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โดย ทีมผู้จัดท�า

	 นับวันโลกของเราก็ร้อนข้ึนเรื่อยๆ	 คงเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	 ฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน		

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม	รวมถึงการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนรอบๆ	ตัวเราด้วย	

แค่พวกเราช่วยกันคนละเล็กละน้อยก็เป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกเราให้ดีขึ้นได้

	 อตุสาหกรรมชาไทยก�าลงัเตบิโตไปสูช่าโลกกนัอย่างแพร่หลาย	หลงัจากมกีารเปิดเขตการค้าเสรอีาเซยีน	ซึง่ไทยได้ปรบัลด

ภาษีน�าเข้าใบชาและผลิตภัณฑ์ชาเป็น	0	เปอร์เซ็นต์แล้วนั้น	ท�าให้ธุรกิจการน�าเข้าส่งออกชาเริ่มกลับมาคึกคัก	เราจึงขอน�าเสนอ

กลยุทธ์การตลาดและการจัดการโซ่อุปทานชาเขียวในประเทศญี่ปุ่น	ในคอลัมน์	Today	Tea	News	โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัย	

Business	Excellence	and	Logistics	Research	Centre	(BE-Logist)	ส่วนคอลัมน์	Talk	About	Tea	ขอน�าเสนอเส้นทางชา 

ตามรอยพระราชา	ณ	 ไร่ชา	 2000	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 โครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทย	 จากนั้นมาไขข้อสงสัย

กันเรื่องประโยชน์ของ	Theanine	และ	Caffeine	ในชา	ซึ่งหลายท่านคงเข้าใจว่าสารทั้ง	2	ตัวนี้มีฤทธิ์ตรงข้ามกันแล้วสรุปแล้ว 

เราดื่มชาไปเราจะได้รับอะไรมากกว่ากัน	 ใน	 Tea	 Research	 ส่วนคอลัมน์	 Trendy	 Tea	Menu	 มีเมนูเคร่ืองด่ืมแสนอร่อย

มากด้วยคุณประโยชน์ท่ีท�าจากชา	 Summer	 Tea	Menu	 ให้ท่านผู้อ่านสามารถน�าไปท�ารับประทานเพื่อเพิ่มความสดชื่นและ 

คลายร้อนกันได้	ท้ายสุดก็คือ	คอลัมน์	Activity	ที่จะน�าเสนอกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	

ที่ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมชาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 
333	หมู่ที่	1	ต�าบลท่าสุด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	57100
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Talk About Tea  เส้นทางชาตามรอยพระราชา ณ ไร่ชา 2000



เส้นทางชาตามรอยพระราชา  
ณ ไร่ชา 2000  

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
โครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทย

	 สบืเนือ่งจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	พร้อมด้วย 

สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ	ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยีย่มราษฎรทีห่มูบ้่านผกัไผ่	อ.ฝาง	

จ.เชียงใหม่	 และได้เสด็จผ่านบริเวณดอยอ่างขาง	 ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ 

ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ท�าการปลูกฝิ่นแต่ยังยากจน	 ทั้งยังท�าลายทรัพยากรป่าไม้ต้นน�้าล�าธาร

ที่เป็นแหล่งส�าคัญต่อระบบนิเวศน์	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นของประเทศได	้ 

จงึทรงมพีระราชด�ารว่ิาพืน้ทีน่ีม้ภีมูอิากาศหนาวเยน็	มกีารปลกูฝ่ินมาก	ไม่มป่ีาไม้อยูเ่ลยและสภาพ

พื้นที่ไม่ลาดชันนัก	 ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการ 

ปลกูท้อพืน้เมอืง	และทรงทราบว่าทีส่ถานทีดลองไม้ผลเมอืงหนาวของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ได้ทดลองวิธีติดตา	 ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง	 จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน	 1,500	 บาท

เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขาในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหน่ึง	 จากน้ันจึงโปรดเกล้าฯ	 

ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2512	 โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้า 

ภีศเดช	 รัชนี	 เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในต�าแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง	 

ใช้เป็นสถานวีจิยัและทดลองปลกูพชืเมอืงหนาวชนิดต่างๆ		ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล	ผัก	ไม้ดอกเมอืงหนาว	 

เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน�าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพ	 ซึ่งต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้พระราชทานนามว่า	“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”	

