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ปีที่ 7 ฉบับที่ 28 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2560

มหัศจรรยย์ชาขาวเพื่อสุขภาพ

เค้กชาเขียวเนยสด

การใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงธาตุอาหารของต้นชา

“Tribes” วิถีชา กาแฟ จังหวัดเชียงราย



โดย ทีมผู้จัดท�ำ

 กลบัมำพบกับจดหมำยข่ำวชำ มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง ฉบบัที ่28 ประจ�ำเดือนกรกฎำคม-กันยำยน 
2560 ฉบับนี้เรำอัดแน่นไปเนื้อหำสำระมำกมำย เริ่มด้วยคอลัมน์ Talk About Tea ที่มำบอกเล่ำเรื่องรำว
กิจกรรมดีๆ ของกลุ่มชนเผ่ำใน “Tribes วิถีชำกำแฟ จังหวัดเชียงรำย” จำกนั้นมำทรำบคุณประโยชน์ดีๆ
ของชำขำวเพือ่สขุภำพ ในคอลมัน์ Health Tea ต่อมำท่ีขำดไม่ได้คอืเมนแูสนอร่อยทำนคูก่บัน�ำ้ชำยำมบ่ำย 
“เค้กชำเขียวเนยสด”  สุดท้ำยท่ีขำดไม่ได้คือ Activity ที่ขอน�ำเสนอกิจกรรมที่ทำงสถำบันชำได้ท�ำมำ 
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่ำนมำ
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Health Tea มหัศจรรยย์ชำขำวเพื่อสุขภำพ

Trendy Tea Menu เค้กชำเขียวเนยสด

Activity กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 60 - 20 มิ.ย. 60

Know More About Tea กำรใช้ประโยชน์จำกถั่วลิสงธำตุอำหำรของต้นชำ

Talk About Tea “Tribes” วิถีชำ กำแฟ จังหวัดเชียงรำย



	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่านกลับมาพบกับคอลัมน์	 Talk	 About	 Tea	 จดหมายข่าวชา 

ฉบับท่ี	 28	 นี้ขอน�าเสนอกิจกรรมดีๆ	 ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดขึ้นเก่ียวกับการ 

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีชากาแฟ	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บุษบา	สิทธิการ	 

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาการจัดการ	 มาบอกเล่าที่มาและการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ	 

Tribes	ค่ะ

	 โครงการ	Tribes	เริม่มากว่า	5	ปีมาแล้ว	น�าโดยอาจารย์สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว	 

ส�านักวิชาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยเริ่มจากทางส�านักวิชาได้ต ้อนรับ 

อาจารย์	จุมพล	กิตติสาร	ข้าราชการบ�านาญ	ต�าแหน่งประธานเครือข่ายชาติพันธุ์เมืองเชียงราย	

พร้อมด้วยแกนน�าเครือข่ายกว่า	 10	 คน	 เข้ามาปรึกษาและขอให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เป็นพีเ่ลีย้งในการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วในพ้ืนทีช่าติพันธุใ์นจังหวดัเชยีงราย	โดยใช้การท่องเทีย่ว 

ที่มีชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาความยากจน	 สร้างโอกาสในการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต	รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	ตลอดจนประเพณี	วัฒนธรรม	

และวิถีชีวิตของชนชาติพันธุ์	ให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืน	ดังนั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีชาติพันธ์ในจังหวัดเชียงราย	 จึงเกิดข้ึน 

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการวิชาการ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างต่อเนื่อง	

โดยจ�าแนกเป็น	6	ระยะ	ดังนี้

ผศ. ดร. บุษบำ  สิทธิกำร
อำจำรย์ประจ�ำส�ำนักวิชำกำรจัดกำร

Every tribes has a story, what is yours?
Immerse yourself in a nature and culture that awaken your true human spirit

Let new experience discover your own long-forgotten story
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ระยะที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 จ�านวน	 4	 รุ่นละ	 60	 คน	 ผลลัพธ์ของโครงการคือชุมชนมีความรู้ 
ความตระหนักในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 บนฐานทรัพยากรในพื้นที ่
และสอดคล้องกับความต้องการของภาคีการท่องเที่ยว	 และได้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและ
โปรแกรมการท่องเทีย่วในแต่ละพืน้ที	่เพือ่เตรยีมผลกัดนัสูแ่ผนชมุชน	เพือ่การต่อยอดในการพฒันา

ระยะที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด	 ยุค	 3.0	 และ	 4.0	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการด�าเนินการด้านการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีชาติพันธุ์ในจังหวัด
เชียงราย	และ	การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาสินค้าและของที่ระลึก	 การเป็นเจ้าบ้านที่ดี	 
และมัคคุเทศก์น้อย	 เป็นต้น	 โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากความต้องการของชุมชน 
ในแต่ละพืน้ทีท่ี่ต้องการพฒันาต่อยอดองค์ความรูเ้พือ่ใช้ในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วโดยชุมชน
ในพื้นที่หรือหมู่บ้านของตนเอง

ระยะที่ 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนวิถีชา	กาแฟ	ในจังหวัดเชียงราย	จ�านวน	2	รุ่นละ	60	คน	ผลลัพธ์ของโครงการคือชุมชน
มีความรู้ความตระหนักในการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนวิถีชา	 กาแฟ	 อย่างยั่งยืน	 บนฐาน
ทรัพยากรในพื้นท่ีและสอดคล้องความต้องการของภาคีการท่องเที่ยว	 และได้ก�าหนดอัตลักษณ์ 
ของแต่ละพื้นที่	 เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันเองรวมทั้งแผนพัฒนาการท่องเท่ียวและโปรแกรม 
การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่	เพื่อเตรียมผลักดันสู่แผนชุมชน	เพื่อการต่อยอดในการพัฒนา

ระยะที่ 5

โครงการประเมนิเส้นทางการท่องเทีย่วโดยชมุชนวถิ	ีชา	กาแฟ	จ�านวน	12	เส้นทาง	โดยทีมอาจารย์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	 และสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ร่วมกับตัวแทนภาคี
การท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้แก่	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด	 สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด	
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด	 และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 จังหวัดเชียงราย	 
(เกษตรท่ีสูง)	 เป็นต้น	 โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 ของกรมพัฒนาการท่องเที่ยว	 ผลลัพธ์ของโครงการคือ	
ชุมชนทราบจุดอ่อนในการจัดการการท่องเที่ยวและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว
และการบริการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

ระยะที่ 6 โครงการขับเคลื่อน	 TRIBES	 โดย	 วิทยากรจาก	 Life	 Coach	 และเครือข่ายที่มีจิตอาสาที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนความฝันของเครือข่ายชาติพันธุ์ให้เป็นความจริง	

ระยะที่ 2

โครงการประเมนิเส้นทางการท่องเทีย่วโดยชมุชนในพืน้ทีช่าตพินัธุ	์จ�านวน	17	เส้นทาง	โดยทมีอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ร่วมกับตัวแทนภาคีการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดเชียงราย	 ได้แก่	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 
ส�านกังานวฒันธรรมจังหวัด	สภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วจงัหวดั	สมาคมธรุกจิท่องเทีย่วจังหวดั	และ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 จังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 เป็นต้น	 โดยใช้เครื่องมือ 
การประเมนิทีป่รบัปรงุตามกรอบมาตรฐานการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมของกรมพัฒนาการท่องเทีย่ว	
ผลลพัธ์ของโครงการคอื	ชมุชนทราบจุดอ่อนในการจัดการการท่องเทีย่วและแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงการท่องเที่ยวและการบริการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
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E = Experience    การท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์  
   ผ่านวิถีชากาแฟ

T                                = Tea    ชาออแกนิค ที่มีเรื่องราวและ 
   กระบวนการที่น่าสนใจ

C   = Coffee  
 กาแฟออแกนิค ที่มีเรื่องราวและ 

   กระบวนการที่น่าสนใจ

	 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น	 ได้เกิด	 TRIBES	 คือการรวมตัว

ของ	17	ชาติพันธุ์	(จาก	32	ชาติพันธุ์	ในจังหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	 

ลาหู	่จีน	ลวัะหรอืละว้า	จนียนูาน	(จีนฮ่อ)	ปาเกอะญอ	อาข่า	ม้ง	ไตหย่า	

ต่องซู	่ขม	ุเย้า	(อิว่เมีย่น)	บีซ	ูลซี	ูกุย่	ดาราอ้ัง	แขก	ไทยลือ้เชยีงรุง้	ไตยอง	

ไทยลือ้เชยีงค�า	ลาวอินโดจนี	ไตเมอืงเหนอื	ไทยลือ้แจ้ง	ม่าน	(ชาวพม่า)	

ไทยลื้อน�้าอู	ไทยใหญ่	(เงี้ยว)	ไตเขิน	(เขิน)	ข่าฮอก	ไทยใต้	ญวน	คะฉิ่น	

ไทยวน	และไทยลื้อห้วยเม็ง	เป็นเครือข่าย	(Community	network)	 

ที่เชื่อมโยงกันด้วยความเชื่อเดียวกัน	 และเป้าหมายเดียวกันคือ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Development)	 ในด้าน 

สังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 ของชุมชน	 ที่ส�าคัญ	 คือการรักษา	 

สืบทอด	 เพิ่มคุณค่า	 ให้กับวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์	 ให้ยั่งยืน	 

ผ่านผลติภณัฑ์จ�านวน	3	ผลติภณัฑ์	ทีเ่ป็นสิง่ทีเ่รามคีวามเป็นเอกลกัษณ์	

ท้ังในด้าน	 functional	 benefit,	 emotional	 benefit	 และ	 total	

experience	คือ

ทั้งหมดนี้	 คุณค่าจะถูกส่งผ่านสู่ผู้คนภายใต้แบรนด์เดียว	 คือ	 TRIBES	 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นแบรนด์ที่รวมพลังรวมใจของ	17	ชาติพันธุ์เท่านั้น	

