่จากการจัดลําดับ และคัด
เลื อกผลิ ต ภั ณ ฑชาที่คณะกรรมการเลือกมากที่ สุ ด จํ า นวน 6 ผลิ ต ภั ณ ฑ
ไปทําการประกวดในรอบตัดสิน
การประกวดรอบตัดสินเปนการประกวดแบบใหคะแนน (Scoring test)
โดยคณะกรรมการแตละทานจะชิมชาและประเมินคุณภาพของชา 4 สวนคือ
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ใบชา นํ้าชา กากชา และความชอบโดยรวม นํ้าหนักคะแนนแตละสวนคิดเปนรอยละ 10 70 10 และ 10 ตามลําดับ
รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการจะชิมชาที่ไดจัดเตรียมไวและใหคะแนน 5 ระดับ คือ 5 = ดีเยี่ยม 4 = ดี
มาก 3 = ดี 2 = พอใช และ 1= ไมดี ภายหลังการใหคะแนน ทีมงานจัดประกวดชาจะทําการคูณคะแนนดวยนํ้าหนัก
คะแนน รวมคะแนนแตละสวน และรวมคะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด จากนั้นจัดลําดับคะแนนสูงสุดถึงตํ่าสุด และ
ประกาศผลคะแนนใหคณะกรรมการไดรับทราบ พรอมทั้งเปดเวทีใหคณะกรรมการแตละทานไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการประกวด และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชาและการประกวด

ผลการประกวด
ผลการแขงขันประกวดชาไทย (Thailand the Best Tea Championship 2011) เปนดังนี้

ชาอูหลงกานออน
❁
❁
❁
❁

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)

ใบชามิ่งดี
บริษัท มิ่งดี จํากัด
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)

ใบชามิ่งดี
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
หจก. สุวิรุฬห ชาไทย และ บริษัท ชาระมิงค จํากัด

ชาเขียวอัสสัม
❁
❁
❁
❁

ทายที่สุดนี้ทางสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดวางแผนไววาจะจัดประกวดชาในระดับประเทศเชนนี้
ทุกป เพื่อเปนการกระตุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทยใหมีคนรูจักมากขึ้นและเพิ่มชองทางการตลาดมากขึ้น โดยในป
พ.ศ. 2555 เราจะเพิ่มการประกวดชา เปน 4 ชนิด ไดแก ชาเขียวอัสสัม ชาเขียวอูหลงเบอร 12 ชาอูหลงกานออน และ
ชาอูหลงเบอร 12 ในการนี้ ทางสถาบันชา มหาวิทยลัยแมฟาหลวง หวังเปนอยางยิ่งวาการจัดประกวดชาไทยจะเปน
จุดเริ่มตน และสวนหนึ่งซึ่งชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยใหกาวหนาตอไปในอนาคต
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TโดยalkศาริAbout
Tea
นาฏ เกตวัลห

