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ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปขีองการดำาเนนิงานของสถาบนัชา ทางเรามคีวามคดิทีจ่ะจดั

กิจกรรมอะไรสกัอยา่งท่ีจะชว่ยขบัเคลือ่นงานของสถาบนัชาและอตุสาหกรรมชาในประเทศไทย 

เราจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดการประชุมวิชาการขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีสำาหรับการขับเคลื่อนวงการชา

ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น นัก

วิจัย ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ซื้อ มาพบปะพูดคุยและเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงการต่อยอด

ธุรกิจชา ดังนั้น งานประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 

2014  (TITea2014) จึงได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ถึงแม้ว่าวันนี้งาน

ประชมุดงักลา่วไดจ้บลงไปดว้ยรอยยิม้และมติรภาพใหม่ๆของวงการชาในประเทศไทย โดยมผีู้

ร่วมงานมากกว่า 300 ชีวิต โดยมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา 

จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน จากการประชุมครั้งนี้ ทำาให้เราได้รับ

ทราบถึงสถานการณ์ผลิตชาโลกในปัจจุบันว่า มีพื้นท่ีปลูกชาประมาณ 4,002,000 เฮกตาร์ 

ปริมาณการผลิต 4,819 ล้านกิโลกรัม ปริมาณผลผลิต 1,204 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ปริมาณการ

ส่งออก 1,867 ล้านกิโลกรัม ปริมาณการบริโภค 4,106 ล้านกิโลกรัม ประเทศจีนเป็นผู้ที่ผลิต

ชาได้มากที่สุดของโลก รองลงมา คือ อินเดีย เคนยา และศรีลังกา ตามลำาดับ

4

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตชาของโลก

สถานการณ์การของชาในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปตาม

พืน้ท่ีและปรมิาณการบริโภคในแต่ละประเทศ ซ่ึงแต่ละประเทศกจ็ะ

มีชาที่มีชื่อเสียงเป็นของตนเองหรือชาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ

พื้นที่ในแต่ละประเทศ ปริมาณการบริโภคชาในแถบประเทศ

อาเซียน พบวา่ ประชากรของประเทศมาเลเซียมกีารบริโภคชามาก

ที่สุด รองลงมาคือ เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย และ

ฟลิปิปนิส ์ตามลำาดบั ประชากรของประเทศไทยบรโิภคชาเพยีง 10 

กรัมต่อคน เมื่อเทียบกับมาเลเซียซึ่งบริโภคชา 660 กรัมต่อคน

แนวโน้มการผลิตชาของโลกในอนาคต ผู้ประกอบการมุ่งจะ

พัฒนาการผลิตชาเป็นแบบอินทรีย์ โดยแนวโน้มสามารถนำาไป

แปรรปูไดห้ลายรปูแบบ เชน่ ใบชาสดเปน็สว่นประกอบของอาหาร 

เช่น ใบชาทอดกรอบ นำามาปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ชาแปรรูป ชาผง 

ชาผสมดอกไม้หรือสมุนไพร ชาพร้อมดื่ม 

แนวทางการพัฒนาชาไทยในอนาคต ปัจจุบันผู้บรโิภคใหค้วามใส่ใจในเรื่องอาหารสุขภาพและการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ดังนั้น

การส่งเสริมให้เกษตรกรนำาระบบการผลิตชาแบบอินทรีย์มาใช้ เป็นแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสทางการตลาดสูงทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ การเพิ่มปริมาณผลผลิตของชาและการผลิตชาให้ได้คุณภาพ การผลิตชาตามมาตรฐาน Good Agricultural 

Practice (GAP), Good Manufacturing Practice (GMP) และ HACCP การลดต้นทุนการผลิตชา การสร้างมาตรฐานคุณภาพชาไทย การ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แสดงเอกลักษณ์ของไทย

ประเด็นที่นักวิจัยควรจะศึกษาในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือ สภาวะอากาศและสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ต่อคุณภาพของชาในแต่ละพื้นที่จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ควรจะเริ่มศึกษาวิจัย เพื่อจะเป็นข้อมูล

สำาหรับการดูแลต้นชาหรือปรับปรุงพันธุ์ของต้นชาให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

 ถึงแม้ว่าการประชุมจะจบลงไป แต่สิ่งทีเ่ราได้มาคือ เครือข่ายนกัวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงการชาในประเทศไทยให้มีความทัดเทียมกับต่างประเทศ หากท่านผู้อ่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมจากงานประชุม

วิชาการในครั้งนี้สามารถดาวโหลดได้จาก www.titea2014.mfu.ac.th หรือ www.teainstitutemfu.com หวังว่าข้อมูลจากงานประชุมวิชาการ

ในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชานะคะ
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สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ได้รับทราบถงึบริบทของอตุสาหกรรมชาในประเทศไทยรวมถงึบรบิทของประเทศในกลุม่อาเซยีนและสถานการณ์ของอตุสาหกรรม
ชาในประเทศที่มีการบริโภคชาเป็นเครื่องดื่มหลักเช่นประเทศจีน ไต้หวัน อีกทั้งยังได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงผ่านผลงานวิจัยของ        
นักวิชาการระดับโลกหลายท่านซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจอย่างยิ่ง

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

งานประชมุวชิาการทีเ่กดิขึน้เป็นจดุเร่ิมต้นทีดี่มากซ่ึงหากมกีารนำาผลงานวจิยัท่ีได้นำาเสนอในงานไปปรบัใช้เพือ่พัฒนาอตุสาหกรรม
ชาของประเทศไทยได้จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แง่มุมที่มีหลายท่านนำาเสนอในการประชุมก็คือการจัดทำาดัชนีที่ชี้วัดเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมชาของประเทศไทยให้เป็นทางการ ถูกต้องและทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการกำาหนดทิศทางการพัฒนา
วงการชาของประเทศไทยให้ไปทัดเทียมกับนานาประเทศ ดังนั้นสถาบันชาควรผลักดันเรื่องการทำาดัชนีขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เช่นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น งานครั้งนี้จัดขึ้นมาได้อย่างดีเหมาะสมกับเวลา สถานที่และ
เนื้อหาอย่างมาก ข้อเสนอแนะมีประการเดียวคือควรจัดทุกปีและมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้อีกทั้งอาจเพิ่มการนำาเสนองานวิจัย
ภาษาไทยเข้าไว้หรือแปลเอกสารเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจมากขึ้น

เสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงาน

ดร.กวิน พริ้งพวงแก้ว

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาดอยช้าง จำากัด

ผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Thailand International Conference on Tea 2014

The knowledge obtained from the conference

The market is in favour of Organic tea. Although current 
organic trend attract premium market price, more development 
on tea for health will be required to maintain/secure future 
unique and premium prices.

Standardization, GMP, will need to be pushed to maintain 
production quality. Tea Master Committees are needed to taste 
and guide development of Thai teas. These should also include 
various types of buyers as they provide for different markets.

The myth about curing diseases by tea is being studied by 
Dr.Yukihiro Hara using exact quantities of active ingredient 
extracted from tea called EGCG.

Mulching using dry lemongrass leaves should be used to 
control weeds and maintain moisture on the ground.

True Organic should be 100% controlled and localized 
hence all ingredients for fertilizers or insect repellent should be 
grown and developed within our farm. Nothing should be 
bought…

Tea industry generally suffers from:

Lack of successors, high labour/production cost, 
competitive market, over production and grim view…

So what are we going to do differently to overcome 
the above dilemma? If we are already sure that our 
product is already organic then the missing link no 
one talked about is how to achieve our sales target?

ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ (Steven Liu)                          
นักวิชาการด้านสิง่แวดล้อม                                                    
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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นางสาวยุพิน ชีวินกุลทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท วังพุดตาล จำากัด

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ในฐานะที่มาจากครอบครัวที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับชามาเป็นเวลา 30 กว่าปีนี้ รู้สึกดีใจที่เห็น    

ชาไทยของเรามีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีหน่วยงานอย่างสถานบันชาเข้า
มาให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับผู้ประกอบการชาและผู้นิยมชื่นชอบชา ในการ
ประชุมครั้งนี้ขอบอกได้เลยว่า ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชาในไทยและ
ประเทศที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Strengths หรือ Weaknesses 
ของแต่ละประเทศที่ผลิตชาที่ได้แบ่งปันให้กับเราในวันนั้น ทำาให้เราทุกคนได้แนวทางที่ดีกลับ
ไปปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาต่อไป สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าเป็นการจัดประชุมเกี่ยวกับชาที่
ประสบความสำาเร็จและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมมาในประเทศไทยคะ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจัดขึ้นทุกๆปีหรือสองปีคะ

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาชาตั้งแต่การ

เพาะปลูกจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวกับประโยชน์จากสารสำาคัญที่มี
อยู่ในผลติภณัฑ์ชาประเภทต่างๆ ซึง่สามารถนำามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาต่อยอดความคดิด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ชาที่มีคุณภาพต่อไป

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ทางผู้จัดงานฯ ควรรวบรวมข้อมูลไฟล์นำาเสนอทั้งหมดและจัดทำาเป็น CD หรือ    
จัดพิมพ์เป็นเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำาข้อมูลอันมีคุณค่าเหล่านี้ไปใช้  
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิในการพัฒนางานวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ได้แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญในวงการชา พร้อมข้อมูลสถานการณ์
อุตสาหกรรมชาทั้งในและต่างประเทศ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในส่วนการนำาเสนอนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาให้มีคุณภาพดีขึ้น จุดประกายการทำานวัตกรรมใหม่ๆใน
อุตสาหกรรมชา

นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน
ผู้อำานวยการ สวทช.ภาคเหนือ

 ดร.กมลวรรณ  พรหมศักดิ์
 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม 

6



7

หัวหน้าสถาบันชาแต่ละประเทศ

Tea Research Institute of CASS

แปลงชาสาธิตพันธุ์ Longjing 43

หลังจากงานประชุม TITea2014 ทางสถาบันชาได้รับเชิญ
จาก Tea Research Institute of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (TRI, CASS) ให้นำาเสนอสถานการณ์การผลิตชาใน
ประเทศไทยภายใต้หัวข้อ ”Current status and future development 
of tea production and tea products in Thailand” เมื่อวันที่ 10-13 
พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน
ประชมุวิชาการ  International Tea Symposium 2014 ในงานประชมุ
วิชาการดังกล่าวนี้ มีการนำาเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการเกี่ยว
กับชาจากประเทศตา่งๆ ทัว่โลก มผีูเ้ขา้ร่วมงานจำานวน 400  คน จาก
ทั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นักวิจัย 
นกัศึกษา จากหลายๆ ประเทศ เชน่ จนี ไตห้วนั เกาหล ีญีปุ่น่ อนิเดยี 
ศรีลังกา ไทย ฯลฯ โดยการประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีการนำาเสนอความ
ก้าวหน้าของงานวิจัยชาทางด้าน Tea Breeding and Cultivation, 
Tea Pests and Diseases Control, Tea and Human Health, Tea 
Economics and Culture, Tea Biochemistry and Processing 
สถานการณ์การผลิตชาของโลกและในแต่ละประเทศ 

ในงานประชุมดังกล่าวนี้ มีการประชุม The Global forum of 
Directors for Tea Research Institutes โดยมีผู้แทนจาก 12 ประเทศ 
ได้แก่ จีน บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เคนย่า มาลาวี 
ปากีสถาน ศรีลังกา แทนซาเนีย ไทย และ ตุรกี เข้าร่วมประชุม ผลที่
ได้จากการหารือในที่ประชุม สถาบันชาแต่ละประเทศจะมีการแลก
เปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
ชา รวมถึงการสนับสนุนการทำางานร่วมกันในแต่ละประเทศ เพื่อเป็น 
การพฒันาความรว่มมือทางวชิาการและชว่ยกนัพฒันาอตุสาหกรรมชา
ในแต่ละประเทศในอนาคต นอกจากนี้ทางผู้จัดงานได้พาไปเย่ียมชม 
Tea Research Institute of CASS ซึ่งสถาบันชาแห่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 
1958 โดยรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการ 
ปจัจบุนัมีบคุลากรทัง้สิน้ 168 คน โดยทำาการวจิยัเกีย่วกบัชาในดา้น tea 
germplasm, tea genetics and breeding, physiology and nutrition, 
cultivation, pest and disease prevention, tea chemistry and quality 
control, tea product processing, quality and safety control of tea  
ซึ่งถือได้ว่าสถาบันชาแห่งนี้มีศักยภาพในการพัฒนาและส่งเสริมงาน
วิจัยเกี่ยวกับชาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคตทางสถาบันชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และ
การแลกเปลีย่นบคุลากรกบัสถาบันชาแห่งนีเ้พ่ือเปน็การพัฒนาและตอ่ย
อดงานวิจัยชาของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ คือ 
ทำาให้ทราบถงึความกา้วหนา้ดา้นวชิาการเก่ียวกับชาจากประเทศตา่งๆ 
รวมทั้งได้ พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและ
กนัและสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการกบันกัวิจยัจากประเทศตา่งๆ 

ที่เพื่อเป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการกับต่าง
ประเทศในอนาคตต่อไป
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คุณปิยนุช นาคะ

Today Tea News

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได ้มอบหมายให้        

กรมวิชาการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

พืชสวน ซึ่งดูแลรับผิดชอบสินค้าเกษตร จ�านวน 23 รายการ 

โดยผลิตภัณฑ์ชาก็เป็นหน่ึงในสินค้าดังกล่าว ได้ด�าเนินการจัด

ประชุมเพื่อพิจารณาจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชา ปี 2558-2562 ซึ่ง

มีสาระส�าคัญ ดังนี้

หลักการและเหตุผลของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชา

ชาเป็นพชืเศรษฐกจิชนดิหนึง่ของไทยทีภ่าครฐัส่งเสริมให้มี

การปลูกเพื่อทดแทนพืชเสพติดในแหล่งผลิตทางภาคเหนือโดย

สามารถท�ารายได้มากกว่าปีละประมาณ 500 ล้านบาท โดยใน

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2556) เนื้อที่ให้ผลและผลผลิตเพิ่ม

ขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยเนือ้ที่ให้ผลเพิม่จาก 116,466 ไร่ในปี 2552 

เป็น 132,229 ไร่ในปี 2556 ส่งผลให้ผลผลิตชาเพิ่มขึ้นจาก 

63,707 ตัน ในปี 2552 เป็น 77,090 ตันในปี 2556 โดยมีแหล่ง

ปลูกที่ส�าคัญอยู่แถบภูเขาทางภาคเหนือของไทย ได้แก่ จังหวัด

เชยีงราย เชยีงใหม่ แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน  พนัธุท์ีป่ลูกส่วน