แต่ยังจะเป็นแบรนด์ที่เป็นตัวแทนของ	 “เชียงราย”	 ในด้าน	 ETC	 

ทั้งหมดด้วย
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	 	 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดในสยาม	ชายแดนสามแผ่นดิน	ดินแดนแห่งภูเขาสูง	น�้าใส	ทะเลหมอก	ธรรมชาติสวยงาม	
อากาศบริสทุธิ	์มนุษย์และธรรมชาตอิยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลู	มแีหล่งท่องเทีย่วสวยงามดึงดูดใจมากมาย	เช่น	พระธาตดุอยตงุคู่บ้านคู่เมือง 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชอันเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงราย	 ศาลพระนเรศวรมหาราช	 วัดร่องขุ่น	 วัดห้วยปลากั้ง	 
พระต�าหนักดอยตุง	สามเหลี่ยมทองค�า	แม่สาย	ภูชี้ฟ้า	น�้าตกห้วยแก้ว	น�้าตกขุนกรณ์	และอื่นๆ	อีกมากมาย

	 	 คนเชยีงรายหน้าตาผ่องใส	ยิม้แย้ม	อ่อนน้อมถ่อมตน	จิตใจดี	มนี�า้ใจ	อธัยาศยัดี	มดีนตรีในหวัใจ	เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่	มคีวามสามัคคี	
มีความร่วมมือร่วมใจ	 เป็นประชาธิปไตย	 แบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างเหมาะสม	 มีความมุ่งมั่น	 เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน	 
จริงใจในสิ่งที่ท�า	มีความสุขและอยากถ่ายทอดความสุขให้ผู้อื่น

	 	 จงัหวดัเชยีงรายมคีวามแตกต่างทีห่ลากหลายอย่างลงตัวของกลุ่มชาติพันธุท์ัง้	32	ชาติพันธุ	์ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึศลิปวฒันธรรม	
ประเพณี	การแต่งกาย	การกินการอยู่	ที่อยู่อาศัย	ดนตรี	ความเชื่อ	และภาษาที่งดงาม	และนับเป็นความโชคดีอย่างเหลือล้นของชาว
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย	ที่	 แม่ฟ้าหลวงและพ่อหลวงรัชกาลที่	๙	กษัตริย์แห่งเกษตรของปวงชนชาวไทย	 ได้พระราชทานกาแฟ
และองค์ความรู้เก่ียวกับกาแฟมาให้ชุมชนชาติพันธุ์ได้รู้จัก	 ด้วยความรักท่ีทั้งสองพระองค์มีต่อชาวชาติพันธุ์	 ท�าให้ชุมชนชาติพันธุ์ 
ได้พลิกชีวิต	 มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี	 มีอาชีพที่มั่นคง	 มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน	 	 และนับจากวันนั้นเชียงรายได้กลายเป็นแหล่ง
ก�าเนิดกาแฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะผู้ส่งมอบกาแฟคุณภาพและรสชาติดีเลิศอันหาที่เปรียบมิได้	

	 	 ผลิตภัณฑ์กาแฟและชาภายใต้แบรนด์	 TRIBES	 มีเสน่ห์แห่งรสชาติและกล่ินที่เป็นเอกลักษณ์	 ที่มาจากความสร้างสรรค์ 
ทางวัฒนธรรม	 ความคิด	 และธรรมชาติอันสวยงาม	 ผสานกับความละเมียดละไมในวิถีของแต่ละชาติพันธุ์	 ด้วยความรักและ 
ความตั้งใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ	ผืนดิน	ผืนน�้า	ผืนป่า	เรารักผู้คนที่รักธรรมชาติ	ผู้คนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	มองเห็นคุณค่า
และให้ความหมายที่งดงามกับประสบการณ์ใหม่ๆ	จนอยากกลับมาอีกอย่างไม่รู้จบ

พระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกล 
Branding to Sustainable Community

TRIBES	ก่อตัง้ขึน้บนฐานแนวคดิการพฒันาเพือ่พ่ึงตนเองอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ(Self-Reliance)	ของเกษตรกรทีป่ลูกชา 
และกาแฟ	 ในพื้นท่ีชาติพันธ์ุในจังหวัดเชียงราย	 แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบท 
ที่ส�าคัญๆ	 คือ	 การพัฒนาท้ังด้านอาชีพและส่งเสริมการเกษตร	 ให้เกษตรกรสามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงเป็นปึกแผ่น 
ให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก	โดยมีหลักการที่ส�าคัญ	ดังนี้

หลักการท�างาน

1.	 เน้นให้พ่ึงตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักส�าคัญ	 โดยใช้หลักประชาธิปไตยในการด�าเนินการ	 และแสวงหาความร่วมมือ 
	 จากภายนอกเมื่อจ�าเป็น

2.	 ใช้หลักการมีส ่วนร่วมของประชาชน	 (People	 Participation)	 เป็นหลักส�าคัญในการพัฒนาโดยอาศัยความรักชาต	ิ 
	 ความซื่อสัตย์สุจริต	ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน		โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	เป็นส�าคัญ

3.	 ยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด�าเนินงานโดยการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามท้ังด้านสภาพแวดล้อม	 ทางภูมิศาสตร์	 
	 วัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณี	ของแต่ละท้องถิ่น	

4.	 การระเบิดจากข้างใน	 เป็นการสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน	 การยกระดับรายได้ของชุมชน	 มุ่งเตรียมชุมชนให้พร้อมต่อการติดต่อ 
	 สัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างเป็นขั้นตอน	ค่อยๆ	กระท�าตามล�าดับขั้นตอน	ไม่กระท�าด้วยความเร่งรีบซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้		

5.	 การส่งเสรมิหรอืสร้างเสรมิความรูใ้นเรือ่งการท�าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะ

สม6.	 รวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของชุมชน	 โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นรูปของวิสาหกิจชุมชน	 โดยกระตุ้นผู้น�าชุมชนให้เป็นผู้น�า 
	 ในการพัฒนา	 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ	 นักปฏิบัติและประชาชน	 	 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
	 ราชการ	การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	One	Stop	Service
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ชุมชน อัตลักษณ์

ดอยช้างลีซู 100%	วัฒนธรรมลีซู

บ้านห้วยมะเกลี้ยง 100%	วัฒนธรรมปาเกอะญอ

บ้านดอยช้างอาข่า เสน่ห์ของการผสมผสานของไผ่ซางป่าและกาแฟ	ไผ่ในวิถีชีวิต	ความละเมียดละไม	สร้างสรรค์	
อ่อนน้อมและเข้มแข็งในขณะเดียวกัน

บ้านแม่จันใต้		 100%	วัฒนธรรมอาข่า	9	พิธีกรรม	3	ประเพณี	ใน	1	ปี

บ้านไทยสามัคคี 100%	วัฒนธรรมม้ง

บ้านห้วยแก้ว 100%	วัฒนธรรมอิ่วเมี่ยน

บ้านดอยงาม ป่า	ไร่	นา	สวน	บ้าน	อยู่ด้วยกันแบบสมานฉันท์	ชาขาว	ผัก	ผลไม้	สมุนไพร	อุดมสมบูรณ์	 
จิตวิญญาณเกษตร

บ้านห้วยน�้ากืน 100%	Organic	Village	ธรรมชาติที่สมบูรณ์	99%	และ	1%	คือคุณที่เรารออยู่

บ้านแม่มอญ ต้นมอญในวิถีชีวิต

บ้านห้วยไคร้ Musical	Village	ดนตรีคือวิถีชีวิต

บ้านปางสา ครั้งแรกในชีวิตกับ	slow	life	/	Health	Therapy	เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

บ้านเกี๋ยง	แม่ลอย เมี่ยงคือวิถีชีวิต	คุณค่าของเมี่ยงต่อมนุษย์

บ้านปางขอน เสน่ห์ของการผสมผสานของซากุระกับดอกกาแฟ	ซากุระในวิถีชีวิต

บ้านผาหมี เดินป่าครั้งแรกในชีวิตและครั้งต่อๆ	ไป	จิตวิญญาณนักเดินป่า

บ้านปางต้นผึ้ง ผึ้งธรรมชาติ	(organic	indicator)	และน�้าผึ้งหอมดอกไม้นานาพันธุ์

บ้านห้วยแม่เลี่ยม หุบเขากาแฟ	กาแฟสีเหลืองล้วน	นักดื่มกาแฟตัวจริง

บ้านขุนลาว มีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่าต้นน�้า	ที่ๆ	คุณแนบสนิทกับป่าที่สุด

บ้านพญาไพร หุบเขาชาอัสสัม	นักดื่มชาตัวจริง

บ้านใหม่พัฒนา แสวงหามุมมองใหม่อารมณ์ใหม่ผ่านเส้นทางเดินเท้าที่สวยที่สุดสู่ดอยชาพันปี

กลยุทธ์ การส่งเสริมความร่วมมือ หลีกเลี่ยงการแข่งขัน โดยการก�าหนดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ดังนี้
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  แสงแห่งความหวังและชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนในเครือข่าย

“อาหลั่ง หวุ่นเฌอกู่”

TRIBES	เกดิจากการรวมตวัของชมุชนผูป้ลูกชาและกาแฟ	20	ชมุชนทีม่คีวามคิดเรือ่งการท่องเท่ียววถิชีาและกาแฟ 
โดยการผลักดันโดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.บุษบา	 สิทธิการ	 และอาจารย์อาทิตยา	 ปาทาน	 อาจารย์ส�านักวิชา 

การจัดการ	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 หลังจากนั้นทางกลุ่มมีความคิดที่จะจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้า
คนกลาง	 จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท	 TRIBES	 จ�ากัด	 โดยให้ชุมชนถือหุ้น	 70%	 ซึ่งการรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อเป็นการ
พัฒนาฐานรากเศรษฐกิจชุมชน	 ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้า	 และชุมชนยังสามารถก�าหนด
ราคาเองโดยที่ไม่ต้องให้พ่อค้าก�าหนดราคาชุมชนในเครือข่ายได้	3	ต่อ

	 	 1.	ได้จากการท่องเที่ยวและขายของฝากชุมชน

	 	 2.	ได้จากการขายสินค้าชาและกาแฟ

	 	 3.	ได้ปันผลจากการถือหุ้น

	 	 TRIBES	ได้มกีารวางแผนยกระดบัสนิค้าให้เป็นท่ีรูจ้กัของคนทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ	และเราคาดหวงัว่า 
โมเดลของ	 TRIBES	 จะเป็นประโยชน์ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไปในอนาคต	 ทั้งนี้ต้องขอบคุณ 

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และขอบคุณพ่ีน้อง	 TRIBES	 20	 ชุมชน 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของTRIBES	ขอบคุณครับ

เสียงสะท้อนจากตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ

“บุรินทร์ มาลัยรัตนา”