ใบชามิ่งดี

ห งจากหางหายไป 1 ฉบับ Talk About Tea ฉบับนีจ้ งึ กลับมาดวยขอมูลและ
หลั
บท
บทสัมภาษณของผูท ไี่ ดรบั รางวัลชนะเลิศในการแขงขันประกวดชาไทย (Thailand
th
the Best Tea Championship 2011) ในงาน Thailand Asean Coffee &
TTea Festival 2011 ครัง้ ที่ 8 เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2554 นัน่ คือ ใบชามิง่ ดี (บริษทั
มิง่ ดี จํากัด) ซึง่ ไดรบั รางวัลชนะเลิศยอดเยีย่ ม และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชา
อูหู ลงกานออน และรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ประเภทชาเขียวอัสสัม
ใบชามิ่งดี ตั้งอยูที่หมูบานเลาลี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
เปนเขตภูเขาสูงเปนแหลงของตนชาพันธุพื้นเมือง (ชาอัสสัม) ใบชามิ่งดีอาจถือได
วาเปนผูผลิตชาที่เกาแกแหงหนึ่ง ซึ่งไดเริ่มตนตั้งแตประมาณ 60 กวาปมาแลว
นนัับตตัั้งแตสมัยคุณพอของคุณคณิต ขันมอญ เปนผูบุกเบิกนําชาอัสสัมที่ขึ้นและเติบโต
ตามธรรมชาติมาผลิตเปนชาเขียวอัสสัม และตอมาจึงไดนาํ พันธุช าจีน (พันธุช าอูห ลง) จากไตหวันมาปลูกเพิม่ เติม โดย
ปจจุบนั มีพนื้ ทีป่ ลูกชาอัสสัมรวมแลวประมาณ 200 ไร พันธุชาอูหลง อีกประมาณ 100 ไร ผลิตภัณฑหลักของใบชามิ่ง
ดีโดยสวนใหญแลวจะเปนชาเขียวอัสสัมซึ่งผลิตจากตนชาอัสสัมตามธรรมชาติจึงทําใหมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ สวนชา
อูหลงก็มีหลากหลาย เชน ชาอูหลงกานออน ชาอูหลงเบอร 12 เปนตน ชาอีกชนิดที่นาสนใจ ซึ่งที่นี่เปนผูผลิตแหงเดียว
ในประเทศ ก็คือ ชาผูเออ (Puer Tea) คุณคณิต ขันมอญ เจาของใบชามิ่งดี ไดรับการถายทอดกรรมวิธีการผลิตจาก
อาจารยชาวจีนโดยตรง
ทีมคณะผูจัดทํามีโอกาสเขาเยี่ยมชมสวนชาและกระบวนการผลิตชาของใบชามิ่งดี และสัมภาษณ
คุณคณิต ขันมอญ
Q : เหตุผลที่สงผลิตภัณฑชาเขารวมแขงขันประกวดชาไทย (Thailand the Best
Tea Championship 2011) ในงาน Thailand Asean Coffee & Tea
Festival 2011
A : ผมมั่นใจวา ผลิตภัณฑชาของเรามีคุณภาพ เปนชาที่ดี ซึ่งเรามีการดูแลอยางดี
ตั้งแตในสวนชารวมถึงมีความพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอน
Q : สิ่งสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑชาของใบชามิ่งดีชนะการประกวดในครั้งนี้
A : มี 3 ขอ ขอแรกคือ พื้นที่ปลูกชา เพราะสวนชาของเราอยูบนภูเขาสูงจึงเปน
ขอไดเปรียบและมีผลตอรสชาติของชาที่ผลิตได ขอที่สองคือ ประสบการณใน
การผลิตชา สวนขอสุดทายคือ ผมไดศึกษาหาความรูอยางสมํ่าเสมอและตอ
เนื่องจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศจีน ไตหวัน หรือศรีลังกา เพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตชา
Q : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดการแขงขันประกวดชาครั้งนี้
A : ดีใจที่มีการจัดประกวดชาครั้งนี้ ซึ่งจะทําใหคนสนใจและรูจักชามากยิ่งขึ้น และ
คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ก็มีความนาเชื่อถือเพราะเปนผูเชี่ยวชาญในเชิง
วิชาการ แตหนวยงานทางภาครัฐ เชน หนวยงานของจังหวัดเชียงรายเองควร
จะมีสวนรวมมากกวานี้ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธทั้งกอนและหลังใหมากกวา
นี้ และลักษณะของงานสวนใหญจะเนนผลิตภัณฑกาแฟ ควรเพิ่มกิจกรรมหรืรือ
การแสดงสินคาที่เปนผลิตภัณฑชามากขึ้น
ปดทายการสัมภาษณครั้งนี้ คุณคณิตไดฝากประเด็นถึงหนวยงานภาครัฐวา จังหวัวัด
เชียงรายควรมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมชาอยางจริงจังและใหยึดเปนประเด็นสําคัญหลัลัก
ของการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
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Tโดยoday
Tea News
อนัญญา เอกพันธ

“ชา” เปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกและผลผลิตมากเปนอันดับ 1 ของประเทศ และ
มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องตามความตองการของผูบริโภค จังหวัดเชียงรายจึงไดกําหนดใหชาเปนพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศในป พ.ศ. 2547 สงเสริมใหมีการปลูกเพิ่มมากขึ้นและผลักดันใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางผลิต
ชาของประเทศ
ชา เปนสินคาที่มีราคาสูง สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน จังหวัดเชียงรายจึงมีนโยบายสง
เสริม สนับสนุน เพื่อผลักดันใหเชียงรายเปนเมืองแหงชา (Tea City) มีหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของรับนโยบาย
ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตางๆ ยังขาดการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ และที่สําคัญผูปลูก ผูคา และผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชายังขาดการรวมกลุมที่แทจริง
สงผลใหอุตสาหกรรมชาไมกาวหนาเทาที่ควร
เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางและการสนับสนุนที่ชดั เจน ในการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง โดยสถาบันชารวมกับจังหวัดเชียงราย ไดจัดประชุมระดมความคิด เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาชาเชียงราย” ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 พรอมทั้งเชิญตัวแทน
จากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และตัวแทนจากผูประกอบการชา หารือรวมกันในการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง
การพัฒนาชาเชียงราย โดยสรุปประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาชาเชียงราย ควรไดรับการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนา
ควบคูกันไป คือ ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ ยุทธศาสตรการวิจัย พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี และ
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมชา
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร คือ กลุมผู
ประกอบการจะตองมีความเขมแข็ง มีการรวมกลุมที่มีองคกรครบถวน
มีการรวมกลุมที่มีความจริงใจ มีแผนงานของกลุมที่มีเปาหมายชัดเจน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด การรวมกลุ  ม อย า งเป น รู ป ธรรม สถาบั น ชา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการประสานความ
รวมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาชาเชียงราย จึงไดจัดประชุมระดม
ความคิดเพื่อกอตั้งสมาคมชาขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่ผานมา ณ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งในการประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 26 ทาน ประกอบดวยเจาของกิจการและตัวแทนผูประกอบการ
ตาง ๆ อาทิเชน บริษัทชาดอยชางจํากัด บริษัทใบชาโชคจําเริญจํากัด บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จํากัด ชาไทยดอยธรรม
บริษัทชาฉุยฟงจํากัด ใบชาจรรยา หจก.ชาหมิงหยง ใบชาสยาม ใบชาตราแมคา กลุมสหกรณสวนชาดอยตุง ทีแกลเลอรี่