“ทรงพลิกผืนดินจากภูเขาฝิ่น 
สู่พืชผักเมืองหนาวและแปลงชาคุณภาพ”

นายสมชาย เขียวแดง
ผู้อ�านวยการสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

3   



วัตถุประสงค์การด�าเนินงาน

1.		เป็นสถานีด�าเนินงานวิจัยหลักของโครงการวิจัยต่างๆ	 

	 โดยเฉพาะงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวและงานวิจัยป่าไม้	 และ 

	 งานเกษตรที่สูง	

2.	 เป็นสถานที่ฝึกอบรม	 และเผยแพร่ผลงานแก่เจ้าหน้าที่ 

	 และเกษตรกร	

3.	 ด�าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 แก่เกษตรกรชาวเขา 

	 ในหมู่บ้านรอบๆ	สถานีฯ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
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การด�าเนินงาน
1.	งานศึกษาวิจัย

	 สถานเีกษตรหลวงอ่างขางตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่อีากาศเยน็ตลอดปีดังนัน้จึงเป็นสถานหีลักในการศกึษาวจัิยไม้ผลเขตหนาวของโครงการหลวง	 
นับเป็นสถานีวิจัยไม้ผลเมืองหนาวที่ส�าคัญที่สุดของประเทศไทยที่ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ	ได้แก่

	 1.1	 	งานรวบรวมและศึกษาพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวชนิดต่างๆ	เช่น	พี้ช,	สาลี่,	พลับ,	พลัม,	บ๊วย,	กีวีฟรุ้ท	และสตรอเบอรี่	

	 1.2			งานศึกษาพันธุ์ไม้โตเร็วชนิดต่าง	 ๆ	 และไผ่ต่างๆ	 ส�าหรับใช้ปลูกทดแทนป่าไม้ที่ถูกท�าลาย	 เช่น	 ไม้โตเร็ว	 กระถินดอย,	 
	 	 	 	เมเปิลหอม,	จันทร์ทอง	ฯ,	เพาโลเนีย	และไผ่หวานอ่างขาง,	ไผ่หยก

	 1.3	 	งานศึกษาและทดสอบพันธุ์ไม้ตัดดอก	บางชนิด	เช่น	กุหลาบ,	ฟรีเซีย,	โปรเทีย	ไม้หัวและไม้ดอกกระถาง

	 1.4	 	งานศึกษาและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร	พืชผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ	และผักใหม่ชนิดต่างๆ	

	 1.5	 	งานศึกษาพืชชนิดต่าง	ๆ	ได้แก่	ข้าวสาลี,	ลินิน

2.	งานเผยแพร่และฝึกอบรม

	 เนื่องจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 เป็นแหล่งทางวิชาการปลูกพืชบนที่สูงที่ส�าคัญของประเทศในแต่ละปีใช้เป็นสถานที่
ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของมูลนิธิฯ	 จ�านวนมากประกอบกับมีผู้สนใจจากองค์กรและสถาบันต่างๆ	 เข้าเยี่ยมชม
และดูงานเป็นอันมาก	 มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดสร้างอาคารฝึกอบรมการเกษตรที่สูง	 ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและเผยแพร่งานของโครงการหลวงในด้านต่างๆ	 ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของโครงการหลวง	 
ส่วนราชการ	ผู้สนใจ	และ	แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่	1	ธันวาคม	2540