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาอินทรีย์	บ้านห้วนน�้ากืน	เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ปลูกชาพันธุ์อัสสัม	เพื่อหาช่องทาง 
การตลาดใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น	 นอกจากที่ได้ท�าเมี่ยงมาแต่ดั้งเดิมเพราะในช่วงเวลานั้น	 (ประมาณ	 5-6	 ปีก่อน)	 ราคาเมี่ยง 

ทรงๆ	 ตัว	 และราคาชาต�่าจึงรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน	 จึงรวมตัวกันผลิตชาในตอนต้นและพัฒนามาเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน	และในหมูบ้่านส่งผลผลติให้โครงการหลวงอยูแ่ล้ว	โครงการหลวงมส่ีวนการตลาดชาอยูจ่งึส่งเสริมและรับซ้ือผลผลิตชา 
จากกลุ่มเพิ่มอีก	ซึ่งโครงการได้รับซื้อ	มีชาขาว	ชาเขียว	ชาเหลือง	ชาด�า	ชาแดง	(ชาแดงคือ	สมุนไพรเลือดมังกร)	เรียกว่า 
ชา	5	ส	ีแต่โครงการหลวงไม่สามารถรบัซือ้ผลผลติทัง้หมดของกลุม่ได้	ดงันัน้ทางกลุม่จงึต้องหาตลาดเพ่ิมเติม	และประมาณ
เดอืนสิงหาคม	2559	ได้มาอบรมทีม่หาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงเรือ่งการท่องเทีย่ววิถชีา	และกาแฟ	หลงัจากนัน้กไ็ด้มกีารประชมุ
และอบรมอีกหลายครั้ง	จนได้รวมกลุ่มกันเป็นบริษัท	TRIBES	ETC	เพื่อรวมกลุ่มกันสร้างอ�านาจการต่อรองทางการตลาด	
ปัจจบุนับรษัิท	TRIBES	มหีุน้ส่วนธรุกจิ	19	กลุม่ชมุชน	ในจงัหวดัเชยีงราย	ทางกลุม่เราจงึคาดหวงัว่าจะสามารถขยายตลาด
ออกไปได้กว้างขวางจากการรวมกลุม่จดัตัง้บรษิทัข้ึนมาในคร้ังนี	้และกลุ่มเราหวงัว่าเราจะสามารถพฒันากลุม่วสิาหกจิ

ของเราจนกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคมและบริษัท	TRIBES	จะกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม	โดยมีกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม
จากชุมชนหุน้ส่วนเป็นเครอืข่ายต่อไป	“บรษิทัจะไม่ท�าก�าไรจากเกษตรกร	แต่จะท�าก�าไรจากการท�าตลาด”	

8   



สิ่งที่ฉันรักและภูมิใจ
สิ่งที่ฉันจะดูแลรักษาให้คงอยู่คู่บ้านไปชั่วลูกหลาน

สิ่งที่ฉันท�าได้ดีที่สุด ไม่มีวันหยุดพัฒนา คิดค้น และท�าให้ดีกว่าเดิม
เพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้ จะท�าให้ผู้คนมีความสุข และโลกน่าอยู่มากขึ้น

สิ่งที่ฉันอยากให้ผู้คนทั่วโลกมาสัมผัส ชื่นชม และชักชวนคนที่เขารักให้มาสัมผัสด้วย

“The ONE” of each village
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กำรใช้ประโยชน์
จ ำ ก ถั่ ว ลิ ส ง
ธ ำ ตุ อ ำ ห ำ ร
ของต้นชำ

ถั่วลิสง 	 ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ	 เมล็ดใช้เป็นอาหาร
ส�าหรับมนุษย์และสัตว์	 สามารถปลูกใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ 
หลังจากที่เก็บเมล็ดแล้วจึงไถกลบล�าต้นหรือส่วนที่เหลือ 
ลงไปในดนิ		ในการปลกูถ่ัวลสิงเพือ่ใช้เป็นปุย๋พชืสดให้ได้ผลดนีัน้ 
ควรจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ	 ถ่ัวจะสามารถตรึงแก๊ส
ไนโตรเจนจากอากาศได้โดยอาศัยแบคทีเรียที่อยู่ในปมรากถั่ว 
ที่เรียกว่า	 ไรโซเบียม	 (Rhizobium)	 ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกัน 
แบบพ่ึงพาอาศัย	 ต้นถั่วให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท 
แก่ไรโซเบียม	 ส ่วนไรโซเบียมก็ให ้ไนโตรเจนแก่ต ้นถั่ว	 
ไนโตรเจนที่มีมากมายในต้นถั่วมาจาก	 2	 แหล่งคือ	 จากดิน
และจากอากาศ	 ถั่วจะบ�ารุงดินได้ก็ต่อเมื่อสามารถตรึงแก๊ส
ไนโตรเจนจากอากาศได้มากเพียงพอส�าหรับการเจริญเติบโต
และเหลือไนโตรเจนไว้ให้กับดิน	หากไนโตรเจนที่ตรึงได้สะสม
อยู่ในราก	ล�าต้น	ใบ	และเมล็ด	ถูกเก็บเกี่ยวออกไปจากแปลง
จนหมดก็ไม่สามารถจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้	

ทวิพิชญ์ อายะนันท์

การที่ถั่วจะบ�ารุงดินได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

1.	 ป ัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนคือ 
	 ความเข้ากันได้ระหว่างถั่วกับไรโซเบียมและสภาพดิน 
	 ในแปลงปลูกเหมาะสมกับการตรึงไนโตรเจนหรือไม่

2.	 ปัจจัยในเร่ืองเวลาลักษณะการเก็บเกี่ยวถั่วและฤดูกาล 
	 ที่ปลูก
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สรุปการใช้ประโยชน์ถ่ัวเพื่อบ�ารุง
ดนินัน้ต้องค�านงึถงึ 3 ประเดน็ คือ

1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
  การตรึงไนโตรเจน
1.1	 ความเข้ากันได้ระหว่างถั่วกับไรโซเบียม	 การที่ถั่วจะตรึง 

	 แก๊สไนโตรเจนได้นั้น	 ชนิดของถ่ัวกับชนิดของไรโซเบียม 

	 จะต้องเข้ากนัได้	ยกตวัอย่างถัว่ในกลุม่	PE	(Plant	Effective) 

	 ถั่วกลุ ่มน้ีสร้างปมรากและสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจน 

	 ได้กับไรโซเบียมหลากหลายชนิดที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติ 

	 ถั่วกลุ่มน้ีเม่ือน�าไปปลูกมักจะตรึงแก๊สไนโตรเจนได้ดี	 เช่น	 

	 ถั่วเขียว	ถั่วลิสง	ถั่วฝักยาว	และถั่วพุ่ม

1.2	 ลักษณะของดินที่จะปลูก	 สภาพดินในแปลงปลูกเหมาะสม 

	 กับการตรึงไนโตรเจน	เนื่องจากพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ	นั้น	 

	 ขึ้นได้ดีในดินที่ไม่เหมือนกัน	 ฉะนั้นก่อนปลูกควรปรับปรุง 

	 สภาพของดินให้เหมาะสมกับพืชท่ีจะปลูกเสียก่อน	 เช่น	 

	 ถ้าดินเป็นกรดควรใส่สารปรับปรุงดินประเภทหินฝุ ่น	 

	 ปูนมาร์ล	 ปูนขาว	 หินเกร็ด	 เปลือกหอย	 ฯลฯ	 ลงไปก่อน 

	 หรือถ้าเป ็นดินทรายควรใส ่ปุ ๋ยเคมีที่มีสูตรตัวเลขต�่า	 

	 เช่น	3-6-9	อตัรา	20-30	กโิลกรมัต่อไร่	หว่านเป็นปุย๋รองพ้ืน 

	 ก่อนจะปลูกถั่วเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและให้น�้าหนักสูง		

2. ป ัจจัยในเรื่องเวลาลักษณะ 
  การเกบ็เกีย่วถัว่และฤดกูาลทีป่ลกู
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือต้นฤดูฝน	 เพราะต้องอาศัยน�้าฝนช่วง 

ฝนตกและปริมาณน�้าฝนมีความส�าคัญต่อต้นถั่ว						

การใช้ถั่วเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบ�ารุงดินจะได้ผลดีที่สุดเม่ือไถกลบ 

ต้นถ่ัวลงไปในแปลงในระยะที่ถั่วออกดอก	 เพราะเป็นระยะท่ีถ่ัว 

มกีารตรงึแก๊สไนโตรเจนสงูทีส่ดุ	หากตดัสบัและไถกลบเรว็เกนิไป 

การแก๊สตรึงไนโตรเจนยงัเกดิได้ไม่เตม็ที	่แต่ถ้าหากไถกลบช้าเกนิไป 

ปริมาณไนโตรเจนที่ตรึงได้ส่วนใหญ่จะถูกน�าไปสะสมในฝักและ

เมล็ดแล้ว	 	 ส�าหรับถั่วที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดนั้นต้องยอมให้

ไนโตรเจนส่วนหน่ึงสญูเสยีไปกบัเมลด็ทีเ่ก็บเกีย่วออกไปจากแปลง	

แต่อาศัยไนโตรเจนที่อยู่ในส่วนล�าต้นและใบท่ีเหลืออยู่ในแปลง 

ไถกลบลงสูด่นิ	ในถัว่ลสิงมกีารถอนล�าต้นและรากทัง้หมดออกไป 

จากแปลงเพือ่เอาฝักทีอ่ยูใ่ต้ดนิ	ท�าให้เหลอืส่วนทีจ่ะเป็นปุ๋ยพชืสด 

ให้กับดินน้อย

1.	 การเลือกถั่วที่สร ้างปมรากกับไรโซเบียมที่หลากหลาย	 

	 และสามารถตรึงไนโตรเจนได้ดี	

2.		การปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการตรึงแก๊สไนโตรเจน	 

	 อาจต้องมีการใส่สารที่เป็นเบสหรือปุ๋ยฟอสฟอรัสเพิ่มเติม	 

	 ขึ้นอยู่กับสภาพดิน

3.	 การไถกลบในระยะที่ถั่วออกดอก	 แต่หากจ�าเป็นต้อง 

	 เก็บเกี่ยวเมล็ดออกไป	 ให้ท้ิงเศษซากไม่ว ่าจะเป็นส่วน 

	 ล�าต้น	 ใบ	 ราก	 และเปลือกถั่วที่นวดแยกเมล็ดออกไปแล้ว 

	 ลงในแปลงให้มากที่สุดแล้วไถกลบ

ดังนั้นการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการบ�ารุงดิน	โดยเฉพาะปุ๋ยพืชสดจาก