สรุปประเด็นจากการประชุม

1. ผูเขารวมประชุมตองการใหมีการรวมกลุมเปนสมาคมอยางชัดเจน
2. ผูเ ขารวมประชุมมีความตองการรวมกลุมเพื่อแกปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ของผูประกอบการ ไดแก
● การจัดจําแนกประเภทชา
● การจัดแบงประเภทของผูประกอบการ
● ปญหาขาดความเชี่ยวชาญในการผลิตชาของผูประกอบการรายใหม
● ปญหาดานคุณภาพและมาตรฐานชา
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ปญหาเรื่องการตลาดของชา
● การเพิ่มปริมาณการบริโภคชาภายในประเทศ
● การพัฒนาเมนูชาใหม ๆ เพื่อขยายตลาดชาในรานกาแฟ
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงจะทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานเพื่อใหเกิดการรวม
กลุมขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยจะสรุปประเด็นขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุมในครั้งนี้แจงใหผูประกอบการรายอื่นๆ
ที่มิไดเขารวมประชุมไดรับทราบ และจะจัดการประชุมในโอกาสตอไป เพื่อพิจารณาองคประกอบในประเด็นตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสมาคม ไดแก ชื่อสมาคม วัตถุประสงค คณะกรรมการสมาคม ประเภทของสมาชิก
คาธรรมเนียมและคาสมาชิก ตลอดจนสิทธิประโยชนตาง ๆ ของสมาชิกที่จะไดรับ
ตอมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 มีการประชุมเพื่อจัดตั้งทีมผูกอตั้งสมาคมและพิจารณารางขอบังคับของ
สมาคม
●

3. การพิจารณาคณะกรรมการ (ชั่วคราว) ของสมาคม
ผูเ ขารวมประชุมไดรว มกันคัดเลือกคณะกรรมการ
1. การพิจารณารางขอบังคับของสมาคม
(ชั่วคราว) ของสมาคม และไดรวมกันลงคะแนนและคัด
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารางขอบังคับสมาคม และ
เลือกคณะกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
ไดมีการปรับแกไขในประเด็นตางๆ
นายกสมาคม
คุณจําเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
2. การพิจารณาผูกอตั้งสมาคม
บริษัท ใบชาโชคจําเริญ จํากัด
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห ผู  ป ระกอบการที่ เข า ร ว มประชุ ม
อุปนายก
คุณชัชวาลย พริ้งพวงแกว
บริษัท ชาดอยชาง จํากัด
ครั้งนี้เปนทีมผูกอตั้งทั้งหมด (รวมถึงบริษัทชาระมิงค
คุณคณิต ขันมอญ
และ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด) และใหรวมเปน
บริษัท ชามิ่งดี จํากัด
กรรมการ (ชั่วคราว) ของสมาคม จํานวนทั้งสิ้น 15
เลขาธิการ
คุณรัชตกนก ทะลา
ทาน จาก 15 บริษัท ดังนี้
หจก. ใบชาสยาม

สรุปประเด็นจากการประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

คุณกฤษฎิ์ภูมิ ปทุมชัย
คุณคณิต ขันมอญ
คุณจําเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
คุณชัญญา วนัสพิทักษกุล
คุณชัชวาลย พริ้งพวงแกว
คุณดิษฐพงศ เรืองฤทธิเดช
คุณทวี ทวีอภิรดีชนะ
คุณพรรณทิพา กิจวิถี
คุณนคร ชีวินกุลทอง
คุณ Jui Ming Lu
คุณศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน
คุณสุวลี เกียรติ์กรัณย
คุณสุวรรณชัย จันทรชาญชัย
คุณจักริน วังวิวัฒน
คุณสมสิน สิงขรัตน

ชาไทยดอยธรรม
บริษัท ชามิ่งดี จํากัด
บริษัท ใบชาโชคจําเริญ จํากัด
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
บริษัท ชาดอยชาง จํากัด
หจก. ใบชาสยาม
รานชาประเสริฐ
หจก. ชาหมิงหยง
บริษัท วังพุดตาล จํากัด
บริษัท จุยหมิงที จํากัด
หจก. ชาเขียว
ที แกลเลอรี่
ใบชาตราแมคา
บริษัท ชาระมิงค จํากัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
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คุณชัญญา วนัสพิทักษกุล
บริษัท ชาฉุยฟง จํากัด
คุณสุวรรณชัย จันทรชาญชัย
ใบชาตราแมคา
คุณนคร ชีวินกุลทอง
บริษัท วังพุดตาล จํากัด
คุณพรรณทิพา กิจวิถี
หจก. ชาหมิงหยง
คุณกฤษฎิ์ภูมิ ปทุมชัย
ชาไทยดอยธรรม
คุณศุภชัย ชัยวัฒนเมธิน
หจก. ชาเขียว
คุณกฤตย เยี่ยมเมธากร
นักวิชาการอิสระดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมจีน

Mae Fah Luang University

สมาคมชาไทย ขอเชิญ
ชวนผูปลูก ผูคา ผูประกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ ชาที่ มี ค วามประสงค
จะเขารวมเปนสวนหนึ่งในการ
สรางความเขมแข็งของสมาคม
สามารถยื่นใบสมัครไดที่สถาบัน
ชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

4. การพิจารณาผูจดทะเบียนสมาคม
ผูเ ขารวมประชุมไดเห็นชอบเสนอชือ่ ผูจ ดทะเบียน
สมาคม จํานวน 3 คน ดังนี้
1. คุณจําเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
2. คุณชัชวาลย พริ้งพวงแกว
3. คุณคณิต ขันมอญ

บริษัท ใบชาโชคจําเริญ จํากัด
บริษัท ชาดอยชาง จํากัด
บริษัท ชามิ่งดี จํากัด

โดยใหผูที่มีรายชื่อดังกลาว
เพื่อจดทะเบียนสมาคม

รวมกันดําเนินการ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 คณะกรรมการ
(ชั่วคราว)สมาคม ทีมผูกอตั้งสมาคมชาไทย จัดประชุม
ตั ด สิ น การประกวดการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ ข อง
สมาคมชาไทย จากผลงานที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น 177 ผล
งาน โดยที่ประชุมไดลงคะแนนพรอมเสนอความคิดเห็น
และไดคัดเลือกตราสัญลักษณของสมาคมชาไทย
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Health Tea
โดย กาญจนา พลอยศรี

ชา มีผลตอการดูดซึมธาตุเหล็กอยางไร
ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็หันมาดื่มชาเพื่อสุขภาพกันมาก
ขึ้น สวนใหญเปนเพราะประโยชนของการดื่มชา อยางไร
ก็ตามหลาย ๆ คนยังไมคอ ยรูถ งึ ประโยชนของการดืม่ ชา
จดหมายขาวชาฉบับนี้ เราจะนําเสนอผลงานวิจัยชาที่
เกี่ยวกับการดูดซึมธาตุเหล็ก เพื่อใหผูอานไดรับทราบถึง
ขอเท็จจริงกันใหมากยิ่งขึ้นนะคะ
เหล็กเปนธาตุที่มีความสําคัญตอการทํางานใน
รางกาย มีหนาที่ในการจับออกซิเจนโมเลกุลกับฮีโมโกล
บิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดง เปนตัวพาออกซิเจน
ในเม็ดเลือดแดงไปใหเซลลในรางกายใชในการทํางาน การ
ขาดเหล็กทําใหมีการสรางเม็ดเลือดลดลง จึงลดจํานวน
เม็ดเลือดที่นําออกซิเจน การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารไม
เพียงพอ อาจทําใหเกิดภาวะซีดหรือโรคโลหิตจางได ธาตุ
เหล็กที่พบในอาหารและในรางกายมี 2 รูปแบบ ไดแก
เฟอรรัส (Fe2+ , ferrous) และ เฟอรริก (Fe3+, ferric)
ธาตุเหล็กในรางกายของเราสวนใหญมีเฟอรรัสเปนสวน
ประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดและมัยโอโกลบินใน
กลามเนือ้ แตไมพบในรูปแบบของเฟอรรกิ จึงเรียกเฟอรรสั
เปน heme iron และเฟอรริกเปน non-heme iron
การดื่มชามีผลตอการดูดซึมธาตุเหล็กเนื่องจาก
ชามีสารกลุมโพลิฟนอล (Polyphenols) ที่สามารถจับ
กับธาตุเหล็กในอาหาร จึงมีผลลดการดูดซึมธาตุเหล็ก
เขาสูรางกายที่ระบบทางเดินอาหารได มีรายงานผลตอ
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การดูดซึมธาตุเหล็กของชาชนิดตางๆ ทั้งหนูปกติและหนู
ที่มีภาวะซีด โดยพบวาการชงชาเขียวความเขมขน 50
และ 100 กรัม ของใบชาตอลิตร ดื่มแทนนํ้าเปนเวลา 6
สัปดาห พบวาในกลุมที่ไดรับชาทั้ง 2 ขนาด มีผลลดระดับ
ธาตุเหล็กในซีรั่มประมาณ 26% เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับ
นํ้าเปลา และมีปริมาณเหล็กในเม็ดเลือดลดลง 25 และ
41% ตามลําดับดวย นอกจากนี้ปริมาณเหล็กสะสมในตับ
มาม และกระดูกตนขาของกลุมที่ไดรับชาในขนาดสูง ลด
ลง 32, 20 และ 35% ตามลําดับ ขณะที่ปริมาณเหล็กใน
ไตและหัวใจลดลงในกลุมที่ไดรับชาทั้ง 2 ความเขมขน
สารกลุมโพลิฟนอลที่พบในชาดํา ชาเขียว กาแฟ
และโกโก มีปริมาณมากนอยแตกตางกันไป ในชวง 79.7
– 136.2 มก./100 มล. สารโพลิฟนอลในชาดําและโกโก
มีสารแทนนินในปริมาณสูง เมื่อทดลองผลตอการเคลื่อน
ผาน Dialyzed membrane ของธาตุเหล็กในซีเรียลใสนม
พบวาเฉพาะชาชงของชาดํา ชาเขียว และโกโก ลดปริมาณ
เหล็กที่เคลื่อนผานได ขณะที่ชาสมุนไพรและกาแฟไมมีผล
เมื่อทําการทดลองในหนูโดยปอนสารโพลิฟนอลขนาด 4
มก./มล. อยางเดียวหรือรวมกับซีเรียลใสนมขนาด 4 มก./
มล. การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง 0 - 45% โดยพบวาชาอัสสัม
ชาสมุนไพร และโหระพา มีผลมากกวากาแฟและโกโก
แตชาสมุนไพรที่มีรสชาติเปรี้ยวไมมีผล
Mae Fah Luang University