ใหญ่เป็นชาอสัสมั ร้อยละ 87  และชาจนี ร้อยละ 13 ของผลผลติ

ทั้งหมด เนื่องจากชาเป็นสินค้าที่มีความนิยมบริโภคจากกระแส

เพือ่สขุภาพรวมทัง้เพือ่ลดน�า้หนกั และเป็นพชืเศรษฐกจิพชืหนึง่

ในกลุม่อาเซยีน และจากการรวมตวัเป็นหน่ึงเดยีวของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน ท�าให้สนิค้าเกษตรทัง้หมด 20 รายการมีอัตรา

ภาษีน�าเข้าสินค้าของประเทศสมาชิกเป็น 0 โดยชาเป็นสินค้าที่

ต้องยกเว้นการเก็บภาษีเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการแข่งขันในตลาดอาเซียนแล้วคูแ่ข่งในการผลติชาของไทย

ได้แก่ประเทศ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้

สามารถผลติชาที่ให้ผลผลติสงูกว่า ราคาถกู และต้นทนุการผลิต

ต�่ากว่า การผลิตชาของไทยจึงไม่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะ

นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

ชาอัสสัม เป็นชาพันธุ์พื้นเมืองมีอายุหลายปี ท�าให้ผลผลิตต�่า

ในขณะทีช่าจนี ขาดแคลนผู้เชีย่วชาญด้านการผลิตและแปรรปู 

รวมทั้งเครื่องจักรในการแปรรูปยังล้าสมัย อีกทั้งเกษตรกรราย

ย่อยขาดแคลนเงนิทนุเนือ่งจากการปลกูชาจนีต้องใช้เงนิทนุสงู 

ดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพการผลิต การตลาด และการ

แปรรูปของชาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC  จ�าเป็น

ต้องจัดท�ายุทธศาสตร์ชา โดยเน้นพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า 

สู่ปลายน�้าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการ

ผลิต การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชา

เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไป

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชา มีดังต่อไปนี้

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต

ชา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

และเทคโนโลยีในการน�าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า และ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

3. สามารถพัฒนามาตรฐานและผลิตภัณฑ์ชาสู่สากล

4. สามารถพัฒนากลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการชาใน

การผลิตได้มาตรฐาน

5. ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ประโยชน์ของชา และรณรงค์

การบริโภคชาภายในประเทศ

6. สร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปชาใน

อาเซียน  

7. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปชาใน

อาเซียน  

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ

8



9

ยุทธศาสตร์ มาตรการด�าเนินงาน  

1. ยทุธศาสตร์ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุ

การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1 จัดระบบการผลิต โดยพัฒนาเขตการผลิตชาท่ีมี

ศกัยภาพด้านการผลติ และส่งเสรมิการปลกูตามหลกัการปฏบิตัิ

ที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรดินอย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.3 ปรับปรุงสวนชาเสื่อมโทรม

1.4 พัฒนาการผลิตและรับรองสวนชาของเกษตรกรให้ได้

มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และมาตรฐานสากล

1.5 วิจัยและพัฒนาการผลิต ในด้านพันธุ์ เทคโนโลยีการ

ผลิต การเก็บเกี่ยว ชาอินทรีย์ และการลดต้นทุนการผลิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชา

2.1 ส่งเสริมการแปรรูป การสร้างเอกลักษณ์ชาไทย การ

ผลิตชาให้ได้มาตรฐานไทยและสากล

(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ การแปรรปู ให้ได้มาตรฐาน

(2) สนับสนุนเงินทุน/เงินกู้ดอกเบ้ียต�่า เพ่ือสนับสนุนการ

แปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

(3) ส่งเสริมการผลิตชาเป็นสินค้าประจ�าจังหวัด

(4) สร้างเอกลักษณ์ชาไทย

(5) พัฒนาการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP

(6) วิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และ

เครื่องจักรกลส�าหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชา ตลอดจน

ประโยชน์ของการบริโภคชา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสถียรภาพราคา การส่งเสริม

และสร้างโอกาสทางการตลาด

3.1 ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การซื้อขายใบชา และ

ผลิตภัณฑ์ชาตามชั้นคุณภาพ

(1) จัดท�ามาตรฐานใบชา และผลิตภัณฑ์ชาสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล

(2)  ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการซ้ือขายผลิตภัณฑ์ชา

ตามมาตรฐาน

3.2 บริหารตลาดภายในและต่างประเทศ

(1) จัดหาตลาดให้เกษตรกร

(2) จดัหาตลาดในและต่างประเทศเพิม่ขึน้ส�าหรบัผลติภณัฑ์

แก่ผู้ประกอบการ

(3) สร้างพันธมิตรทางการค้าในด้านตลาดกบัอาเซียน และ

ตลาดที่มีศักยภาพ

(4) ประชาสัมพันธ์ชาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน

และระดับสากล

(5) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการเคลื่อนไหวราคา 

ต้นทุนการผลิตของสินค้าชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(6) วิจยัและพฒันาการตลาดเดมิและตลาดใหม่เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการแข่งขัน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับฐานการบริหารจัดการ

4.1 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพืชสวน และคณะ

ท�างานพืชชา ซึ่งอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการพืชสวน รับผิด

ชอบในการพิจารณาพัฒนาชาท้ังระบบ โดยเชื่อมโยงกับทุก

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม

4.2 สร้างเครือข่ายข้อมูลชาภายในและต่างประเทศ

4.3 พัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตชา และผู้เกี่ยวข้อง

4.4 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มรับซื้อและจัดการผลผลิต

4.5 การติดตามประเมินผล

เมื่อได้จัดท�ายุทธศาสตร์ชา และมีการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กล่าว

คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างน้อย 10% สามารถ

เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้อย่างน้อย 20% สามารถผลิตชาใบและ

ผลิตภัณฑ์ชาที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20%  ผลิตภัณฑ์ชามีความหลากหลายและ

เพิ่มมูลค่า และสามารถพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

ชาที่มีคุณภาพในอาเซียนได้

ทั้งนี้ ทางกรมวิชาการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ

อนกุรรมการพชืสวน มีแผนจะด�าเนนิการจดัประชมุระดมสมอง

เพือ่พจิารณาร่างยทุธศาสตร์ดังกล่าวโดยเชิญหน่วยงานทีม่ส่ีวน

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้-ส่วน

เสียที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัด

ท�ายุทธศาสตร์ชา (ปี 2558-2562) ส�าเร็จได้ด้วยดี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมชาของประเทศต่อไป

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาระดับประเทศ

9
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อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ  ฐิติปราโมทย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เพื่อปกป้องและส่งเริมสุขภาพครีมบ�ำรุงผิวหน้ำ ผสมผสำนคุณค่ำจำกสำร
สกัดธรรมชำต ิชำอสัสัม (Assam Tea Facial Cream) 
เป็นผลงำนที่ค้นคว้ำวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภำพ 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง งำนวิจัยน้ีเป็นกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำงที่มีสำรสกัดชำ เพื่อเป็นกำร
เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกชำอัสสัม 
หรือชำเมี่ยง (Camellia sinnensis var assamica) 
ซึง่เป็นชำท่ีนิยมปลกูกนัอย่ำงแพร่หลำยในภำคเหนอื
ตอนบน โดยเฉพำะพื้นที่ในจังหวัดเชียงรำย แหล่ง
เพำะปลูกชำที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ส่วน
มำกกำรใช้ประโยชน์จำกชำอัสสัม คือกำรน�ำส่วนใบ
มำผ่ำนกระบวนกำรหมักเพือ่ผลติเป็นเมีย่ง โดยน�ำใบ
สดมำนึ่ง มัดเป็นก้อน แล้วหมักในถังหมักก่อนน�ำไป
บริโภคเมี่ยงที่ได้จะมีรสฝำดถึงเปรี้ยว ซึ่งมีมูลค่ำต�่ำ