ถั่วลิสงนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังช่วยเพ่ิม

ผลผลิตของต้นชาที่ปลูกให้สูงขึ้นอีกด้วย
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การท�าปุ๋ยหมักถั่วลิสง 

วัสดุอุปกรณ์
 1)	มูลวัวแห้งละเอียด	1	ส่วน

				2)	แกลบด�า	1	ส่วน

				3)	เปลือกถั่วลิสง		1	ส่วน							

		 4)	ร�าละเอียด	1	ส่วน

				5)	น�้าสกัดชีวภาพ	หรือใช้หัวเชื่อจุลินทรีย์	1	ส่วน

				6)	กากน�้าตาล	1	ส่วน

				7)	น�้า	100	ส่วน

ขั้นตอนการท�าปุ๋ยหมักถั่วลิสง 

1)	น�าต้นถั่วลิสงที่ปลูกอายุประมาณ	3	เดือน	มาสับก่อนจะน�า 

	 ไปท�าปุ๋ยหมัก	 ผสมแกลบด�า	 มูลวัว	 เปลือกถั่วลิสงและ 

	 ร�าละเอยีด	มากองซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ	แล้วคลกุเคล้าให้เข้ากนั

2)	 ผสมเอาส่วนของน�้าสกัดชีวภาพกับกากน�้าตาลและน�้า 

	 คนจนละลายเข้ากันดี	 ใส่บัวราดบนกองวัสดุปุ ๋ยหมัก	 

	 คลุกให้เข้ากันจนทั่วให้ได้ความชื้นพอหมาดๆ	 (ประมาณ	 

	 30-40%)	 ถ้าส่วนผสมเป็นก้อนไม่แตกออกจากกันและมือ 

	 รูส้กึชืน้ๆ	ไม่แฉะแสดงว่าใช้ได้	ถ้าแตกออกจากกนัยงัใช้ไม่ได้ 

	 ต้องรดน�้าเพิ่ม

3)	 หมักกองปุ๋ยหมักประมาณ	 30-40	 วัน	 จึงจะน�าไปใช้ได้	 

	 สารอาหารและแร่ธาตุท่ีส�าคัญในปุ๋ยหมักถ่ัวลิสง	 ประกอบ 

	 ไปด้วย	โปรตีน	โคโรฟิล	น�้ามันและไนโตรเจน

วิธีใช ้

1)	ผสมปุย๋หมกักับดนิในแปลงชาในอตัรา	1	กโิลกรมั	ต่อพืน้ท่ี	1	ตารางเมตร

2)	ใช้ปุย๋หมกัคลกุกบัดนิรองก้นหลมุ	ก่อนปลกูต้นชาประมาณ	1	ก�ามอื

3)	ส�าหรับต้นชาที่ปลูกแล้วใส่ปุ ๋ยหมัก	 แนวทรงพุ่ม	 1.5	 กิโลกรัม 
	 ต่อตารางเมตร	 แล้วคลุมด้วยหญ้าแห้ง	 ใบไม้แห้งหรือฟาง	 ควรใส่ 
	 ปุ๋ยหมักเดือนละ	1	ครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

www.sukkaphapd.com

https://pixabay.com/en/photos/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%8
8%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87 12   



ม หัศจรรย ์ช า ข าว เพื่ อ สุ ขภ าพ

จิราพร ไร่พุทธา

คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับ ชา ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพื่อความสดชื่น  
และน่าจะมีประโยชน์กว่าน�้าอัดลม หรือเครื่องดื่มอื่นๆ อีกหลายชนิด  

แต่คุณทราบหรือไม่ว่า มีงานวิจัยทั่วโลกที่ศึกษาพบว่า 
ชา เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มหาศาลต่อผู้ดื่ม

ช าขาว

“	มีหลายประเภท แต่ที่ คุ ้นเคย 

ย่อมหนีไม่พ้นชาเขียว ชาด�า และ

ชาขาว โดย “ชาขาว” (White 

Tea)  เป็นชาทีม่คีณุภาพ เป็นท่ีนยิม 

ในหมู่ชนชั้นสูง “ชาขาว” สุดยอดชาที่เรียกว่า  

Silver Needle หรือ Yinzhen ในภาษาจีน  

นับเป็นหน่ึงในสายพนัธุช์าท่ีหายาก มรีปูลกัษณ์ 

เหมอืนเขม็และมขีนสขีาวประกายเงนิปกคลมุอยู่ 

จงึมีชือ่ทีเ่รยีกขานกนัว่า “เขม็เงนิ” เมือ่ชงชาขาว 

จะได้น�้าชาสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมและรสชาติ

หวานอ่อนๆ

“ชา”
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ช าข าว
	 ชาขาว	เปน็ชาที่ได้จากการเก็บใบชาเฉพาะสว่นของ

ใบชาที่อยู่ยอดสุดเพียงใบเดียว	ซึ่งเป็นยอดอ่อนสุดที่แทง

ยอดออกมาและยังมีอายุน้อยๆ	 	ลักษณะเด่นของชาขาว 

ทีไ่ม่เหมอืนชาชนดิอ่ืนๆ	คือ	จะมลีกัษณะค่อนข้างเลก็และ

บอบบาง	หรอือาจจะเรยีกว่า	“ยอดตูมชาขาว”	(ยอดชาขาว 

ทียั่งตมูอยู	่ไม่บานออกรับแสงแดด)	ซึง่จะมลีกัษณะพิเศษ

เฉพาะคือมีเส้นขนอ่อนๆ	 สีขาวประกายเงินปกคลุมอยู	่ 

ยิ่งปกคลุมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของชาขาว 

ที่ดีข้ึนมากเท่านั้น	 จึงเป็นที่มาของชื่อ	 “ชาขาว”	 ซึ่ง

จะมีปริมาณสารพฤกษเคมี	 (Phytochemical)	 ที่สูง	

เน่ืองจากกระบวนการผลิตจะใช้วิธีการตากแดดให้แห้ง 

ในทนัท	ีโดยอาศยั	ลม	แสงแดด	หรอืการอบด้วยเครือ่งอบ		 

ความละเอียดอ่อนในขั้นตอนการผลิต	 รวมไปถึงขั้นตอน

การชงด่ืมต้องใช้ชาในปริมาณท่ีมากกว่าชาประเภทอื่น 

ต่อการชงเพื่อให้ได้น�้าชาเพียง	 1	 แก้ว	 และมีเคล็ดลับ 

ในการชงชาจงึจะสามารถลิม้รสอร่อยทีแ่ท้จรงิได้	อณุหภมูิ

ของน�า้ร้อนท่ีชงค่อนข้างต�า่กว่าชาประเภทอืน่ๆ	ประมาณ	

5-7	 นาที	 จึงจะได้น�้าชาขาวสีเหลืองทองอ�าพัน	 ซึ่งจะมี

รสชาตินุ่มนวลกลมกล่อม	สดชื่นและหรูหรา

	 ชาขาวมีปริมาณคาเฟอีนเพียง	 28	 มิลลิกรัมในแก้ว

ขนาด	8	ออนซ์	ซึง่ถอืว่ามีปริมาณคาเฟอีนต�า่เมือ่เทยีบกบั 

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยู่	 พบว่าการดื่มกาแฟ	 1	 แก้ว 

จะได้รับปริมาณคาเฟอีนประมาณ	 95	 มิลลิกรัมต่อแก้ว	 

ซึ่งจะต้องดื่มชาขาวถึง	3	แก้วจึงจะได้รับคาเฟอีนเท่ากับ

การดื่มกาแฟ	 อย่างไรก็ตามการที่ต ้องด่ืมชามากข้ึน 

ก็ ไม ่ส ่ งผลให ้ร ่ างกายเกิดอาการเสพติดคาเฟอีน 

เหมือนการดื่มกาแฟ	 อีกทั้งชาขาวยังมีคุณค่าทางอาหาร

และมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก ่อโรคในร ่างกาย	 

ซึ่งประกอบด้วยสารส�าคัญอันได้แก่	 กรดอะมิโน	 วิตามิน	

เกลือแร่	 น�้ามันหอมระเหย	 ฟลาโวนอยด์	 แทนนิน	 

(Tannins)	 โดยเฉพาะสารคาเทชิน	 ซึ่งพบมากถึง	 70%	

ของปริมาณสารโพลฟีินอลท้ังหมด	สารส�าคญัต่างๆ	เหล่านี้ 

ล้วนมีส่วนส่งเสริมท�าให้คนที่ดื่มชาขาวมีสุขภาพดีข้ึน	

เอาละค่ะเรามาดกูนัดกีว่าว่าชาขาวมีประโยชน์ต่อสขุภาพ

ในด้านใดบ้าง
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คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

ในร่างกายของคนเราจะมีสารที่เรียกว่า	อนุมูลอิสระ	(Free	radical)	ที่ส่งผลเสียท�าลายอวัยวะต่างๆ	

ในร่างกาย	 เช่นให้เกิดการเหี่ยวย่นบนใบหน้าก่อนวัยอันควรและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 โดยพบว่าสาร 

โพลิฟีนอลซึ่งพบในชาจะท�าหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระท่ีเกิดขึ้นในร่างกาย	 จากผลการวิจัยพบว่า 

การดืม่ชาขาวจะได้รบัสารต้านอนมุลูอสิระท่ีสูงกว่าการบริโภคผักและผลไม้ท่ีมสีารต้านอนมุลูอสิระสงู

ในสัดส่วนที่เท่ากัน	และพบข้อมูลที่น่าสนใจ	รายงานว่า	ชาที่ชงจากยอดชาขาวมีปริมาณของสารต้าน

อนมุลูอสิระสงูกว่าชาชนิดอืน่	และชาเขยีว	มากถงึ	3	เท่า	อกีทัง้ยงัอดุมไปด้วยวิตามนิ	C	และ	E	อกีด้วย

1

สุขภาพช่องปากและฟัน

ในชาขาวนอกจากจะมีสารโพลิฟีนอลแล้ว	 ยังพบว่ามีสารฟลาโวนอย	 (flavonoids)	 และแทนนิน	

(Tannins)	ทีช่่วยในการยบัยัง้การเจริญเติบโตของแบคทเีรียในช่องปากทีเ่ป็นสาเหตุทีท่�าให้เกิดคราบ