ชาตอการดูดซึมธาตุเหล็กในคน แมวามีรายงาน
ที่แสดงวาการดื่มชาจํากัดการดูดซึมของเหล็กชนิด nonheme แตยังไมมีรายงานที่แสดงชัดเจนถึงผลของการดื่ม
ชาตอสภาวะเหล็กในรางกาย อยางไรก็ตาม มีการศึกษา
ที่ชี้ใหเห็นความสัมพันธของการดื่มชาตอการเกิดภาวะซีด
การศึกษาผลของการดื่มชาตอการเกิดภาวะซีดในทารก
จํานวน 122 ราย ในชวง 6 - 12 เดือน ปริมาณชาที่ดื่มอยู
ในชวง 50 – 750 มล./วัน กลุมที่ดื่มชามีระดับฮีโมโกลบิน
เฉลี่ยและปริมาตรเม็ดเลือดเฉลี่ยตํ่ากวากลุมที่ไมดื่ม โดยมี
ประมาณ 48.4% ที่มีภาวะซีด (ระดับฮีโมโกลบินนอยกวา
11 ก./ดล.)โดยพบวา 32.6% เปนทารกที่ดื่มชา และเพียง
3.5% ที่ไมดื่มชา โดยไมพบความแตกตางทางเพศและ
ระยะเวลาของการดื่มนมแมทั้ง 2 กลุม
ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องการดื่ ม ชาและ
กาแฟกับภาวะซีดในกลุม ประชากรอายุระหวาง 19 – 74 ป
รวม 11,684 คน พบวาประมาณ 5.3% ที่มีภาวะซีด แต
ไมพบความสัมพันธกับการดื่มชาและกาแฟ เฉพาะ nonheme iron ที่มีรายงานวาถูกยับยั้งไดดวยการดื่มชา การ
เกิดภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก จึงมักไมพบในผูที่ดื่ม
ชาและรับประทานอาหารเนื้อสัตวดวย แตชาอาจมีผล
ตอยาเสริมธาตุเหล็กที่มักอยูในรูปของ non-heme และ
การดื่มชาจึงอาจมีผลตอการรักษาภาวะซีดได มีรายงาน
ในหญิงสาวที่มีภาวะประจําเดือนมากกวาปกติ เกิดภาวะ
ซีดจากการขาดธาตุเหล็กและชอบดื่มชาในปริมาณมากมา
นาน ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาเสริมธาตุเหล็กจน
กระทั่งหยุดดื่มชา
ความตองการธาตุเหล็กจากอาหารขึ้นกับ อายุ
เพศ สภาวะทางสรีรวิทยาของรางกายและอาหาร สาเหตุ
ของการขาดธาตุเหล็กอาจเนื่องมาจากชนิดของอาหาร
ที่รับประทาน การไดรับจากสารอาหารไมเพียงพอ หรือ
ความตองการในการใชธาตุเหล็กของรางกายเพิ่มขึ้น เชน
ในเด็กที่กําลังเจริญเติบโต และผูหญิงขณะมีประจําเดือน
หรือตั้งครรภ เชนเดียวกันการดูดซึมเหล็กที่ถูกควบคุม
ดวยหลายปจจัย เชน สภาวะเหล็กสะสมในรางกาย ความ
ตองการเหล็ก รูปแบบของธาตุเหล็กในอาหาร และการมี
สารที่สงเสริมหรือยับยั้งการดูดซึม การศึกษาในคนและ
สัตวทดลองแสดงใหเห็นวา ชามีผลรบกวนการดูดซึมธาตุ
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เหล็กจากอาหาร อยางไรก็ตาม การดื่มชาในปริมาณสูง
อาจไมเกี่ยวของกับสภาวะเหล็กในรางกาย มีรายงานวา
ในภาวะที่มีระดับธาตุเหล็กสูงหรือตํ่ากวาปกติ ในระยะ
เวลาหนึ่งรางกายสามารถปรับสภาวะเหล็กใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมได
นอกจากนี้ยังมีรายงานที่แสดงวา
การดื่มชา
ไมมีผลตอสภาวะเหล็กในรางกายของผูที่มีสุขภาพดีที่
รับประทานสารอาหารที่สมดุล ขณะที่ผูที่มีสภาวะเหล็ก
อยูในระดับคอนขางตํ่าที่ชาอาจมีผลได จึงมีขอแนะนํา
สําหรับผูที่มีสภาวะเหล็กอยูในระดับตํ่าควรหลีกเลี่ยงการ
ดื่มชาขณะรับประทานอาหารและประมาณ 2 ชั่วโมงหลัง
อาหาร ถาดื่มชาในปริมาณมาก เชน 3-4 ถวยตอวัน ไม
ควรดื่มทีเดียว ควรกระจายดื่มในชวงระหวางมื้ออาหาร
การไมแชใบชาหรือถุงชานานชวยลดปริมาณแทนนินได
นอกจากนี้การเติมมะนาวที่มีวิตามินซีในชาชวยเพิ่มการ
ดูดซึมเหล็กได นอกจากนี้ผูที่ตองรับประทานยาเสริมธาตุ
เหล็ก เชน สตรีมีครรภ ผูที่มีภาวะซีด ผูปวยธาลัสซีเมีย
ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาใกลเวลารับประทานยาเสริมธาตุ
เหล็ก เนื่องจากชามีผลตอการดูดซึม non-heme iron
ซึ่งไดจากอาหารและผลิตภัณฑจากพืช จึงตองระวังในผูที่
รับประทานอาหารมังสวิรัตดวย
เอกสารอางอิง
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Activity
โดย อนัญญา เอกพันธ