งำนวิจัยนี้ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของชำอัสสัม จึงได้สกัดสำรออก
ฤทธิท์ำงชวีภำพ (Bioactive compound) จำกใบชำอัสสัม ด้วยตวัท�ำละลำย
อินทรีย์ต่ำงๆ พร้อมทัง้เปรียบเทยีบสำรออกฤทธิท์ำงชวีภำพในใบชำอสัสมั
ที่มีควำมแก่ของใบแตกต่ำงกัน (Leaf maturity) เพื่อเป็นกำรใช้ประโยชน์
ของใบชำอัสสัมที่เหลือจำกกำรเก็บเกี่ยวในกำรผลิตชำ (Tea Proceeding) 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ใบชำอัสสัมมีสำรต่อต้ำนอนุมูลอิสระสูง โดยเป็นสำร
กลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenolic compound) และสำรกลุ่มฟลำโวนอยด์ 
(Flavonoid compound) และยงัสำมำรถพบสำรเหล่ำนี้ในใบชำอสัสัมทีแ่ก่ 
(Mature leaf) ซึ่งเหลือจำกกระบวนกำรผลิตชำ โดยสำรออกฤทธิ์ทำง
ชวีภำพเหล่ำนีส้ำมำรถลดเรือนร้ิวรอยและชะลอร้ิวรอยบนใบหน้ำ อีกทัง้ยัง
ช่วยป้องกันและช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิว จำกกำรถูกท�ำร้ำยด้วยมลภำวะ

TEA COSMETICS
ASSAM TEA FACIAL CREAM
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ภำยนอก ดังน้ันจงึน�ำสำรสกดัจำกใบชำอัสสมัมำเป็นสำรส�ำคญั
ในผลิตภัณฑ์ครีมบ�ำรุงผิวหน้ำ (Assam Tea Facial Cream: 
Anti-aging and Whitening) ซึง่เป็นกำรช่วยเพิม่มูลค่ำชำท้อง
ถิ่นของภำคเหนือและเป็นกำรใช้ประโยชน์ของใบชำอัสสัมที่
เหลือจำกกระบวนกำรผลติชำ อกีทัง้ยังเป็นผลติภณัฑ์ธรรมชำติ
ทีม่ปีระสทิธภิำพ จงึเป็นอกีทำงเลอืกหนึง่ส�ำหรบัผูท้ีช่ืน่ชอบกำร
ดแูลและฟ้ืนฟผูวิหน้ำให้ห่ำงไกลจำกริว้รอยโดยต้นแบบผลติภณัฑ์
ดงักล่ำว ได้น�ำไปจัดนิทรรศกำรผลงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
แม่ฟ้ำหลวง ประจ�ำปี 2557 (Research Exhibition 2014) ใน
วันที่ 25 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นกำรถ่ำยทอด แลก
เปลีย่นควำมรูง้ำนวิจัย ซ่ึงผูเ้ข้ำร่วมงำนและสือ่มวลชนให้ควำม
สนใจผลิตภัณฑ์อย่ำงดีและสนใจที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่
เชิงพำณิชย์ แต่อย่ำงไรก็ตำมผลิตภัณฑ์นี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ ซึ่งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงจะน�ำไปต่อยอดต่อไป

เอกสารอ้างอิง
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ramote, N. (2014). Bioactive Compounds and 

antioxidant activities of Camellia sinnensis 

var assamica in different leave maturity from 

Northen Thailand. Proceeding of the 2nd 

International Conference on Agriculture and 

Agro-industry (ICAAI 2014). Mae Fah Luang 

University Chaing rai, Thailand, November 

20-21, 2014. 
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1. การเตรียมดิน

ควรท�ำกำรไถพลกิหน้ำดนิและไถพรวนเพือ่ปรบัโครงสร้ำงดนิ และก�ำจดั

วัชพืช อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ก่อนปลูก ถ้ำปลูกในพื้นที่ลำดชัน ตั้งแต่ 45 องศำ

ขึน้ไป ต้องวำงแนวปลกูแบบขัน้บันได เพือ่ลดกำรพังทลำยของหน้ำดนิ และ

ให้มีควำมกว้ำงของขั้นบันได อย่ำงน้อย 1 เมตร

2. การเตรียมหลุมและระยะปลูก

กำรเตรยีมหลมุและระยะปลกูชำจนี  หลมุปลกูชำจนีควรขดุหลมุขนำด 

(กว้ำง x ยำว x ลึก) ประมำณ 25x25x50 เซนติเมตร มีระยะปลูกระหว่ำง

ต้นประมำณ 30-60 เซนติเมตร ระหว่ำงแถว 1.25-1.5 เซนติเมตร            

ไร่ละประมำณ 1,700-4,200 ต้น

กำรเตรียมหลุมและระยะปลูกชำอัสสัม  หลุมปลูกชำอัสสัม ควรขุด

หลุมขนำด (กว้ำง x ยำว x ลึก) ประมำณ 50x50x50 เซนติเมตรหรือ 

50x50x75 เซนติเมตร โดยมีระยะปลูกระหว่ำงต้นประมำณ 50-75 

เซนติเมตร ระยะระหว่ำงแถว 1.25-1.5 ไร่ละ 1,400-2,500 ต้น ต้นพันธุ์ 

ที่ได้จำกกำรปกัช�ำควรปลูกระยะถี ่เพรำะมีทรงพุ่มเตี้ยและกำรเจริญเตบิโต

ช้ำกว่ำต้นพันธุ์ที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ด ในทำงตรงกันข้ำมต้นพันธุ์ที่ได้จำก

กำรเพำะเมลด็ ควรปลกูในระยะห่ำงเพรำะทรงพุม่มขีนำดใหญ่ เจรญิเตบิโต

เร็ว สำมำรถแทงรำกลงไปได้ลึกและรวดเร็ว

3. การปลูก

ช่วงเวลำทีเ่หมำะสมในกำรปลกูชำ คอื ช่วงต้นฤดฝูน ประมำณเดอืน

พฤษภำคม-มิถุนำยน ซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีควำมชุ่มชื้นเพียงพอ ก่อนปลูก

ให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตรำ 1-2 กิโลกรัมต่อหลุม ร่วม