หินปูน	และยังพบสารฟลูออไรด์ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่ท�าให้เกิดฟันผุได้

2

ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้

ชาขาวมคีณุสมบัตใินการป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็เช่นเดียวกบัชาเขยีว	จากผลการวจิยัทีผ่่านมาพบว่า 

ชามีความสามารถในการต้านเซลล์มะเร็ง	 โดยเปรียบเสมือนสารเคมีบ�าบัด	 (Chemopreventive	

agents)	ที่ท�างานเหนี่ยวน�าการท�าลายเซลล์ที่ตายแล้ว	 (Apoptosis)	ซึ่งสามารถป้องกันเซลล์มะเร็ง

ท่ีเกิดใหม่ได้	 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยยืนยันว่าชาขาวสามารถป้องกันมะเร็งได้	 โดยงานวิจัยของ

มหาวทิยาลยั	Oregon	State	University	ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้พบว่าชาขาวมปีระโยชน์ในการ

ป้องกันโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่	 โดยชาขาวมีฤทธิ์คล้ายกับการใช้ยาซูลินแดค	 (sulindac)	 ที่มีคุณสมบัติ

ยบัยัง้และป้องกนัการเจรญิเติบโตของเซลล์มะเร็งในล�าไส้ใหญ่ในสัตว์ทดลอง	และสารในชาขาวยงัช่วย

ท�าให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในล�าไส้ท�างานได้ดีขึ้นด้วย	

3

รักษาระดับน�้าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผลจากการดื่มชาขาวช่วยรักษาอาการด่ืมน�้ามาก	 (Polydipsia)	 ซ่ึงเป็นอาการท่ีพบในผู้ป่วยโรค 

เบาหวาน	นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณกลูโคสและเพิ่มการหลั่งอินซูลินในกระแสเลือดได้

4

ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในชาขาวพบสารที่ชื่อว่า	 ฟลาโวนอยด์	 (Flavonoids)	 นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในผักและผลไม้

เช่นกัน	 สารฟลาโวนอยด์มีคุณสมบัติลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	 เนื่องจากสามารถ 

ลดความดันในเลือด	 ป้องกันการเกิดโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดตีบที่เกิดจากการ 

ออกซิเดชั่นไขมันเลว	 (LDL	 Cholesterol)	 ดังนั้นการด่ืมชาขาวเป็นประจ�าสามารถลดความเสี่ยง 

ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้

5

ปร ะ โ ยชน ์ ของช าข าว
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ปร ะ โ ยชน ์ ของช าข าว
ช่วยในการลดน�้าหนัก

จากการศกึษาพบว่าการดืม่ชาขาวช่วยลดการเกดิกระบวนการสะสมไขมนั	(Adipogenesis)	ในร่างกาย	

ซึ่งสามารถท�าให้เกิดโรคอ้วน	อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการดื่มชาขาวจะสามารถลดน�้าหนักได้	แต่ก็มีการ

ควบคุมอาหารและออกก�าลังกายร่วมด้วย	จึงจะประสบความส�าเร็จในการตั้งใจลดน�้าหนักค่ะ

คุณสมบัติในการต้านริ้วรอย

ในด้านความงาม	สารแอนตีอ้อกซแิดนท์ในชาขาว	จะช่วยปกป้องผวิจากภายใน	โดยป้องกนัการสญูเสยี 

โปรตีนในชั้นผิวจากกระบวนการออกซิเดชั่น	 มีส่วนในการปกป้องเซลล์ผิว	 อันเป็นสาเหตุของ 

การเกิดริ้วรอยหรือจุดด่างด�า	 พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันผิว	 ยับยั้งอนุมูลอิสระที่มีสาเหตุมาจากรังสียูวี

ซึ่งหากระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ผิวยังท�างานได้อย่างปกติ	 ถือเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง	 และช่วยให ้

ต่อมน�้าเหลืองขจัดสารพิษออกจากผิว	 ท�าให้ผิวไม่แห้งกร้าน	 หากร่างกายมีการสะสมอนุมูลอิสระ	 (Free	 radical)	 ซึ่งเกิดจาก

ความเครียด	 มลภาวะ	 โดยเฉพาะแสงแดดที่มีรังสี	 UV	 ตัวการท�าให้เกิดร้ิวรอย	 จุดด่างด�าต่างๆ	 ข้ึนโดยเฉพาะบนใบหน้า	 มีการ

ศึกษาจาก	University	of	Copenhagen	ร่วมกับ	Stephens	&	Associates	Inc	ของประเทศเดนมาร์ก	รายงานว่าสารสกัดจาก

ชาขาวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	 สามารถช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆ	 รวมทั้งแสงแดด	 นอกจากจะช่วยป้องกัน 

ผิวแล้ว	 ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิว	 จึงช่วยในการท�าให้ต่อมน�้าเหลืองขจัดสารพิษออกจากผิว	 เสริมสร้างความแข็งแรง 

ของเซลล์ผิวหนัง	ท�าให้ผิวไม่แห้งกร้าน	ช่วยท�าให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สรรพคุณของชาขาวอีกประการหนึ่ง	 คือช่วยลดน�้าหนัก	 จากการวิจัยยังพบอีกว่าสารกาเฟอีนและสารคาเทชิน	 ในชาขาวท�าให้ 

เมตาบอลซิมึในร่างกายดขีึน้	เผาผลาญพลงังานได้มาก	เป็นผลท�าให้น�า้หนกัตัวลดลง	โดยท่ีไม่มผีลกระทบต่ออตัราการเต้นของหวัใจ

นี่เป็นเพียงคุณสมบัติที่แตกต่างกันเล็กน้อยส�าหรับชาที่เรียกว่า	“ชาขาว”	ที่เกิดจากหลังการเก็บยอดชาโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการ

ผลติใดๆ	เพยีงการอบแห้งกจ็ะได้ชาท่ีเรยีกว่า	ชาขาว	ไม่ว่าชาขาวจะมาจากชาสายพนัธุ	์Camellia sinensis	ชนดิใดก็เป็นหนึง่ในชา 

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

6

7

ล่าสุดผลงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงสตัน	ประเทศอังกฤษ	 	 ระบุว่า	การดื่ม	“ชาขาว”	มีผลดีต่อสุขภาพของคนเรามากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง	 การเกิดโรคไขข้ออักเสบ	 และลดรอยเห่ียวย่นบนใบหน้าอีกด้วย	 

พร้อมกันนี้นักวิจัยได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและสารอาหารจากพืชผักชนิดต่างๆ	กว่า	 21	ชนิด	และสารสกัดจากสมุนไพร

ประเภทต่างๆ	ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคนอย่างไร

ซึ่งจากผลงานวิจัยก็พบถึงประโยชน์ของสารอาหารที่อยู่ในชาขาวในปริมาณมากกว่าพืชและสารสกัดจากสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ		 

โดย	ศาสตราจารย์ดีแคลน	นูจตอน			จาก	School	of	Life	Science	Kingston	University	เปิดเผยว่า		สารประกอบในชาขาว 

จะช่วยป้องกันการท�างานของเอนไซม์ที่จะเข้าไปท�าลายชั้นอีลาสติน	 (Elastin)	 และคอลลาเจน	 (Collagen)	 ซ่ึงถ้าเอนไซม์ 

ทั้ง	 2	 ชนิดสามารถท�างานจะส่งผลให้ผิวหนังเหี่ยวย่น	 มากไปกว่านั้นเอนไซม์ยังมีผลต่อการท�างานของข้อต่อกระดูก	 

ท�าให้ไขข้ออกัเสบ	หรอืทีรู่จ้กักนัดว่ีาโรครมูาตอยด์	และเป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการท�างานของเอนไซม์และปฏกิริยิาการรวมตวักบัออกซเิจน 

ของสารในร่างกาย	หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น	 (oxidation	activity)	 	 เป็นสิ่งส�าคัญของการท�างานหลักๆ	ในร่างกายคน	

แต่ถ้าปฏิกิริยาเหล่านี้มีมากเกินไปหรือผิดปกติก็จะท�าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
10	Amazing	Benefits	of	White	Tea:	https://www.organicfacts.net/health-benefits/beverage/white-tea.html
มหัศจรรย์ชาขาว	:	http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/74899
MedThai,	ชาขาวและประโยนช์สรรพคุณของชาขาว	13	ข้อ:	https://medthai.com/ชาขาว/

ขอบคุณภาพประกอบจาก
www.flickr.com	(by	Gina,	Bridgehead	Coffeehouses)
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สวัสดีค่ะ	 trendy	 tea	menu	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอเมนู 
ท่ีท�าได้ง่ายๆ	 เหมาะส�าหรับผู้ที่เริ่มฝึกท�าเค้กมือใหม่ 
ท่ีหลงใหลและชืน่ชอบชาเขยีว	นัน้คอื	“เค้กชาเขยีวเนยสด” 
ส่วนผสมและวิธีมีไม่เยอะ	แต่รบัรองว่าสตูรนีจ้ะได้เค้กเนย
เนื้อนุ่มที่ใคร	ๆ	ได้ชิมก็ต้องขอกินเพิ่ม	เรามาเริ่มท�าเมนูนี้
ด้วยกันเลยดีกว่าค่ะ

ศิริกานต์  ภักดี

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลและรูปภาพ :

โสภณ	 สมประสงค์	 บิวโดอิน.	 ขนมหวานจากชาเขียว	 by	 Chef	 Gio.	 อมรินทร์	 

													CUSINE	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	2557.	108	หน้า

http://dailydelicious.blogspot.it/2014/12/green-tea-pound-cake.html

(Green Tea Butter Cake)
เค้กชาเขียวเนยสด

ส่วนผสมส�าหรับ 2 ปอนด์
	 แป้งเค้ก		 300	กรัม

	 ผงฟู	 			 10	กรัม	

	 ผงชาเขียว	 10	กรัม

	 เนยสดชนิดจืด	 125	กรัม

	 น�้าตาลไอซิ่ง	 180	กรัม

	 ไข่ไก่	 					 3	ฟอง

	 นมสดรสจืด	 100	กรัม

วิธีท�า
1.	 ร่อนแป้ง	ผงฟู	และผงชาเขียวเข้าด้วยกันในอ่างผสมและพักไว้

2.		ใช ้หัวตีรูปตระกร้อตีเนยกับน�้าตาลให้เข ้ากัน	 จนได้เนย 
	 สีเหลืองอ่อน	ค่อยๆ	ใส่ไข่ทีละฟองลงตีให้เข้ากันดี