3.	งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร

	 เป็นการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ชาวเขาบริเวณรอบๆ	 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	 ซึ่งเป็นชาวเขา
เผ่าต่างๆ	รวม	4	เผ่า	ได้แก่	ปะหล่อง	มูเซอ	ไทยใหญ่	และจีนฮ่อ	 
โดยมีส่วนราชการต่างๆ	 ร่วมด�าเนินงานในรูปคณะท�างาน 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
	 กิจกรรมที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาแหล่งน�้า	 การวางแผน
การใช้ที่ดิน	การส่งเสริมการปลูกไม้ผล	ไม้ตัดดอก	พืชผัก	ชาจีน	 
การผลิตไหลสตอเบอรี่	 การฟื้นฟูระบบนิเวศ	 ในพื้นที่ต้นน�้า 
โดยการฟื ้นฟูป ่าโดยธรรมชาติและการปลูกป ่าชาวบ ้าน 
งานส่งเสรมิทีน่�าไปสูเ่กษตรกร	ได้แก่	ส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกูชา 
สตรอเบอรี่	และกะหล�่าปลีหัวใจ	
 3.1	 งานทดสอบและส่งเสริมพืชเครื่องดื่มชา
	 	 	 ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกชาพันธุ ์	 No.12	 
	 	 	 (ชาเขียวและชาอู่หลง),	 หย่วนจืออูหลง,	 พันธุ์ลูกผสม	 
	 	 	 (ชาเขียวและอู่หลง)
	 3.2	 งานส่งเสริมผัก
	 	 	 มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักที่แปลง	 2000	 
	 	 	 บ้านนอแล	และ	บ้านขอบด้ง	หลากหลายชนิดด้วยกัน	 
	 	 	 เช่น	 ผักกาดหางหงส์	 คะน้าใบหยิก	 กะหล�่าปลีหัวใจ	 
	 	 	 คะน้าฮ่องกง	ถั่วหวาน	ฯลฯ	

 3.3	 งานส่งเสริมไม้ดอก 
	 	 	 ได้ให้เกษตรกรปลูกดอกหลายชนิดด้วยกัน	เช่น	กุหลาบ 
	 	 	 ตดัดอก	(บ้านนอแล)	เบญจมาศ	(บ้านขอบด้ง)	ยคูาลิบตัส	 
	 	 	 (บ้านนอแล)	และ	ไม้กระถางสาธิต	(บ้านขอบด้ง)
	 3.4	 งานส่งเสริมสตรอเบอรี่
	 	 	 มีการแนะน�าเกษตรกรบ้านขอบด้งในการเก็บผลผลิต 
	 	 	 สตรอเบอรี่ที่ถูกต้องเพื่อจ�าหน่าย	 และวิธีการป้องกัน 
	 	 	 ก�าจัดศัตรูสตรอเบอรี่	รวมถึงการให้ปุ๋ย	เป็นต้น
	 3.5		งานส่งเสริมไม้ผล	
	 	 	 ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูก	บ๊วย,	พีช,	สาลี่,	พลับ,	 
	 	 	 และแนะน�าวิธีการเปลี่ยนพันธุ์	 ต่อกิ่ง	 การให้ปุ๋ย	 และ	 
	 	 	 การดูแลรักษา
	 3.6		งานส่งเสริมกาแฟ
	 	 	 มกีารส่งเสริมให้ปลูกกาแฟพันธุอ์าราบก้ิา	ดแูลถึงวธิกีาร 
	 	 	 ให้ปุ๋ย	การใช้สาร	เพื่อป้องกันโรคและแมลง	
	 3.7	 งานส่งเสริมพืชไร่
	 	 	 ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกลินิน	 และ	 ปลูกข้าวบาร์เล่ย์	 
	 	 	 (เพื่อท�าดอกไม้แห้ง)
	 3.8		งานป่าชาวบ้าน
	 	 	 ส่งเสรมิชาวเขาเผ่าปะหล่องทีเ่ข้าร่วมโครงการป่าชาวบ้าน 
	 	 	 ปลูกป่าพวกพรรณไม้โตเร็วของประเทศไต้หวันและ 
	 	 	 มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่โตแล้วน�าไปใช้งาน	(ท�าฟืน)5   



 การปลกูชาอินทรย์ีของสถานเีกษตรหลวงอ่างขางนบัได้ว่าเป็นพชือกีชนดิหนึง่ทีไ่ด้ท�าการส่งเสรมิให้กบัเกษตรกร

ปลูกเป็นอาชีพนอกเหนือจากไม้ผลเมืองหนาว	ผักเมืองหนาว	สตรอเบอรี่	ไม้ดอก	สมุนไพรและกาแฟ

สถานีฯ	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วม	

ได้แก่	กรมพฒันาทีด่นิ	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	

และ	 กรมชลประทาน	 ได้ปรับเปล่ียนพื้นที่

แปลงไม้ผลเขตหนาวเก่าของสถานีฯ	 ให้เป็นแปลง 

ส่งเสรมิการปลกูชาจีน	(แปลง	2000)	ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีส่งู

จากระดับน�า้ทะเล	1,400	เมตร	สภาพอากาศเหมาะสม 

ต่อการเจริญเตบิโตและคณุภาพของต้นชา	โดยมพีืน้ที่

ประมาณ	 50	 ไร่	 ได้ท�าการจัดเกษตรกรเผ่าปะหล่อง	

50	ครัวเรอืน	เข้ารบัการส่งเสริมการปลกูชาจนีจ�านวน	

2	สายพันธุ์คือ	อู่หลงก้านอ่อน	และอู่หลงเบอร์	12

2535

2540

2538

พ.ศ.