กับปุ ๋ยฟอสเฟต อัตรำ 40-50 กรัม คลุกเคล้ำปุ๋ยกับดินให้เข้ำกัน             

น�ำต้นชำลงปลกูให้ลกึเท่ำกบัระดบัดนิของถงุเพำะช�ำเดมิ กลบดินให้แน่น 

ภำยหลงักำรปลกูเสร็จแล้วให้รดน�ำ้ทนัท ีและรกัษำควำมชืน้ด้วยกำรคลมุ

ดิน วัสดุที่เหมำะใช้คลุมดิน ได้แก่ ฟำงข้ำว หญ้ำแห้ง เป็นต้น

4. การให้น�้า

ชำเป็นพืชที่ต้องกำรควำมชื้นสูง และสม�่ำเสมอตลอดท้ังปีเพื่อให้มี

กำรแตกยอด  อย่ำงไรก็ตำมสวนชำของไทยส่วนใหญ่ยังอำศัยน�้ำฝน    

ตำมธรรมชำตเิป็นแหล่งส�ำคญั ท�ำให้สวนชำมผีลผลติมำกน้อยแตกต่ำงกนั

ไปตำมปรมิำณน�ำ้ฝนในแต่ละปี ปัจจบุนัในสวนชำทีท่นัสมยันยิมให้น�ำ้แบบ

พ่นฝอย (Sprinkle Irrigation) ควบคู่ไปกับกำรอำศัยน�้ำฝนตำมธรรมชำติ  

โดยให้น�้ำแบบพ่นฝอยสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ

และปริมำณน�้ำฝน

5. การให้ปุ๋ย

ปุ๋ยที่ใช้มี 2 ชนิด คือ

1.  ปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ วิธีกำรให้ปุ๋ยโดยกำรฝังกลบรอบๆ ต้น

2.  ปุ๋ยวิทยำศำสตร์ ที่ส�ำคัญมี 3 ชนิด คือ

-  ไนโตรเจน  จะอยู่ในรูปของแอมโมเนียม

ซัลเฟต ช่วยให้ต้นแข็งแรง และเร่งกำรเจริญเติบโต

ของใบ ท�ำให้ชำมีผลผลิตสูง

-  ฟอสฟอรัส จะอยู่ในรูปซุปเปอร์ฟอสเฟต ช่วย

ท�ำให้กิ่งก้ำน ล�ำต้นเจริญเติบโตดี ระบบรำกแข็งแรง

และมีปริมำณมำก

-  โปตสัเซยีม จะอยู่ในรปูของโปตสัเซยีมไดออก

ไซต์ ช่วยควบคุมระบบกำรสังเครำะห์แสง ลดกำร

ระเหยของน�ำ้ในใบ และช่วยเพิม่ควำมทนทำนต่อโรค

ให้ดีขึ้น

การปลูกและดูแลรักษาชา
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ต้นชำมีควำมต้องกำรปริมำณปุ๋ยและชนิดของปุ๋ยแตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับ

ชนิดและลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ วิธีกำรใส่ปุ๋ยโดยมำกท�ำกัน 2 วิธีคือ 

กำรใส่ปุ๋ยทำงดิน และทำงใบ

กำรใส่ปุ๋ยทำงดินส�ำหรับชำปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ยโดยกำรโรยรอบโคนต้น แล้ว

พรวนกลบ ส�ำหรับต้นชำที่มีอำยุมำก ให้โรยตำมแนวยำวของแถวชำ ห่ำงจำก

โคนต้นประมำณ 1 ฟตุ แล้วพรวนกลบ กำรใส่ปุย๋ทำงดนิควรแบ่งใส่ปีละ 3 ครัง้ 

คือ ประมำณเดือนเมษำยน สิงหำคม และพฤศจิกำยน

กำรใส่ปุย๋ทำงใบเหมำะส�ำหรบัต้นชำท่ีเริม่ผลิใบ หรอืแตกยอดใหม่ครัง้แรก 

ควำมเข้มข้นของปุ๋ย ควรอยู่ระหว่ำง 4-8 เปอร์เซ็นต์ 

6. การก�าจัดวัชพืช

วัชพืชเป็นเรื่องส�ำคัญของสวนชำ วิธีกำรก�ำจัดวัชพืชมีหลำยวิธี ได้แก่   

กำรใช้สำรเคมกี�ำจดัวัชพืช ซึง่เป็นวธิทีีส่ะดวกและได้ผลดีในสวนชำขนำดใหญ่ 

อย่ำงไรก็ตำมเกษตรกรผู ้ดูแลสวนชำจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องค�ำนึงถึง         

ควำมปลอดภยัและปรมิำณสำรเคมตีกค้ำงในแปลงชำ  ดงันัน้กำรก�ำจดัวชัพชื

โดยกำรใช้สำรเคมจีงึเป็นวธีิที่ไม่แนะน�ำ    กำรก�ำจดัวชัพชืที่ใช้กนัมำกคอืกำร

ก�ำจัดวัชพืชด้วยวิธีเขตกรรม วิธีเขตกรรมนี้มีควำมปลอดภัยและไม่ท�ำให้เกิด

ปัญหำสำรเคมีตกค้ำงในสวนชำ   โดยกำรใช้กรรไรตัดหญ้ำ มีด เสียม หรือ

จอบช่วยในกำรก�ำจัดวัชพืช  กำรพรวนดินควรพรวนดินในระดับต้ืน ๆ เพื่อ  

ไม่ให้กระทบกระเทือนต่อระบบรำก   นอกจำกนี้สำมำรถก�ำจัดวัชพืชโดยกำร

คลุมดิน  กำรคลุมดินจะช่วยชะลอกำรเจริญเติบโตของวัชพืชได้

8. การเก็บชา

เมื่อต้นชำมีอำยุได้ประมำณ 3-4 ปี จะเริ่มให้ผลผลิตและสำมำรถเก็บ

ยอดใบชำเพื่อส่งเข้ำโรงงำนได้   กำรเก็บเกี่ยวยอดชำท�ำได้ 2 วิธีคือ          

กำรเก็บเกี่ยวยอดชำด้วยมือ (hand plucking)  และกำรเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง 

(mechanical plucking)  

กำรเก็บยอดชำด้วยมือ เป็นวิธีที่ให้ผลผลิตยอดชำสดที่มีคุณภำพดีที่สุด 

ลักษณะที่เหมำะสมต่อกำรเก็บเกี่ยว คือ ยอดชำที่มี 1 ยอดที่ยังไม่คลี่กับใบ

ที่ต�่ำลงมำ 2 ใบ กำรเก็บยอดชำในลักษณะ 1 ยอด 2 ใบนี้ถือได้ว่ำเป็นยอด

ใบชำทีม่คีณุภำพทีส่ดุ เหมำะสมต่อกำรน�ำไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ชำใบแห้ง 

กำรเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง  เป็นวิธีที่ประหยัดเวลำ สะดวก และรวดเร็ว  

อย่ำงไรก็ตำมยอดชำที่เก็บจะไม่มีคุณภำพเหมือนกับกำรเก็บด้วยมือ  

ภำยหลังกำรเก็บยอดใบชำประมำณ 45-50 วัน  ต้นชำจะมีกำรสร้ำง

ยอดใหม่ขึ้นมำและสำมำรถเก็บยอดใบชำได้อีกครั้ง   โดยในแต่ละปีจะ

สำมำรถเก็บยอดใบชำได้ประมำณ 5-6 ครั้ง ขึ้นกับควำมอุดมสมบูรณ์ของ

ต้นชำและกำรจัดกำรสวนชำแต่ละที่

ข้อควรระวัง ในกำรเก็บยอดชำให้ได้คุณภำพดีต้องไม่ให้ใบชำอัดแน่น

ในตะกร้ำหรอืกระสอบผ้ำที่ใช้ใส่ใบชำ  เพรำะจะท�ำให้ยอดชำช�ำ้และคณุภำพ

ใบชำสดลดลง เนือ่งจำกควำมร้อนทีเ่กดิขึน้จำกกระบวนกำรหำยใจของใบชำ 

เมื่อเก็บเกี่ยวยอดชำแล้วควรรีบน�ำส่งโรงงำนผลิตให้เร็วที่สุด 

 7. การตัดแต่งกิ่ง

กำรตดัแต่งกิง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่แต่งทรงพุม่ให้สะดวกและง่ำยต่อกำรเกบ็