เริ่มงานวิจัย ชาตานโรคเบาหวาน
นักวิจัยในเครือขายวิจัยของสถาบันชานําโดย
ดร. จุฑามาศ นิวัฒน สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รวมกับ ดร. ธีรพงษ เทพกรณ หัวหนาสถาบันชา
มหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ  า หลวง คุ ณ จั ก รพงษ สิ ท ธิ โ สด
บริษัท ชาดอยชาง จํากัด และทีมนักวิจัย 6 ทานจาก
โรงพยาบาลแมลาว อ.แมลาว จ.เชียงราย ไดประชุมหารือ
เพื่อเริ่มดําเนินงานวิจัยชาในโครงการ “คุณสมบัติ
ของชาพรนิทราในการลดระดับนํ้าตาลในผูปวยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ
โรงพยาบาลแมลาว อ.แมลาว จ.เชียงราย คณะนัก
วิจัยไดวางแผนเพื่อเริ่มศึกษาผลของการดื่มชาตอการ
ลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยในคลีนิคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลแมลาว งานวิจัยนี้คาดวาจะเสร็จสิ้น
ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 2555 ผลของงาน
วิ จั ย ในครั้ ง นี้ ค าดว า จะเป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการ
รักษาผูปวยโรคเบาหวานดวยแนวทางการแพทยแผน
ไทยและแพทยทางเลือก ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของ
โรงพยาบาลแมลาวที่มีจุดประสงคในการใหบริการ
สุขภาพองครวมและสรางสุขภาพสูความยั่งยืนดวย
การพัฒนาระบบการแพทย
แผนไทยและการแพทย
แพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

อบรมเชิงปฏิบัติการ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัดเชียงราย ไดจดั การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ตลาดสินคาและบริการของจังหวัด และโครงการสง
เสริมและพัฒนายานการคาชาดอยแมสลอง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ แมสลองวิลลา ต.แม
สลองนอก อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย มีผูเขารวมอบรม
จํานวนทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ไดรับเกียรติ
จากคุณสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิน ผูตรวจราชการกระทรวง
พาณิชย และคุณเฉลิมพล พงศฉบับนภา พาณิชย
จังหวัดเชียงราย รวมกันเสนอแนะแนวทางการสง
เสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชาเชียงราย วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาจารยชัยวัฒน ทองอินทร
ไดใหความรูและทักษะในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันเชิงธุรกิจในประเด็นตาง ๆ
นอกจากนี้ผูเขารวมอบรมซึ่งสวนใหญเปนผู
ประกอบการชาไดรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัด Road Show

ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑจากชา
มูลนิธิแมฟาหลวง รวมกับ ศูนยบริการวิชาการสํานัก
วิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง ไดจัดอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากชาใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 โรงเรียน
สันติคีรีวิทยาคม จํานวน 25 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554
ณ โรงเรียนสันติคีรวี ิทยาคม ต.แมสลองนอก อ.แมฟาหลวง
จ.เชียงราย ในการอบรมครั้งนี้นักเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ
การแปรรู ปผลิต ภั ณ ฑ ท อ งถิ่น (ชาเขี ยวและชาอู ห ลง) ให
เปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา คือ วุนชาอูหลงและถั่วกวนชาเขียว เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑทองถิ่นของชุมชน
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งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 17-18 สิงหาคม
2554 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละพระปรี ช าสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย” เพื่อกระตุนใหเยาวชนสนใจวิทยาศาสตรและรูจัก
นําวิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจําวัน โดยภายในงานมีคณาจารย
นักเรียน และนักศึกษา จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียงเขา
รวมงานอยางเนืองแนน ทั้งนี้สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ไดเขารวมจัดนิทรรศการชาในงานดังกลาวดวย

งานวิจัยชาตานโรคเบาหวาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ดร.จุฑามาศ นิวัฒน สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง นักวิจัยในเครือขายวิจัยของสถาบันชา รวมกับเจาหนาที่
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณจักรพงษ สิทธิโสด บริษัทชาดอยชาง จํากัด
และทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ไดเริ่มดําเนิน
งานวิจัยชาในโครงการ “คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับนํ้าตาลในผูปวยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2” ณ โรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย มีอาสาสมัคร
ผูปวยโรคเบาหวานจากเขตพื้นที่อําเภอแมลาวเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 60 คน

เยี่ยมชมโรงงานชาฉุยฟง

ตัดสินประกวดโลโกสมาคมชาไทย

สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง รวมกับ
คณะกรรมการ(ชั่วคราว)สมาคม ทีมผูกอตั้งสมาคม
ชาไทย จัดประชุมตัดสินการประกวดการออกแบบ
ตราสัญลักษณของสมาคมชาไทย วันที่ 2 กันยายน
2554 ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จากผลงานที่สงเขา
ประกวดทั้งสิ้น 177 ผลงาน โดยที่ประชุมไดลงคะแนน
พรอมเสนอความคิดเห็น ผลงานที่ไดรับรางวัล คือผล
งานของคุณวีรยุทย ปาณิกวิน จากจังหวัดปตตานี ได
รับรางวัลชนะเลิศ คุณกิตติบดี บัวหลวงงาม และคุณ
ธีระยุทธ แซไหล จากกรุงเทพฯไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศ และรางวัลชมเชย ตามลําดับ
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วันที่ 7 กันยายน
2554 เจาหนาที่สถาบันชา
พรอมดวยนักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เดินทาง
เขาเยี่ยมชมโรงงานชาของบริษัทชาฉุยฟง จํากัด และ
ศึกษากระบวนการผลิตชาอูหลง เพื่อนําไปประกอบ
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตชา โดยการวิเคราะหแผนผังสายธาร
แหงคุณคา กรณีศึกษาบริษัทชาฉุยฟง จํากัด ไดรับการ
ตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่ของบริษัทชาฉุยฟง
จํากัด และไดรับเกียรติจากคุณหมี่คาง หมื่อแล เปนผู
ใหขอมูลและพาเยี่ยมชมโรงงานผลิตชา
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ความคืบหนางานวิจยั ชาตานโรคเบาหวาน
วันที่ 9 กันยายน 2554 ทีมนักวิจัยโครงการ
“คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับนํ้าตาลใน
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2” และอาสาสมัครผูปวย
โรคเบาหวานจากเขตพื้ น ที่ อํ า เภอแม ล าวที่ เข า ร ว ม
โครงการ จํานวน 25 ทาน เดินทางเขาเยี่ยมชมสวนชา
ธรรมชาติ ดอยชาง และโรงงานผลิตชาของบริษัทชา
ดอยชาง จํากัด ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุนและเปน
กันเองจากเจาหนาที่ของบริษัทฯ และไดรับเกียรติจาก
คุณจักรพงษ สิทธิโสด เปนผูนําเยี่ยมชมสวนชา และ
กระบวนผลิตชา ซึ่งบริษัทชาดอยชาง จํากัด ถือได
วาเปนบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีและครบวงจร
ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด อีกทั้งเปนบริษัทที่มุง
เนนการผลิตชาปลอดสารพิษ 100 %

เยี่ยมโรงงานใบชามิ่งดี
วันที่ 14 กันยายน 2554 หัวหนาสถาบันชา
พรอมดวยเจาหนาที่ของสถาบันชา เดินทางเขาเยี่ยม
ชมสวนชาและกระบวนการผลิตชาของใบชามิ่งดี ซึ่ง
เปนผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันประกวด
ชาไทย (Thailand the Best Tea Championship
2011) และไดสัมภาษณคุณคณิต ขันมอญ เจาของ
ใบชามิ่งดีเพื่อนําบทสัมภาษณนําเสนอในจดหมาย
ขาวชา