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้รับเมล็ดชา	 
จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ	 
มาทดลองปลูกที่บ้านนอแล

สถานี เ กษตรหลวงอ ่ า ง ข า ง ได ้ รั บ 

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน	

และสถาบนัพฒันาพ้ืนทีส่งู	ช่วยเหลอืเร่ือง

อาคารและเครือ่งจกัรแปรรปู	และเทคนิค

การแปรรูปชา

ต้นชาที่น�ามาทดสอบปลูกเริ่มให้ผลผลิต	

(ยอดชา)	 ทางสถานีฯ	 ได้เก็บมาแปรรูป	 

ผลปรากฏว่าชาที่ได้มีรสชาติ	 กลิ่นและสี

เป็นที่น่าพอใจ	 ทางมูลนิธิโครงการหลวง

จึงได้มีการตั้งคณะท�างานส่งเสริมและ

พัฒนาชาจีนขึ้น	โดยมีศูนย์ฯ	และสถานีฯ	

เข้าร่วม	 5	 แห่ง	 ได้แก่	 อ่างขาง	 ขุนวาง	

ม่อนเงาะ	 ห้วยน�้าขุ่น	 และแม่ปูนหลวง	 

ได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูก	

การปลูกชาอินทรีย์ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
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ปัจจัยส�าคัญในการปลูกชาอินทรีย์

ทางสถานฯี		ได้ท�าการคดัเลือกเกษตรกรโดยดูจากความ
ถนัด	ความสามารถ	และโอกาสในการพัฒนาต่อยอด 
สู่เกษตรกรรายอื่นๆ	 ซึ่งเกษตรกรที่คัดเลือกเป็นเผ่า
ปะหล่องทีไ่ด้รบัการรบัรองจากผูน้�าในชมุชน	สามารถ
ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมฯ	 ได้ 
โดยการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ	 จะเบิกภายใต้การ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ฯ	 ผ่านกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
ดอยอ่างขาง

การคัดเลือกเกษตรกร	1
หลังจากปลูกชาแล ้วขั้นตอนต ่อๆ	 ไปก็ยิ่ ง เพิ่ม 
ความส�าคัญในการปลูกชา	 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การกระตุ้นให้เกิดยอดใหม่ได้เร็วและมีคุณภาพด	ี 
โดยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นชา	ซึ่งการผลิตชาอินทรีย์
จะไม่มีการใช้สารเคมี	 ปุ๋ยเคมี	 ในการปลูกดูแลรักษา
ต้นชา	 จะใช้เฉพาะวัสดุจากธรรมชาติ	 การใส่ปุ๋ยหมัก
จะให้เกษตรกรน�าปุ๋ยหมักที่เกษตรกรผลิตเองในกลุ่ม	 
มาใส่โดยขุดร่องยาวบริเวณปลายทรงพุ ่มต้นชา 
ลึกประมาณ	15	 เซนติเมตร	ทั้ง	2	ด้าน	ใส่ประมาณ		 
2	 กิโลกรัมต่อต้นใน	 1	 ปี	 จะใส่ประมาณ	 3	 ครั้ง	 
ในช่วงเดือน	 กุมภาพันธ์	 มิถุนายน	 ตุลาคม	 และยังมี
การใช้ปุ๋ยพืชสดได้แก่ถั่วพุ่มด�าเป็นต้น

การดูแลรักษาแปลงชา	3

พื้นที่ที่ปลูกแปลง	 2000	 เป็นพื้นที่ที่มีการระบายน�้า
ได้ดี		ดินมีความอุดมสมบูรณ์	มีค่าอยู่ที่ประมาณ	pH	
4.5-5.5	 พื้นที่ทั้งหมดของแปลงจะเป็นพ้ืนที่ลาดชัน	
ทางกรมพัฒนาทีด่นิได้ท�าแนวขัน้บนัไดกว้างประมาณ	
2	เมตร	หลมุปลกูได้แนะน�าให้เกษตรกรขดุเป็นร่องยาว 
ตามแนวต้นชาท่ีมีความสม�่าเสมอง่ายต่อการควบคุม
ทรงพุ่ม	โดยใช้กล้าจากกิ่งปักช�าที่มีอายุ	10-12	เดือน	
หลังจากลงปลูกแล้วแนะน�าเกษตรกรให้ท�าการ 
คลมุโคลน	เพือ่รกัษาความชืน้โดยใน	1	ไร่	จะปลกูอยูท่ี่ 
ประมาณ	2,000	ต้น