3.		แบ่งส่วนผสมแป้งในข้อที่	1	และนมออกเป็น	3	ส่วนเท่าๆ	กัน	 
	 จากนั้นค่อยๆ	 ใส่นมสลับกับแป้งทีละส่วน	 ตีส่วนผสมเรื่อยๆ	 
	 จนส่วนผสมหมด	และตีต่อจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี

4.	 วอร์มเตาอบท่ีอณุหภมู	ิ180	องศาเซลเซียส	จากนัน้ทาเนยบางๆ	 
	 ทั่วพิมพ์	 โรยแป้งบางๆ	 จนทั่วแล้วเคาะออก	 เพื่อป้องกันเค้ก 
	 ติดพิมพ์

5.	 น�าเข้าเตาอบ	จากนั้นปรับอุณหภูมิลงเหลือ	160	องศาเซลเซียส	 
	 อบนาน	 45	 นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุก	 ยกออกจากเตา	 
	 วางตะแกรงพักไว้ให้เย็น	 โรยหน้าด้วยแต่งด้วยน�้าตาลไอซิ่ง	 
	 ตัดแบ่งเป็นชิ้น	 เป็นอันเสร็จสิ้น	 พร้อมเสิร์ฟให้คนที่เรารัก 
	 ได้ลิ้มลองเค้กเนื้อนุ่ม	 ร่วมกับชาหรือกาแฟหอมๆ	 เข้ากันสุดๆ 
	 ไปเลยค่ะ
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	 เมื่อวันท่ี	 20	 มีนาคม	 2560	 ทางวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	 ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติส่งเสริมพัฒนา
นวัตกรรมการแปรรูปชาจากพืช	โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมเกษตรปลอดสารพิษ	จังหวัดบุรีรัมย์	
โดย	 ผศ.	 วุฒินันท์	 	 รามฤทธิ์	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	 ได้เรียนเชิญอาจารย์	 ดร.	 ปิยาภรณ์		 
เชือ่มชยัตระกูล	หวัหน้าสถาบันชา	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	เป็นวิทยากรอบรมเชงิปฏบิตัส่ิงเสริมพฒันา
นวตักรรมการแปรรูปชาจากพชื	“โครงการส่งเสรมิพฒันานวตักรรมเกษตรปลอดสารพษิ”	ณ	ห้องประชมุ	3 
ชั้น	 2	 อาคารศูนย์วิทยบริการ	 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	 ต�าบลบัวทอง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดบุรีรัมย	์ 
โดยมีหัวข้อบรรยายได้แก่	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชา	 วัตถุดิบ	 การแปรูป	 การควบคุมคุณภาพ	 และ
หัวข้อปฏิบัติ	 ได้แก่	 การแปรรูปชาจากพืชชนิดต่างๆ	 เช่น	 จิงจูฉ่าย	 มะรุม	 ดอกอัญชัน	 ร่วมไปถึง 
การชงชาและการทดสอบชิมชา	 เป็นต้น	ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมจ�านวน	50	คน	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้เกษตรเกษตรกรในชมุชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	เหน็ความส�าคญัและเข้ามามส่ีวนร่วมในใช้ประโยชน์
จากพืช	 เป็นการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาจากพืช	 รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มเกษตร 
ปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ

สถาบันชาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน (Field Day)  
ประจ�าปี 2560

	 เมื่อวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2560	 ทางส�านักงานเกษตรจังหวัดน่าน	 ร่วมกับ
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองน่าน	ได้จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้	(Field	Day) 
ประจ�าปี	 2560	ณ	 ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต�าบลเรือง	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลเรือง	 
อ�าเภอเมืองน่าน	 จังหวัดน่าน	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายพศวีร์	 	 สมศักดิ์	 
ปลัดอ�าเภอเมืองน่าน	 เป็นประธานในการเปิดงาน	 ร่วมกับหน่วยงานราชการ 
ทุกภาคส่วน	 ซึ่งในงานดังกล่าว	 ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 กิจกรรมแข่งขัน 
การมัดใบเม่ียงสด	 และในงานยังได้มีฐานการเรียนรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับชา	 ทั้งหมด	 
5	ฐาน	ได้แก่ฐานที่	1	ต�านานชาอัสสัม	(เมี่ยง)	ฐานที่	2	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ชาอัสสัม	(เมี่ยง)	ฐานที่	3	การพัฒนาสู่ชาอินทรีย์	ฐานที่	4	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	
และ	ฐานที่	5	ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์	เป็นต้น		ในการนี้ทางส�านักงานเกษตร
จงัหวดัน่านได้เรยีนเชิญอาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชือ่มชยัตระกลู	หวัหน้าสถาบนัชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประจ�าฐานที่	 4	 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์		ในเรื่อง	ขั้นตอนและวิธีการผลิตชาอินทรีย์	และการสาธิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง	 ได้แก่	 การท�าสบู่เหลว	 เป็นต้น	 ซึ่งมีกลุ่ม 
เกษตรกรสนใจร่วมฝึกปฏิบัติการท�าสบู ่เหลวเป็นจ�านวนมาก	 โดยงานนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในพืน้ที	่อกีทัง้เป็นการให้บรกิารงานทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร
ที่สนใจ	เป็นต้น

สถาบันชาร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติส ่งเสริมพัฒนานวัตกรรม 
การแปรรูปชาจากพืช โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมเกษตรปลอดสารพิษ

ทวิพิชญ์  อายะนันท์

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
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	 เมื่อวันที่	 22	 มีนาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.	 ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าสถาบันชา		 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และเจ้าหน้าที่คณะท�างาน	 ได้ร่วมต้อนรับคณะจากส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 ภายใต้การด�าเนินโครงการ 
เมืองนวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 อัครวิทย์	 กาญจนโอภาษ	 
ต�าแหน่งรองเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรมแห่งชาต	ิ
(สวทน.)	และ	CEO	Food	Innoplis		ได้เข้าเยีย่มชมและหารอืเกีย่วกบันโยบายการขบัเคลือ่นเมอืงนวตักรรม
อาหารของประเทศไทย	 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการให้บริการผู้ประกอบการ	 และ
โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร	ซึง่ทางสถาบนัชา	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ได้น�าเสนอข้อมลูการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงาน	รวมถงึข้อมลูความรูต่้างๆ	เกีย่วกบัชา	อาท	ิสายพนัธุช์า	ประเภทของชา	ขัน้ตอนการผลติชา 
และกระบวนการแปรรูปชาที่มีคุณภาพและมีผลต่อปริมาณสารเคมีในใบชา	 รวมถึงการบริหารจัดการ 
ในระดบัอตุสาหกรรมและระดับชมุชน	และนอกจากนีแ้ล้วยงัได้มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูเ้กี่ยวกบัชา
และงานวจิยัต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ณ	ส�านกังานสถาบนัชา	อาคารปฏบิตักิาร	2	(S2)	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองน่าน และ 
คณะกรรมการสมาชิกกลุ ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน

	 เมือ่วนัที	่30	มนีาคม	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชือ่มชยัตระกลู	หวัหน้าสถาบนัชา		มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง	และเจ้าหน้าทีค่ณะท�างาน	ได้ร่วมต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากส�านกังานเกษตรอ�าเภอ
เมืองน่าน	ซึ่งได้ด�าเนินงานตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา	 
ในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	 และได้น�า 
คณะกรรมการสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน 
ต�าบลเรือง	 อ�าเภอเมืองน่าน	 จังหวัดน่าน	 จ�านวน	 20	 คน	 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ซ่ึงสถาบันชา	 ได้น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของหน่วยงาน	 

กิจกรรมบริการวิชาการ

รวมถึงข ้อมูลความรู ้ต ่างๆ	 เก่ียวกับชา	 อาทิ	 
สายพันธุ์ชา	 ประเภทของชา	 ขั้นตอนการผลิตชา	 
กระบวนการแปรรูปชาที่มี คุณภาพ	 รวมถึง 
ผลงานวิจัยด ้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชา	 
คุณค่าทางโภชนาการทางยาของชา	ณ	ส�านักงาน
สถาบันชา	อาคารปฏิบัติการ	2	(S2)	มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ภายใต้การด�าเนินโครงการ 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
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	 เมื่อวันที่	 4-5	 เมษายน	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 
หวัหน้าสถาบนัชา		มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	และเจ้าหน้าทีค่ณะท�างาน	ได้ร่วม
ต้อนรับคณะจากส�านักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 จังหวัด
เชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	น�าโดยนางพรรณี	สุขใส	ต�าแหน่ง	นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช�านาญการ	 ได้เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรม	 เรื่อง	 การพัฒนา
คุณภาพชา	ซึ่งทางสถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ได้น�าเสนอข้อมูลต่างๆ
เกีย่วข้องกบัการพฒันาปรมิาณใบชาและเพิม่คณุภาพของชา	อาท	ิขัน้ตอนการ
เลือกเก็บใบชา	วิธีการเก็บที่เพิ่มปริมาณใบชา	วิธีการดูแลการตัดแต่งกิ่งต้นชา 
เพื่อเพิ่มปริมาณยอดชา	 ขั้นตอนการผลิตชาและกระบวนการแปรรูปชา 
ที่มีคุณภาพและมีผลต่อปริมาณสารเคมีในใบชา	 รวมถึงการบริหารจัดการ 
ในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน	 นอกจากน้ีแล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับชาในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ณ	ส�านักงานสถาบันชา	อาคาร
ปฏิบัติการ	2	(S2)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักงานศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรท่ีสูง)  
เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชา

กิจกรรมบริการวิชาการ

	 ส�านกัวชิาอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ได้เปิดการเรยีน 
การสอนวิชา	 Beverage	 Technology	 ในหัวข้อ	 Tea	 Processing	 
ส�าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร	 ช้ันปีท่ี	 3	 มีภาคปฏิบัต ิ
เกี่ยวกับการผลิตชาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ธีรพงษ์	เทพกรณ์	เป็นอาจารย์ผู้สอน	ซึ่งสถาบันชาได้สนับสนุนวัตถุดิบ
ใบชาสด	 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิต 
ชาเขยีวและเป็นฝึกปฏบิตัผิลติชาจรงิ	เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2560	ณ	อาคาร
ปฏิบัติการ	4	(S4)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สนับสนุนการเรียนการสอน
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ต ้ อนรั บคณะศึ กษาดู ง านจากค ลินิ ก เทค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาชิก
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่