เกี่ยวยอดชำพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกำรแตกยอดใหม่  ช่วยสร้ำงรูปทรงของ

ต้นชำ  ท�ำให้ต้นชำมกีำรเจริญทำงกิง่และใบอย่ำงต่อเน่ือง และช่วยลดกำรเกดิ

โรคหรือกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรู  กำรตัดแต่งกิ่งของสวนชำจะแบ่ง

เป็น 2 ประเภท คือ กำรตัดแต่งกิ่งเล็ก และกำรตัดแต่งกิ่งใหญ่  กำรตัดแต่ง

กิ่งเล็กจะท�ำทุกครั้งภำยหลังเก็บยอดใบชำ ซึ่ง 1 ปี จะมีกำรตัดแต่งกิ่งเล็ก

ประมำณ 5-6 ครั้ง ตำมควำมถี่ของกำรเก็บใบชำ  ส่วนกำรตัดแต่งกิ่งใหญ่จะ

ท�ำปีละ 1 ครัง้ ในช่วงปลำยปีของทกุปี ซึง่เป็นช่วงทีอ่ำกำศหนำว ใบชำพกัตวั   

อย่ำงไรก็ตำมกำรตัดแต่งกิ่งของสวนชำแต่ละที่อำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่

กับควำมสมบูรณ์ของต้นชำ และกำรจัดกำรสวนชำของเจ้ำของสวน   กำรตัด

แต่งกิ่งสำมำรถท�ำได้โดยใช้อุปกรณ์อย่ำงง่ำย เช่น มีด กรรไกร หรือใช้เครื่อง

ตัดแต่งกิ่ง (Pruning machine) ซึ่งเหมำะส�ำหรับสวนชำขนำดใหญ่

เอกสารอ้างอิง
อัจนำ  ช�ำนำญศิลป์. (2551). คู่มือนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำ ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร  

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร 36 หน้ำ.

สัณห์  ละอองศรี. (2535). โครงกำรหลวงวิจัยชำ สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้ 116 หน้ำ.
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จิราพร  ไร่พุทธา

ชาด�ามีดีกว่าที่คิด

สรรพคุณของชาด�า

	 ช่วยบ�ำรุงหัวใจ

	 ช่วยบ�ำรุงกระเพำะ

	 ช่วยในกำรย่อยอำหำร	บรรเทำอำกำรอำหำรไม่ย่อย

	 ช่วยบ�ำรุงโลหิตส�ำหรับสตรีที่มีประจ�ำเดือน

	 ในใบชำมสีำรฟลอูอไรด์ทีช่่วยยบัยัง้แบคทเีรยีในช่องปำก	จงึช่วย

ป้องกันฟันผุ	และช่วยลดอำกำรสึกหรอของฟันได้เป็นอย่ำงดี

ชาด�า (Black tea) เป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบรูณ์ (Completely-fermented tea) 

ใบชาจะถูกผึ่งให้เอนไซม์ polyphenol oxidase เร่งปฏิกิริยาอย่างเต็มที่ ซึ่ง polyphenols จะถูก oxidized 

อย่างสมบรูณ์เกิดเป็นสารประกอบกลุ่ม Theaflavins และ Thearubigins ท�าให้ชาด�ามีสีน�้าตาลแดง

ประโยชน์ของชาด�า

ชาด�าลดความเครียด

	 มหำวิทยำลัย	University	College	London	ได้ท�ำกำรวิจัยกับชำย	75	

คน	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

	 กลุ่มแรกให้ดื่มชำด�ำ	 อีกกลุ่มให้ดื่มชำปลอมซึ่งมีรสชำติและสีคล้ำย

ชำด�ำ	เป็นเวลำ	6	สัปดำห์	และจัดฉำกสถำนกำรณ์ที่มีควำมเครียดสูง	เช่น	

โดนขู่ไล่ออกจำกงำน	 โดนกล่ำวหำว่ำขโมยของในร้ำนค้ำ	 โดยหลังจำก

เหตุกำรณ์จัดฉำกผ่ำนไป	50	 นำที	 ผลปรำกฏว่ำชำยกลุ่มท่ีดื่มชำด�ำนั้นมี

ระดบัของฮอร์โมนควำมเครยีด	cortisol	ลดลงถงึ	47%	และชำยกลุ่มเดยีวกนั

นี้ก็ได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่ำรู้สึกหำยเครียดเร็วหลังจำกดื่มชำด�ำ	 ในขณะที่

ชำยกลุม่ท่ีด่ืมชำปลอมนัน้มรีะดบัของควำมเครยีดลดลงเพยีง	27%	เท่ำนัน้	
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ศำสตรำจำรย์	Andrew	Steptoe	 กล่ำวว่ำชำด�ำไม่ได้ช่วยลดควำมเครียด

โดยตรงแต่จะช่วยลดฮอร์โมนควำมเครียดให้กลับคืนสู่ระดับปรกติได้เร็ว

กว่ำ	 ซึ่งจำกจุดนี้เองยังส่งผลต่อกำรป้องกันโรคหัวใจอันสืบเน่ืองมำจำก

ระดับควำมเครียดสูงต่อเนื่องได้อีกด้วย

ชาด�าลดคอเลสเตอรอล

	 US.	Department	of	Agriculture	ของสหรฐัรำยงำนถงึผลกำรวจิยัเกีย่ว

กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำร	theaflavins	ในชำด�ำกับระดับคอเลสเตอรอล

ว่ำ	 กลุ่มชำยหญิงที่ดื่มชำด�ำวันละ	5	 แก้ว	 มีระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี

ลดลง	6-10%	หลังจำกดื่มชำด�ำได้เพียงแค่	3	 สัปดำห์เท่ำนั้น	(ทั้งนี้ไม่มี

ผล	กระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลดี)	นักเคมีผู้ท�ำกำรวิจัย	Joseph	Judd	

แนะน�ำเพ่ิมเตมิว่ำกำรดืม่ชำด�ำทกุวนัพร้อมทัง้รบัประทำนอำหำรทีม่ไีขมนั

ต�ำ่เป็นประจ�ำจะช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลโดยรวมและคอเลสเตอรอลไม่

ดีได้อย่ำงมำก	

ชาด�าป้องกันโรคเบาหวาน

	 กำรวิจยัร่วมของมหำวทิยำลยั	Dundee	University	และ	The	Scottish	

Crop	Research	Institute	รำยงำนว่ำสำรทีพ่บในชำด�ำ	ได้แก่		theaflavins	และ	

thearubigins	ท�ำหน้ำที่เลียนแบบอินซูลินตำมธรรมชำติ	ซึ่งเอื้อประโยชน์

แก่ผู้ป่วยโรคเบำหวำนที่ร่ำงกำยไม่สำมำรถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ

ชาด�าป้องกันมะเร็ง

	 ในชำด�ำมีสำรโพลฟีีนอล-บ	ีทีส่ำมำรถยบัย้ังกำรเจรญิเตบิโตของเซลล์

ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องข้องกับมะเร็ง	และยังยับยั้งสัญญำณของ	NF-KB	เพื่อ