การปลูก	2

การบ�ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด

จ�านวนเกษตรกร	 52	 ราย	 พื้นที่	 50	 ไร่	 ชาอินทรีย์ 
จะเร่ิมเก็บผลผลิตต้ังแต่เดือนเมษายน	 –	 ธันวาคม	 
และจะพักตัวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม	 ปัจจุบัน 
มี	 ชาอู่หลงเบอร์	 12	 อยู่ที่	 600	 กิโลกรัม/	 ไร่	 1	 ปี
เก็บได้	 5-	 6	 ครั้ง	 ส่วนชาอู่หลงก้านอ่อน	 อยู่ที่	 400	
กิโลกรัม/ไร่		1	ปีเก็บได้	4-5	ครั้ง	รายได้ของเกษตรกร
จะอยูท่ี	่50,000-200,000	ต่อราย	ผลผลติโดยรวมของ
เกษตรกรในปัจจุบันอยู่ที่	50,000	กิโลกรัมต่อปี

		พื้นที่และปริมาณผลผลิตชาอินทรีย์4

กิจกรรมการกลับกองปุ๋ยหมักของเกษตรกรผู้ปลูกชาอินทรีย์
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ปัจจัยส�าคัญในการปลูกชาอินทรีย์

	 -	 การผลิ ตชาของมู ลนิ ธิ โ คร งการหลวง	 
	 	 ผลิ ตภายใต ้ มาตรฐาน 	 GAP	 (Good	 
	 	 Agricultural	Practices)	

	 -	 มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์	 มกท.	 IFOAM	 
	 	 Accreditation	 Programme,	 กรมวิชาการ 
	 	 เกษตร	Organic	Thailand

มาตรฐานการผลิตชาอินทรีย์	5

	 -	 มาตรฐาน	GMP	กฎหมาย

	 -	 ระบบคุณภาพ	GMP	(Codex)	และ	 
	 	 HACCP	(Hazard	Analysis	Critical	 
	 	 Control	Point)	

มาตรฐานโรงงานชาอ่างขาง	6

โรงงานผลิตชา	โครงการหลวงอ่างขาง

ผลิตภัณฑ์ชา	โครงการหลวงอ่างขาง
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ทวิพิชญ์ อายะนันท์

การปรับปรุงคุณภาพดินและการจัดการแปลงปลูก 
ที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพชา

	 จดหมายข่าวชาในฉบบัทีผ่่านมาเราได้ทราบวธิบี�ารงุรกัษา 

ต้นชา	 การก�าจัดวัชพืช	 และการท�าชาอินทรีย ์	 ในฉบับน้ี 

ขอน�าเสนอวิธีปรับปรุงคุณภาพดินและการจัดการแปลงปลูก 

ที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพชากันครับ												

	 เป็นที่ทราบกันว่าในการเพาะปลูกพืชท่ีเจริญเติบโต 

ในดนินัน้	พชืจะดดูธาตอุาหารในดนิไปใช้	ดงันัน้	เมือ่ปลกูพชืในดิน 

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน	 ดินจะขาดธาตุอาหาร	 ท�าให้พืช

เจริญเติบโตไม่เต็มที่	 จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงดินอยู่เสมอ	 เพื่อให้

สามารถปลูกพืชได้ดีต่อไป	เช่นเดียวกับต้นชาจะเจริญเติบโตได้ดี 

ในภมูปิระเทศต่างๆ	กนั	สามารถเจรญิเตบิโตได้ไม่ว่าอากาศจะร้อน 

หรือหนาว	 ยกเว้นในพื้นท่ีที่มีน�้าแข็ง	 ต้นชาที่ขึ้นเองธรรมชาติ

มักจะให้ผลผลิตต�่า	 แต่การสร้างสวนใหม่จะต้องมีการลงทุนสูง	 

เกษตรกรขาดผลผลิตในช่วงแรกท�าให้เกษตรกรไม่มีรายได้	 

การปรบัปรงุสวนชาจงึเป็นแนวทางทีส่ามารถท�าได้	และเกษตรกร

ยอมรับได้ง่าย	การปรับปรุงสวนเก่าให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นกระท�าได้