	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	
หัวหน้าสถาบันชา	 	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และเจ้าหน้าที่คณะท�างาน	 
ได้ร่วมต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากคลนิกิเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
จงัหวดัเชยีงใหม่	จ�านวน	10	คน	เข้าเยีย่มชมหน่วยงานสถาบนัชา	มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง	 ซึ่งสถาบันชา	 ได้น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของหน่วยงาน	 
รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับชา	 อาทิ	 สายพันธุ์ชา	 ประเภทของชา	
ขั้นตอนการผลิตชา	 กระบวนการแปรรูปชาท่ีมีคุณภาพ	 รวมถึงผลงานวิจัย 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชา	และนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี	 อีกด้วย	ณ	 ส�านักงาน
สถาบันชา	อาคารปฏิบัติการ	2	(S2)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 วันที่	29	พฤษภาคม	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
สถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธีรพงษ์	 เทพกรณ์	
อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	และเจ้าหน้าที่คณะท�างาน	ได้ร่วม
ต้อนรับคณบดี	 คณะอาจารย์และนักศึกษา	 จากส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 50	 คน	 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชา	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ซึ่งสถาบันชา	 ได้น�าเสนอข้อมูลการด�าเนินงานของ 
หน่วยงาน	รวมถงึข้อมลูความรูต่้างๆ	เกีย่วกบัชา	อาท	ิประวตัคิวามเป็นมาของชา 
สายพันธุ์ชาชนิดต่างๆ	ประเภทของชา	ขั้นตอนการผลิตชา	และวิธีกระบวนการ 
แปรรูปชาให้มีคุณภาพ	 นอกจากนี้เเล้วยังได้มีการสาธิตการทดสอบชิมชา 
เเต่ละประเภท	 ซึ่งต่างได้รับความสนใจทั้งจากคณะอาจารย์และนักศึกษา	 
ณ	 ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ	 6	 (S6)	 และส�านักงานสถาบันชา	 อาคาร 
ปฏิบัติการ	2	(S2)	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมบริการวิชาการ
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	 เมือ่วนัที	่19	มถินุายน	2560	มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมลูนธิพิฒันา
ชมุชนในเขตภเูขา	ผ่านโครงการชาตพินัธุอ์าสาเพือ่พฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อม	
ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป	 ได้จัดโครงการเวทีเสวนาแนวทาง 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมบนพืน้ทีสู่งอย่างมปีระสทิธภิาพ	
เป็นธรรมและยั่งยืน	 (Conference	 on	 Sustainable	 Development	 in	
the	 Highlands)	 ณ	 ห้องประชุมค�ามอกหลวง	 ชั้น	 5	 อาคาร	M-Square	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ซึ่งในงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม 
ความคิดเห็น	 ประสบการณ์	 รวมถึงปัญหา	 อุปสรรค	 และการถอดบทเรียน 
ความส�าเร็จจากชุมชนที่ มีแนวปฏิบัติอย ่างเป ็นเลิศด ้านการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบนพืน้ทีส่งูจากทกุภาคส่วน	และจดัท�าเป็น 
ข้อเสนอจากพ้ืนทีข่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมบนพืน้ทีส่งู 
อย่างยั่งยืน	 บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	 สู่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง	
ในการนี้ทางสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 
โดยน�าเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์	 หมู่บ้านชาอินทรีย์	 บ้านปางกิ่ว	 
ต�าบนวาวี	อ�าเภอแม่สรวย	โดยการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ให้กับชุมชน
ด้วยการส่งเสรมิการผลติชาอนิทรีย์ให้ได้คณุภาพมคีวามปลอดภยัและไม่ท�าลาย 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ	 รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน 
อย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบการผลิตชาอินทรีย์	

สถาบันชาร่วมจัดนิทรรศการ การจัดเวทีเสวนาแนวทาง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

กิจกรรมบริการวิชาการ
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กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน โครงการหมู่บ้าน
แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ปีที่ 2

	 ตามทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้ให้การสนบัสนนุงบประมาณ
ในการด�าเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์	 หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง	 
ปีที่	 2	 งบประมาณปี	 2560	 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมี	 อาจารย	์ 
ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	เป็นหัวหน้าโครงการ	นั้น

	 เมื่อวันที่	 12	 เมษายน	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 
หัวหน้าโครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเกี๋ยง	 โครงการหมู่บ้านแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เมี่ยง	 ปีที่	 2	 ณ	 หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยง	 หมู่ที่	 13	 ต�าบลแม่ลอย	 
อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 โดยได้หารือวางแผนการด�าเนินโครงการดังกล่าว
ร่วมกบัผูน้�าชมุชน	และนายนาวิน	อนิทจกัร	ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิและพฒันา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 ซึ่งพร้อมช่วยเหลือสนับสนุน 
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างเต็มที่

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง ครั้งที่ 1

	 เม่ือวันที่	 5	 พฤษภาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าโครงการ 
ได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	 (เกษตรท่ีสูง)	 น�าโดย	 นายนาวิน	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 
ได้จัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง	 คร้ังท่ี	 1	 ณ	 หอประชุมหมู ่บ ้าน 
เกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์	หมู่ที่	13	ต�าบลแม่ลอย	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
ได้เชิญ	อาจารย์	ดร.	นภัตสร	ดิษฐาวุฒิกุล	อาจารย์ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอางเป็นวิทยากร	 
ในการให้ความรูเ้รือ่ง	การผลติเครือ่งส�าอางให้ได้มาตรฐาน	อาท	ิวตัถดุบิของเครือ่งส�าอาง	สขุอนามยั 
ในการผลิตเครื่องส�าอาง	 การฝึกปฏิบัติการท�าผลิตภัณฑ์สบู่เหลว	 และการท�าสเปรย์ดับกลิ่นเท้า	
เป็นต้น	ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย	และเกษตรกรในโครงการต่างมีความสนใจ	สามารถ
น�าความรู้ที่ได้	 น�าไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง	 ให้มีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย	และสามารถมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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กจิกรรมอบรมการแปรรปูผลิตภณัฑ์สปาจากเมีย่ง ครัง้ที ่2

	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	
หัวหน้าโครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	 
(เกษตรที่สูง)	น�าโดย	นายนาวิน	อินทจักร	ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	ได้จัดกิจกรรม
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง	 ครั้งที่	 2	 ณ	 หอประชุมหมู่บ้าน 
เกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์	 หมู่ท่ี	 13	 ต�าบลแม่ลอย	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 
ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญ	อาจารย์	ดร.	นภัตสร	ดิษฐาวุฒิกุล	 	อาจารย์ 
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอางเป็นวิทยากร	 ในการให้ความรู ้เรื่อง	 
การฝึกปฏบิติัการท�าผลติภณัฑ์แชมพผูสมครมีนวด	และการท�าผลติภณัฑ์โลชนั
และครีมบ�ารุงผิว	เป็นต้น	นอกจากนี้แล้วยังได้มีสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินเิวศน์ศรนีาป่าน-ตาแวน	ต�าบลเรอืง	อ�าเภอเมอืงน่าน	
จงัหวดัน่านได้เดนิทางมาเข้าร่วมอบรมด้วย	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นองค์ความรู ้
ระหว่างกัน	ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย	และเกษตรกรในโครงการ
ต่างมีความสนใจ	 สามารถน�าความรู้ที่ได้	 น�าไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่า 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเม่ียง	 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย	 และสามารถ 
มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กจิกรรมการจดัเวทีเสวนาร่วมกบัชมุชนและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตเกษตรเพื่อ
อาหารปลอดภัย : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่
การผลิตในระดับชุมชน

	 ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ได้ให้การ
สนับสนนุงบประมาณในการด�าเนนิโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การผลิตชาอินทรีย ์และการจัดการตลอดห่วงโซ ่การผลิต 
ในระดับชุมชน	 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมี	 อาจารย	์ 
ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	เป็นหัวหน้าโครงการ	นั้น

	 เมื่อวันที่ 	 7	 มีนาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ป ิยาภรณ์	 
เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าโครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน	 
ณ	หอประชุมหมู่บ้านปางค่า	 หมู่ที่	 8	 ต�าบลตับเต่า	 อ�าเภอเทิง	 
จงัหวดัเชียงราย	โดยได้หารอืวางแผนการด�าเนนิโครงการดงักล่าว
ร่วมกับผูน้�าชมุชน	เกษตจงัหวดัเชียงราย	ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิ 
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 
เกษตรอ�าเภอเทิง	 เกษตรต�าบลตับเต่า	 และที่ปรึกษาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ ่มหมู ่บ ้านชาอินทรีย ์ปางก่ิว	 ซ่ึงพร้อมช่วยเหลือ 
สนับสนุนด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของโครงการอย่างเต็มท่ี	
และในวันดังกล่าวได้ลงพื้นท่ีส�ารวจสวนชาอัสสัมธรรมชาติ	 
ของเกษตรกร	 ต�าบลตับเต่า	 และได้เก็บข้อมูลต่างๆ	 เพื่อใช้
ประกอบงานของโครงการต่อไป

โครงการการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย
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	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ได้ให้การสนับสนุน 
งบประมาณในการด�าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และ
การจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน	ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
โดยมี	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	เป็นหัวหน้าโครงการ	นั้น

	 เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
โครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 รศ.ดร.ดรุณี	 วัฒนศิริเวช	 รองอธิการบด	ี
และอาจารย์	ดร.จันทรารักษ์	 	 โตวรานนท์	หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน	ณ	หอประชุม
หมู่บ้านแม่หาง	 หมู่ที่	 7	 ต�าบลป่างิ้ว	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 
โดยได้หารือวางแผนการด�าเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับผู้น�าชุมชน	 และ 
นายนาวิน	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 ซึ่งพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	ของโครงการอย่างเตม็ที	่และในวนัดงักล่าวได้ลงพ้ืนทีส่�ารวจสวนชาอสัสมั 
ธรรมชาติ	 ของเกษตรกรหมู่บ้านแม่หาง	 ต�าบลป่างิ้ว	 โดยได้เก็บข้อมูลต่างๆ	 
เพื่อใช้ประกอบงานของโครงการต่อไป

กิจกรรมการจัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย : 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน
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กจิกรรมอบรมการจดัการพืน้ทีป่ลูกชา ตามหลกั
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับใบชาสดและ
การผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 1) : โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการ
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

	 เมื่อวันที่	 31	 มีนาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 
เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าโครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 
กับอาจารย์	 ดร.สิริรุ่ง	 วงศ์สกุล	 และอาจารย์	 ดร.จันทรารักษ์		
โตวรานนท์	 หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	 ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการพื้นท่ีปลูกชา	 
ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับใบชาสดและการ
ผลิตด้วยระบบอินทรีย์	 (ครั้งท่ี	 1)	 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 น�าโดย 
นายนาวิน	 	อินทจักร	ผู้อ�านวยการศูนย์	ณ	หอประชุมหมู่บ้าน
แม่หาง	หมู่ที่	7	ต�าบลป่างิ้ว	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	
โดยรายเอียดการอบรม	ได้แก่	การตัดแต่งต้นชา	การก�าจดัวชัพชื	
การท�าปุย๋จากไส้เดอืน	และการบ�ารงุรักษาต้นชา	ตลอดจนถงึการ
จัดท�าข้อมูลการจัดการแปลงและปริมาณผลผลิตของเกษตรกร
แต่ละราย	 เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	
เป็นต้น	ท�าให้เกษตรกรได้รู้ถงึระบบการจดัการวางแผนการดแูล
จัดการแปลงชาของตนเอง	 รวมท้ังท�าให้มีปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่ม
มากขึ้นและมีคุณภาพ
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	 วันที่	25	เมษายน	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
โครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ธีรพงษ์	 เทพกรณ์	
และอาจารย์	ดร.สริริุง่	วงศ์สกลุ	ได้จดักจิกรรมการพฒันาและต่อยอดการผลติชา 
ตามความต้องการของตลาด	 การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพดีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของชุมชนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์	 (ครั้งที่	 1)	 ร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีศ่นูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเชยีงราย	(เกษตรทีส่งู) 
น�าโดยนายนาวิน	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 โดยจัดขึ้น	 ณ	 หอประชุม
หมู่บ้านแม่หาง	 หมู่ที่	 7	 ต�าบลป่างิ้ว	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 โดย
รายเอียดการอบรม	ได้แก่	กระบวนการแปรรูปชา	การฝึกปฏิบัติการท�าชาเขียว	 
การฝึกปฏิบัติการทดสอบชิมชา	และเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตชาและการ
ตรวจสอบคุณภาพชาแห้ง	รวมถึงอธิบายหลักการจัดท�าข้อมูลการจัดการแปลง 
และปริมาณผลผลิตของเกษตรกรแต่ละราย	 เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ	เป็นต้น	ท�าให้เกษตรกรได้รูถ้งึระบบการจดัการวางแผน
การดูแลจัดการแปลงชาของตนเอง	 รวมทั้งกระบวนการวิธีแปรรูปชาให้ถูก 
สุขลักษณ์	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดการผลิตชาตามความ
ต้องการของตลาด การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพดีเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 1) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ในระดับชุมชน
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กิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลัก
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับใบชาสดและ
การผลิตด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 1) : โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้การผลิตชาอินทรีย ์และ 
การจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

	 เมื่อวันที่ 	 5	 พฤษภาคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 
เชือ่มชยัตระกลู	หวัหน้าโครงการได้น�าทมีนกัวจิยัสถาบนัชา	อาจารย์	
ดร.สิริรุ ่ง	 วงศ์สกุล	 และอาจารย์	 ดร.จันทรารักษ์	 โตวรานนท์ 
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
ได้จดักิจกรรมอบรมการจดัการพืน้ทีป่ลกูชา	ตามหลักปฏบิตัทิางการ
เกษตรทีด่สี�าหรบัใบชาสดและการผลติด้วยระบบอนิทรีย์	(ครัง้ที	่1)	
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	
(เกษตรที่สูง)	น�าโดยนายนาวิน		อินทจักร	ผู้อ�านวยการศูนย์	ในการ
ฝึกอบบรมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง	 ได้แก่	
นายพนม	มณรีตัน์	มาร่วมเป็นวทิยากร	ณ	หอประชมุหมูบ้่านปางค่า 
หมู่ที่	 8	 ต�าบลตับเต่า	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 โดยรายเอียด
การอบรม	ได้แก่	การตัดแต่งต้นชา	การก�าจัดวัชพืช	การท�าปุ๋ยจาก
ไส้เดือน	 และการบ�ารุงรักษาต้นชา	 ตลอดจนถึงการจัดท�าข้อมูล 
การจดัการแปลงและปรมิาณผลผลติของเกษตรกรแต่ละราย	เพือ่น�า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	เป็นต้น	ท�าให้เกษตรกร
ได้รูถ้งึระบบการจดัการวางแผนการดแูลจดัการแปลงชาของตนเอง	
รวมทั้งท�าให้มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ
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	 วนัที	่1	มถินุายน	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชือ่มชยัตระกลู 
หัวหน้าโครงการได ้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	 และอาจารย์	 
ดร.	จันทรารักษ์		โตวรานนท์	ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการพื้นที่
ปลูกชา	 ตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับใบชาสดและ 
การผลิตด้วยระบบอินทรีย์	 (ครั้งที่	 2)	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย ์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	(เกษตรที่สูง) 
น�าโดยนายนาวิน	 	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 โดยจัดขึ้น	 
ณ	หอประชมุหมูบ้่านแม่หาง	หมูท่ี	่7	ต�าบลป่างิว้	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 
จงัหวดัเชียงราย	โดยรายละเอยีดการอบรม	ได้แก่	การท�าปุย๋ยเูรยีน�า้ 
และการท�าน�้าหมักชีวภาพก�าจัดวัชพืช	 โดยวิทยากรจากศูนย ์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	(เกษตรที่สูง) 
นายเลิศศักดิ์	 สุกุลบุญมี	 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	 และ
นอกจากนี้แล้วได้เชิญอาจารย์	 ดร.	 จันทรารักษ์	 โตวรานนท์	 
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เป็นวิทยากร	 การท�าน�้าหมักสมุนไพรไล่แมลง	 และให้ความรู ้
เกี่ยวกับแมลงศัตรูชา	 เป็นต้น	 จากการอบรมดังกล่าว	 ท�าให้
เกษตรกรได้รู้ถึงระบบการดูแลจัดการแปลงชาของตนเองการใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ท�าน�้าหมักและปุ๋ย	 รู้จักแมลงศัตรูชา	 และ
วิธีการก�าจัดโดยไม่ใช้สารเคมีสามารถท�าเองได้	 รวมถึงการท�าปุ๋ย
อนิทรย์ีใช้เองซึง่ยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุย๋มาใช้อกีด้วย

อบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชา ตามหลักปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับใบชาสดและการผลิต
ด้วยระบบอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) : โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน
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อบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ 
โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชา
ตามความต้องการของตลาด : การแปรรูปชาในรูปแบบ
อาหารหรือเครื่องด่ืมต่างๆ : โครงการถ่ายทอดองค์ความ
รู้การผลิตชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 
ในระดับชมุชน

	 วันที่	2	มิถุนายน	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
โครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพงษ์	เทพกรณ์	 
อาจารย์	 ดร.สิริรุ่ง	 วงศ์สกุล	และอาจารย์	 ดร.จันทรารักษ์	 โตวรานนท์	 ได้จัด 
กจิกรรมการอบรมการสร้างแนวความคิดและผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยเน้นชมุชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด	 :	 
การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ	 ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	(เกษตรที่สูง)	น�าโดยนาย
นาวิน		อินทจักร	ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	โดยจัดขึ้น	ณ	หอประชุมหมู่บ้านแม่หาง	 
หมู่ที่	 7	 ต�าบลป่างิ้ว	 อ�าเภอเวียงป่าเป้า	 จังหวัดเชียงราย	 โดยรายละเอียด 
การอบรม	 ได้แก่	 การแปรรูปชาในรูปแบบอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆ	การฝึก
ปฏิบติัการท�าอาหารทีม่ส่ีวนผสมของชา	ได้แก่	ถัว่กวนชาเขยีว	ซาลาเปาชาเขยีว	
ใบชาทอดกรอบ	และฝึกปฏิบัติการท�าเมนูเครื่องดื่มชาเขียวมะลิ	 และชาเขียว 
ผสมน�้าผึ้งมะนาว	 (พร้อมดื่ม)	 เป็นต้น	 ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร 
เป็นจ�านวนมาก	 และนอกจากน้ีแล้วยังท�าให้เกษตรกรได้รู้ถึงวิธีแปรรูปชา 
ในรูปแบบต่างๆ	ให้ถูกสุขลักษณะ	และยังช่วยเพิ่มรายได้จากการขายใบชาสด
และใบชาแห้ง	อีกด้วย
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กิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดการผลิตชาตามความต้องการของตลาด การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพดีเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต
ชาอินทรีย์และการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตในระดับชุมชน

	 วันที่	20	มิถุนายน	2560	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
โครงการได้น�าทีมนักวิจัยสถาบันชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรพงษ์	เทพกรณ์ 
และอาจารย์	 ดร.สิริรุ ่ง	 วงศ์สกุล	 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาและต่อยอด 
การผลิตชาตามความต้องการของตลาด	 การผลิตชาแห้งให้มีคุณภาพด ี
เพือ่เป็นผลติภณัฑ์ต้นแบบของชุมชนและการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์	(ครัง้ที	่2)	 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย	
(เกษตรที่สูง)	 น�าโดยนายนาวิน	 	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 โดยจัดขึ้น	 
ณ	หอประชุมหมู่บ้านปางค่า	หมู่ที่	8	ต�าบลตับเต่า	อ�าเภอเทิง	จังหวัดเชียงราย	
โดยรายเอียดการอบรม	 ได้แก่	 กระบวนการแปรรูปชา	 การฝึกปฏิบัติการท�า 
ชาเขียว	 และเรื่องสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตชาและการตรวจสอบคุณภาพ 
ชาแห้ง	 รวมถึงอธิบายวิธีการเก็บใบชาที่ถูกต้อง	 ท�าให้เกษตรกรได้รู้ถึงระบบ
การดูแลจัดการแปลงชาของตนเอง	 รวมท้ังกระบวนการวิธีแปรรูปชาที่ถูกวิธี 
และถูกสุขลักษณะ	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีคุณภาพ
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