ให้เกิดกลไกกำรตำยของเซลล์	ดังนั้น	สำรโพลีฟีนอลในชำด�ำ	สำมำรถช่วย

ป้องกันควำมเสี่ยงของโรคมะเร็งได้	 	ซึ่งในชำด�ำยังมีสรรพคุณต่ำงๆที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่ำงกำย	อำทิ	ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์

ได้เป็นอย่ำงดี	ช่วยย่อยอำหำร	บรรเทำอำกำรอำหำรไม่ย่อย	ลดกำรดูดซึม

น�ำ้ตำลและไขมนัเข้ำสูก่ระแสเลอืดหำกรับประทำนพร้อมมือ้อำหำร	และยงั

ท�ำให้ไขมนัแตกตวั	ช่วยในกำรลดน�ำ้หนกั	เพิม่กระบวนกำรเผำผลำญ	ช่วย

ลดควำมเสี่ยงของกำรเป็นมะเร็งได้ด้วย

ดื่มชาด�าให้ได้ประโยชน์ อย่าใส่นม

 วำรสำรโรคหัวใจแห่งยุโรป	ได้ออกมำเตือนผู้บริโภคชำด�ำในประเทศ

อังกฤษที่นิยมดื่มชำด�ำใส่นมว่ำกำรเติมนมในชำนั้นเป็นกำรบั่นทอน

คุณสมบัติในกำรป้องกันโรคหัวใจของชำด�ำ	 ทั้งนี้เพรำะสำรที่มีประโยชน์

ในชำคือ	catechins	 นั้นเมื่อผสมด้วยนมแล้ว	 จะส่งผลท�ำให้โปรตีนในนม

ที่ชื่อ	caseins	ออกฤทธิ์สกัดกั้นกระบวนกำรขยำยและผ่อนคลำยเส้นเลือด

ของชำซึ่งช่วยให้ระดับควำมดันเลือดเป็นปรกติ	Dr.Verena	Stangl	แพทย์

หวัหน้ำงำนวจิยัแห่งโรงพยำบำล	Charite	Hospital	ประเทศเยอรมันนกีล่ำว

ว่ำ	 ไม่น่ำแปลกใจท่ีคนอังกฤษด่ืมชำด�ำอยู่ทุกวันแต่ท�ำไมถึงเป็นโรคหัวใจ

กันมำก	นั่นก็เป็นเพรำะว่ำชำวอังกฤษ	98%	ที่ดื่มชำด�ำนั้นนิยมเติมนมใน											

ชำด�ำนั่นเอง

ชาด�ากับความงาม

1. เส้นผมเงำงำมและสวยเป็นประกำย	:	 ให้แช่ถุงชำด�ำ	3	 ถุง	 ลงในน�้ำ

ร้อน	2	ถ้วน	ทิ้งไว้ประมำณ	20	นำที	หรือจนน�้ำชำเย็น	แล้วน�ำมำใช้

สระผมให้สะอำด	รอจนผมหมำด	เทน�ำ้ชำท่ีได้ลงบนผมโดยไม่ต้องล้ำง

ออก	แล้วเช็ดผมให้แห้ง

2. ลบเลือนจดุด่ำงด�ำบนใบหน้ำ	:	ให้แช่ถงุชำด�ำ	1	ถงุ	ลงในน�ำ้ร้อน	1	ถ้วย	

ทิ้งไว้ประมำณ	3-5	นำที	เสร็จแล้วน�ำถุงชำขึ้นมำจดสะเด็ดน�้ำ	แล้วน�ำ

มำวำงบริเวณใบหน้ำตรงจุดที่มีจุดด่ำงด�ำทิ้งไว้ประมำณ	20	นำที	แล้ว

ยกออกและปล่อยให้แห้ง

3. แก้ตำบวมและรอยคล�้ำรอบดวงตำ	:	ให้แช่ถุงชำด�ำ	2	ถุง	ลงในน�้ำร้อน	

2	ถ้วย	ทิ้งไว้ประมำณ	3-5	นำที	แล้วน�ำถุงชำขึ้นรอจนสะเด็ดน�้ำ	น�ำ

มำแช่ในตู้เย็นจนถุงชำเย็น	เมื่อเย็นแล้วให้หลับตำลง	แล้วน�ำถุงชำมำ

วำงบริเวณดวงตำทั้งสองข้ำง	ทิ้งไว้ประมำณ	10-20	นำที	แล้วยกออก	

ปล่อยให้แห้งโดยไม่ต้องล้ำงออก

4. ริมฝีปำกนุ่มชุ่มชื้นลดควำมหมองคล�้ำ	:	ให้แช่ถุงชำด�ำ	1	ถุง	ลงในน�้ำ

ร้อน	1	ถ้วย	ทิ้งไว้ประมำณ	3-5	นำที	แล้วน�ำถุงชำขึ้นรอจนสะเด็ดน�้ำ	

น�ำถงุชำมำวำงบนรมิฝีปำกทีส่ะอำดล้ำงเครือ่งส�ำออกจนหมดแล้ว	ทิง้

ไว้ประมำณ	5	นำที	แล้วค่อยยกถุงชำออก	ปล่อยให้แห้ง

5. แก้ผิวคล�้ำหลังออกแดด	:	ให้แช่ถุงชำด�ำ	4	ถุง	ลงในน�้ำร้อน	2	ถ้วย	

ทิ้งไว้ประมำณ	1	ชั่วโมง	แล้วน�ำถุงชำขึ้น	ใช้ผ้ำสะอำดชุบน�้ำชำให้ชุ่ม	

บบีพอสะเดด็น�ำ้	แล้วน�ำไปวำงบรเิวณผวิทีห่มองคล�ำ้หรอืไหม้แดด	ทิง้

ไว้ประมำณ	15	นำที	แล้วให้ทิ้งระยะไว้สัก	1-2	ชั่วโมง	แล้วค่อยท�ำซ�้ำ

อีกให้ได้วันละ	4	ครั้ง

6. ดับกลิ่นเท้ำ	:	ให้แช่ถุงชำด�ำ	3	ถุง	ลงในน�้ำร้อน	3	ถ้วน	ทิ้งไว้ประมำณ	

30	นำที	แล้วแช่เท้ำลงในน�้ำชำประมำณ	20	นำที	เสร็จแล้วก็เช็ดเท้ำ

ให้แห้ง	วิธีนี้จะช่วยดับกลิ่นเท้ำของคุณได้เป็นอย่ำงดี

หมำยเหตุ	:	 หำกเป็นชำด�ำแบบตวง	 ให้ใช้ประมำณครึ่งช้อนชำแทนชำ

ด�ำ	1	ถุง
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วิไลวรรณ จำ�ป�ทร�ย

ส่วนผสมแป้ง
วิธีท�ำแป้งซาลาเปาส�าเร็จ  250  กรัม

น�้าต้มสุกเล็กน้อย 

เนย   50  กรัม

ไข่ไก่  2 ฟอง

นมข้น  5  ช้อนโต๊ะ

นมสด  1 ถ้วย

กลิ่นวานิลลา ½ ช้อนชา

แป้งข้าวโพด 4  ช้อนโต๊ะ

กะทิ  ½  ถ้วย

ซุปข้าวโพด 1  ถ้วย

ผงชาเขียว 2  ช้อนโต๊ะ

น�้าตาลทราย 1  ถ้วย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน มาเจอกันอีกครั้งส�าหรับฤดูหนาว
นี้  อากาศหนาวๆ แบบนี้  ขอแนะน�าเมนูยามเช้ากับ 
ซาลาเปาชาเขียวอุ่นทานกับน�้าชาร้อนๆ  ช่างเข้ากัน 
เรามาดูว่าซาลาเปาชาเขียวมีส่วนผสมของอะไรบ้าง