ดังนี้

วิธีการปรับปรุงดิน 

	 1.	 การใส่ปุย๋	เพือ่เพิม่ธาตอุาหารให้แก่ดนิ	โดยเตมิปุ๋ยอินทรย์ี	 

	 	 หรอืปุย๋เคม	ีปุย๋อนิทรย์ีเป็นปุย๋ทีท่�าจากสิง่มชีวีติ	ช่วยท�าให้ 

	 	 ดินโปร่งและร่วนซุย	 แต่ใช้เวลานานกว่าจะสลายตัว 

	 	 ให้ธาตุอาหาร	 ส่วนปุ๋ยเคมี	 ไม่ช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย	 

	 	 แต่จะให้ธาตุอาหารได้ทันที	 ดังนั้น	 หากเติมปุ๋ยอินทรีย์	 

	 	 และปุ๋ยเคมีด้วยกันก็จะได้ผลดี

	 2.	 การไถพรวนดิน	 ช่วยท�าให้ดินโปร่ง	 มีอากาศถ่ายเท 

	 	 ได้สะดวก	ท�าให้รากพชืและสิง่มชีวีติในดนิมีอากาศหายใจ	

	 3.	 การเติมส่วนประกอบของดิน	 ให้มีสัดส่วนเหมาะสม	 เช่น 

	 	 ดินเหนียว	 ควรเติมปริมาณส่วนประกอบขนาดทราย	 

	 	 ทรายแป้ง	 ส่วนดินทราย	 ควรเติมส่วนประกอบขนาด 

	 	 ดนิเหนยีว	ทรายแป้ง	และเติมอนิทรย์ีสาร	เพือ่ให้ดนิมีการ 

	 	 ระบายน�้าที่ดี	 และอุ้มน�้าได้พอเหมาะกับการเจริญเติบโต 

	 	 ของพืช

	 4.	 การปลูกพืชหมุนเวียน	เช่น	พืชตระกูลถั่ว	สลับกับพืชหลัก	 

	 	 แล้วไถกลบ	 เพื่อเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนให้กับดิน	 และ 

	 	 ยังช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุย
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การปรับปรุงสวนชา
1.	 ปลูกชาเสริมในสวนชาที่มีที่ว่างอยู่ให้เต็มพื้นที่	ทั้งระหว่างต้น 

	 และระหว่างแถว

2.	 ตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มต้นชาท่ีมีอายุมาก	 โดยตัดแต่งกิ่งให้สูง 

	 จากพื้นดินประมาณ	 50-60	 เซนติเมตร	 และตัดกิ่งที่เป็น 

	 โรคแคระแกรน็ออกไป	ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมคอืในช่วงฤดหูนาว	 