การพัฒนาเกษตรอินทรีย
วันที่ 15 กันยายน 2554 สถาบันชาไดนํา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ช าและโปสเตอร ข  อ มู ล ความรู  เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการผลิ ต ชาแบบเกษตรอิ น ทรี ย  จั ด แสดง
ในงานการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นา
เกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงราย” ณ อาคาร D1
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งจัดโดยสถาบัน
การศึ ก ษาและจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดลอม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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Trendy Tea Menu
โดย ศารินาฏ เกตวัลห

Green Tea Cupcakes

Trendy Tea menu ฉบับนี้เราเอาใจสาวก
ชาเขียวโดยนําเสนอสูตรคัพเคกชาเขียว เปนสูตรอรอย
งายๆ เหมาะสําหรับเปนของหวานในงานปารตี้ คนไหน
มือใหม มือสมัครเลน หัดทําไดสบายๆ คะ ถาพรอมแลว
ก็มาเริ่มกันเลยคะ Let’s GO !!!

สวนผสมของ
Green Tea Cupcakes :
แปงสาลีเอนกประสงค
2
เกลือปน
1
1_
ผงฟู
2
1_
เบคกิ้งโซดา
2
นํ้าตาลทราย
1 1_2
ไขไกใหญ
3
เนย
115
1_
นมสด
4
วนิลา
1
ผงชาเขียวญี่ปุน (Matcha) 1

ถวย
ชอนชา
ชอนชา
ชอนชา
ถวย
ฟอง (ที่อุณหภูมิหอง)
กรัม (ที่อุณหภูมิหอง)
ถวย (60 ml)
ชอนชา
ชอนโตะ

สวนผสมของ
Green Tea Buttercream Frosting :
นํ้าตาลไอซิ่ง
2 ถวย (230 กรัม)
เนย
100 กรัม (ที่อุณหภูมิหอง)
วนิลา
1 ชอนชา
นมสด
2 ชอนชา
ผงชาเขียวญี่ปุน(Matcha) 1 ชอนโตะ
สีผสมอาหาร “สีเขียว” (หากตองการสีเพิ่ม)

1. กอนอื่นเปดเตาอบไวที่อุณหภูมิประมาณ 175 ํC และเตรียมถวย
กระดาษไวใหพรอม
2. รอนแปง, ผงฟู, เบคกิ้งโซดา และเกลือปน เขาดวยกัน รอนสัก 2-3
ครั้ง แลวพักเอาไวกอนคะ
3. ตีไขไก, นํ้าตาลทราย และวนิลาดวยเครื่องตี (หรือตะกรอมือ) ดวย
ความเร็วกลาง ใชพายยางปาดสวนผสมขอบอางดวยนะคะ
4. เติมเนยลงไปแลวตีดวยความเร็วสูง จนสวนผสมฟูนุม ขั้นตอนนี้ใช
เวลาประมาณ 2 นาที
5. คอยๆใสแปงลงไปสลับกับนม แบงใสสัก 3 ครั้ง แลวใชพายยาง
ตะลอมใหเขากัน
6. ใสผงชาเขียวลงไป แลวใชพายยางคนใหเขากัน จะไดสวนผสมนุม
นวลเนียน
7. นําสวนผสมที่ไดใสลงในถวยกระดาษ ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 2/3
ของถวย ไมตองใสใหเต็มถวยนะคะ อบดวยไฟลางนานประมาณ
20-25 นาที หรือลองใชไมจิ้มฟนจิ้มดู หากไมมีเศษแปงติดไมมา
แสดงวาขนมสุกดีแลวคะ
8. เมื่อสุกดีแลวนําออกจากเตาอบ แลวทิ้งใหขนมเย็นตัวลง หากไม
ตองการขนมตรงสวนโดมก็ตัดทิ้งไปได โดยใชมีดคมๆปาดออก
แตถาเสียดายเนื้อขนมก็ไมตองตัดทิ้ง เดี๋ยวเอาครีมฟรอสติ้งปด
แทนก็ไดคะ
9. ตอไปก็มาทํา Green Tea Buttercream Frosting กันคะ นําเนย,
วนิลา และนํ้าตาลไอซิ่ง ตีเขาดวยกันดวยความเร็วตํ่า จนไดสวน
ผสมที่นุม ใชพายยางปาดขอบอาง
10. เติมนมและผงชาเขียวลงไป คนใหเขากัน จากนัน้ หยดสีผสมอาหาร
ลงไปสัก 4-5 หยด
11. ทีนี้ก็พรอมตกแตงหนาคัพเคกแลวคะ เสร็จแลวก็จะไดคัพเคกหอม
ชาเขียวมากๆ เลยคะ

ขอขอบคุณสูตรคัพเคกชาเขียวอรอย ๆ จากเว็บบล็อกของคุณไหม ตามลิ้งคนี้เลยคะ http://www.bloggang.com/mainblog.
php?id=khunmai&month=13-06-2010&group=13&gblog=14
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