ซาลาเปาชาเขียว

ส่วนผสมไส้

มาดูวิธีการท�าซาลาเปาชาเขียวง่ายๆกันเลยนะค่ะ

1. น�าซุปข้าวโพด กะทิ นมสด เนยและนมข้นมาปั่นรวม
กันแล้วกรองเอาแต่น�้า
2. น�าน�้าที่ได้จาก ข้อ1 ใส่ เนย ไข่ไก่ กลิ่นวานิลลา แป้ง
ข้าวโพด ผงชาเขียวและน�้าตาลทราย ตีรวมเข้ากันอีก
ครั้ง น�าไปนึ่งประมาณ 35 นาที
3.น�ามาห่อด้วยแป้งซาลาเปาส�าเร็จที่เตรียมไว้  จับจีบให้
สวยงาม น�าไปนึ่งประมาณ  6-7 นาที

เอกสารอ้างอิง	 รูปภาพ		http://www.trendzap.com/photos/72762
	 	 ข้อมูล			พูกานดา		พิศชมพู.	2553.	ชาเครื่องดื่ม
สุขภาพร่วมสมัย.	ส�านักพิมพ์	แพลนบี		กรุงเทพ.	144	หน้า
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ทวิพิชญ์ อายะนันท์

Activity

อบรมให้ความรู้เรื่องการทำาปุ๋ยอินทรีย์ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference 

on Tea 2014 และงานเทศกาลชา (MFU Tea Festival 2014)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 และ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ได้น�าทีมนักวิจัย

ของสถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการท�าปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกร 

บ้านปางกิ่ว โดยได้เรียนเชิญ นายนิคม สุทศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส�านักงานสถานีพัฒนาที่ดิน

เชยีงราย มาเป็นวทิยากรแนะน�าให้ความรูก้ารท�าปุย๋หมกั  และน�า้หมกัชวีภาพ  ณ หอประชมุหมู่บ้านปางกิว่ 

หมู่ที่ 2 ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านชาอินทรีย์ 

โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

วนัที ่6-7 พฤศจกิายน 2557  สถาบันชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ได้จดั การประชมุวชิาการ

นานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014 (TITea2014) พร้อมเทศกาลชา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Tea Festival 2014)  ณ อาคารพลต�ารวจเอกเภา สารสิน (C5)     

ซึ่งเป็นการรวมตัวทั้งภาควิชาการและภาคธุรกิจได้น�าชาเผยแพร่ออกสู่ตลาด  การประชุมวิชาการใน

ครั้งนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศผู้ผลิตและจ�าหน่ายชาชั้นน�าของโลก เช่น จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และไต้หวัน มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งเทคโนโลยี

เก่ียวกับกระบวนการผลิตและแปรรูป ประโยชน์ของชาต่อสุขภาพ แนวโน้มการตลาดของชา และ

มาตรฐานของชาและผลติภณัฑ์ รวมถงึการน�าเสนอผลงานวิจยัเกีย่วกบัชา จากตวัแทนหน่วยงานของรัฐ     

นักวิจัยจากนานาประเทศอีกด้วย ส่วนทางด้านงาน “เทศกาลชา” เป็นการรวมตัวของเจ้าของไร่ชา    

ผู้แปรรูปชา ผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายชา ทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคได้เข้าถงึแหล่งผลติชาดคีณุภาพระดบัส่งออกภายในงาน ทัง้นีห้วงัให้งานนีเ้ป็น

ศนูย์รวมของการเจรจาธรุกจิชาของประเทศไทยอกีด้วย ซึง่กจิกรรมภายในงานประกอบด้วยการออก

บูธของบริษัทผู้ผลิตชาชั้นน�าของประเทศ การชิมชาคุณภาพระดับพรีเมียมส่งออก สัมผัสชารางวัล

เหรียญทองระดับโลก เลือกซื้อชาคุณภาพในราคาพิเศษจากผู้ผลิตชา ฯลฯ
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วันที่ 15 ธันวาคม 2557  อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้า
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชา พืชเกษตร    
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชยีงราย และประโยชน์จากการด่ืมชา แก่คณะราชการ
จังหวัดชายแดนใต้ จ�านวน 100 คน ณ ไร่บุญรอดฟาร์ม อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชยีงราย ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างประสทิธภิาพและพฒันาคณุภาพชวีติของ
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับชา

ตามท่ี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนิน
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีแผนการ
ประเมินสถานะหมู่บ้านฯ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 16 ธนัวาคม 2557 เวลา 12.00-16.00 น.        
ณ หอประชุมหมู่บ้านปางกิ่ว หมู่ที่ 2 ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดย          
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล ร่วมด้วย ผู้น�าชุมชน  และตวัแทนชาวบ้านทีเ่ข้าร่วม
โครงการ  ได้ร่วมต้อนรับและน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านชาอินทรีย์ รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับชาให้กับคณะผู้ประเมิน 

ตรวจประเมินหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านชาอินทรีย์
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สริ ิสทุธิลกัษณ์ ผูช่้วยอธกิารบดี และ อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ 
เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา ได้ร่วมต้อนรับและน�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของ
สถาบันชา รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชาให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการจากกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จ�านวน 30 ท่าน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 
เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารส�านักงานอธิการบดี และสถาบันชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 เมื่อวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา ได้เข้าร่วมงานประชุม  International 
Tea Symposium 2014 ณ เมืองหังโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดย Tea Research Institute of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences (TRI, CASS) เพือ่เป็นการน�าเสนอความกา้วหน้าผลงานวชิาการเกีย่วกับชาจากประเทศตา่งๆ ทัว่โลก ในงานประชุมดังกล่าวนี้ มีผูเ้ขา้รว่ม
งานจ�านวน 400 คน จากทั้งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นักวิจัย นักศึกษา จากหลายๆ ประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น 
อินเดีย ศรีลังกา ไทย ฯลฯ โดยการประชุมดังกล่าวนี้ ได้มีการน�าเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยชาทางด้าน Tea Breeding and Cultivation, Tea 
Pests and Diseases Control, Tea and Human Health, Tea Economics and Culture, Tea Biochemistry and Processing สถานการณ์การผลติชาของ
โลกและในแต่ละประเทศ ในโอกาสนี้ หัวหน้าสถาบันชา ได้ร่วมน�าเสนอในหัวข้อ ”Current status and future development of tea production and 
tea products in Thailand”

นอกจากนีย้งัมกีารประชุม The Global forum of Directors for Tea Research Institutes โดยมผู้ีแทนจาก 12 ประเทศ ได้แก่ จีน บงัคลาเทศ 
อินเดีย อนิโดนเีซยี ญีปุ่น่ เคนย่า มาลาวี ปากสีถาน ศรีลงักา แทนซาเนีย ไทย และ ตุรก ีเข้าร่วมประชมุ ผลท่ีได้จากการหารอืในท่ีประชมุ สถาบนัชา
แต่ละประเทศจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชา รวมถึงการสนับสนุนการท�างานร่วมกันในแต่ละ
ประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมชาในแต่ละประเทศในอนาคต  

ร่วมประชุมและนำาเสนอข้อมูลชาของประเทศไทยในงาน  International Tea Symposium 2014
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