	 ประมาณเดอืนธนัวาคมถึงมกราคม	การตดัแต่งควรแบ่งแปลง 

	 ตัดแต่งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดรายได้ 

	 ในช่วงตัดแต่งยิ่ง

3.	 การใส่ปุ ๋ย	 ปุ ๋ยที่ เหมาะจะใช้กับต้นชาควรเป็นปุ ๋ยสูตร	 

	 15-15-15	โดยใส่ปีละ	2	ครั้ง	ครั้งละ	200-300	กรัม/ต้น	หรือ	 

	 0.5	กิโลกรัม/ต้น/ปี	โดยใส่โรยรอบ	ๆ	ต้นตามรัศมีทรงพุ่ม

4.	 ในฤดแูล้งควรให้น�า้	หรอืใช้วสัดคุลมุดนิเพือ่ช่วยรักษาความชืน้ 

	 ในดิน

การใส่ปุ๋ย
	 ชาที่ปลูกไว้นานๆ	ถ้าไม่มีการใส่ปุ๋ย	ผลผลิตที่ได้จะค่อยๆ	ลด

ต�่าลง	 ในการที่จะให้ต้นชาเจริญงอกงามให้ผลผลิตสูงจ�าเป็นต้อง

มีการใส่ปุ๋ย	ซึ่งปุ๋ยที่ใช้มี	2	ชนิด	คือ

	 1.	ปุ๋ยคอก	เช่น	มูลวัว	มูลควาย	มูลไก่	หรือมูลค้างคาว	ฯลฯ	 

	 	 ใส่ต้นละ	2-3	ก�ามือ	โดยใส่รอบๆ	ต้น	หลังจากใส่ปุ๋ยคอก 

	 	 แล้ว	 ควรใช้วัตถุคลุมดินรอบๆ	 โคนต้นชาเพื่อป้องกัน 

	 	 การเจริญเติบโตของวัชพืช

 2.	ปุ๋ยวิทยาศาสตร์	 ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญมีอยู่	 3	 ชนิด	 

	 	 คือ	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และโพแทสเซียม

  ไนโตรเจน		ช่วยท�าให้ต้นแข็งแรง	และเร่งการเจริญเติบโต 

	 	 ของใบเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

  ฟอสฟอรัส	ช่วยท�าให้กิง่	ก้าน	ล�าต้นเจริญเตบิโต	ระบบราก 

	 	 แข็งแรงและมีปริมาณมาก

  โพแทสเซียม	 	 ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับทุกส่วนของ 

	 	 ต้นพืช	ควบคุมระบบการสังเคราะห์แสง	ลดการระเหยน�้า 

	 	 ของใบ	และเพิ่มความทนทานต่อโรคให้ดีขึ้น

10   



การก�าจัดวัชพืช
	 วัชพืชต่างๆ	 เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของต้นชา 

โดยเฉพาะต้นชาทีย่งัเลก็ดงันัน้การก�าจัดวชัพชืจงึเป็นเรือ่งส�าคัญ 

ในการปลูกสร้างสวนชา	 ควรกระท�าอย่างน้อยปีละ	 3	 ครั้ง	 

โดยการพรวนดินในระดับต้ืนๆ	 เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือน 

ต่อระบบราก	นอกจากนี้การปลุกพืชคลุมและการใช้วัสดุคลุมดิน

จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของวัชพืชได้

ปัจจัยที่ส�าคัญในการปลูกชา
	 1.	ดนิ	ชาเจรญิงอกงามในดนิร่วนทีม่กีารระบายน�า้ได้ด	ีหน้าดนิ 

	 	 มีอินทรียวัตถุสูง	 มีธาตุไนโตรเจนมาก	 และดินเป็นกรด 

	 	 เล็กน้อย	มี	pH	4.5-6.0	ความลาดชันไม่ควรเกิน	45	องศา 

	 	 เซลเซียส

	 2.	ความช้ืนและปริมาณน�้าฝน	 ควรเป็นพื้นทีท่ีมีฝนตก 

	 	 สม�่าเสมอตลอดปี	 ปริมาณน�้าฝนอย่างต�่าควรอยู่ในช่วง	 

	 	 40-50	นิ้ว/ปี	หรือ	1,140-1,270	มิลลิเมตร/ปี	เพราะถ้า 

	 	 ขาดน�้าจะท�าให้ต้นชาชะงักการเจริญเติบโต	 ไม่แตกยอด	 

	 	 ท�าให้ผลผลิตลดลง

	 3.	อุณหภูมิ	 ชาสามารถเจริญได้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	 

	 	 โดยชาจะเจริญเติบโตดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง	 25-30	 

	 	 องศาเซลเซยีส	และอณุหภมูค่ิอนข้างคงทีต่ลอดปี	ท�าให้ชา 

	 	 สร้างยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

	 4.	ความสูงจากระดับน�้าทะเล	 ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต	่ 

	 	 1,000	เมตรขึ้นไป	มีอากาศเย็นจะท�าให้ผลผลิตใบชาที่ได้ 

	 	 มีคุณภาพสูง	ใบชามีกลิ่นและรสชาติดี	แต่ปริมาณผลผลิต 

	 	 ที่ได้จะต�่า	 ส่วนการปลูกชาในท่ีต�่า	 อากาศค่อนข้างร้อน	 

	 	 จะให้ผลผลิตสูงแต่คุณภาพต�่ากว่าชาที่ปลูกในที่สูง

ปัจจัยที่ไม่เหมาะสมในการปลูกชา
1.	 ดินชัน้ล่างเป็นหนิ	หรือลูกรัง	ท�าให้ชาหยัง่รากลงไปหาอาหาร 

	 ได้ตื้น

2.	 เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการระบายน�้า	 เป็นหนองบึง	 และเป็นพื้นที ่

	 ที่มีน�้าขัง

3.	 เป็นพื้นที่ที่มีหินปูนและมี	pH	เกินกว่า	6

4.	 พื้นที่มีความลาดชันมาก

5.	 ดินที่มีอินทรียวัตถุน้อย	และไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้

6.	 บริเวณที่มีลมแรง	จนไม่สามารถท�าที่บังลมได้
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การคลุมดิน 

	 ประโยชน์ของการคลุมดินคือ	 ช่วยรักษาอุณหภูมิและความ 

ชุ่มชื้นในดิน	 เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน	 ลดความเป็นกรดในดิน	 

ลดการพงัทลายของดนิ	ป้องกันแรงปะทะของน�า้ฝน	ลดการเจริญ

เติบโตของวัชพืช	เป็นต้น

	 1.	 วัตถุคลุมดิน	วัสดุที่ใช้คลุมดิน	ได้แก่	ใบไม้แห้ง	หญ้าแห้ง	 

	 	 ฟางข้าว	แกลบ	ต้นข้าวโพดแห้ง	ต้นข้าวฟ่างแห้ง	เป็นต้น	 

	 	 โดยคลมุรอบๆ	โคนต้นชาให้ห่างจากโคนต้นประมาณ	3-5	นิว้ 

	 2.	 พชืคลมุดนิ	พชืคลมุดนิส่วนมากเป็นพชืเลือ้ยใช้ปลกูระหว่าง 

	 	 แถวชา	ประโยชน์ของพชืคลมุดนิ	คอืช่วยป้องกนัแรงปะทะ 

	 	 ของน�้าฝน	 ไม่ให้ดินถูกแสงแดดจัด	 รักษาความชุ่มชื้น	 

	 	 อณุหภมูใินดนิ	เพิม่อนิทรยีวตัถใุนดนิ	ป้องกนัการพงัทลาย 

	 	 ของดิน	 ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช	 เป็นต้น	 ส�าหรับ 

	 	 พืชคลุมดินตระกูลถั่วจะเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

พิทักษ์	อาภาศิริผล.	2538.	ค�าแนะน�าการปลูกชา.	สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตร.	14	หน้า 
http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/agricultural_knowledge/perennial_crops/50.html

การท�าไม้บังร่ม 

	 	 ต้นชามีความต้องการร่มเงา	 เช่นเดียวกับโกโก้และกาแฟ	 การท�าไม้บังร่มจะช่วยลดอุณหภูมิในช่วงกลางวันลง	 ลดปริมาณของ

แสงแดดที่ส่องยังต้นชาโดยตรง	 ท�าให้ใบชาสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น	 เพราะถ้าต้นชาได้รับแสงแดดจัดเต็มที่โดยตรงจะท�าให้ใบ 

มขีนาดเลก็	เหลอืง	หรือท�าให้เกดิใบไหม้	ใบชาไม่มกีารปรงุอาหาร	ต้นจะโทรมและตายในทีสุ่ด	การปลูกไม้บงัร่ม	ควรปลูกระหว่างแถวชา	 

ซึ่งไม้บังร่มชาที่นิยมปลูกมี	2	ชนิด	คือ

	 1.	 ไม้บังร่มชั่วคราว	เมื่อปลูกชาใหม่ๆ	ต้นชายังมีขนาดเล็กอยู่	และในบริเวณนั้นไม่มีไม้บังร่มป่าธรรมชาติอยู่	และไม่ได้ปลูกไม้บังร่ม 

	 	 ถาวรไว้ก่อน	 การปลูกไม้บังร่มชั่วคราวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก	 ๆ	 พืชท่ีใช้เป็นไม้บังร่มชั่วคราว	 ได้แก่	 ถ่ัวแระหรือมะแฮะ	ปอเทือง	 

	 	 กล้วย	 ฯลฯ	 การปลูกไม้บังชั่วคราวควรปลูกระหว่างแถวต้นชา	 โดยปลูกในแนวขวางกับแสงแดด	 และควรปลูกก่อนปลูกต้นชา 

	 	 ประมาณ	6	เดือน	ถึง	1	ปี

	 2.	 ไม้บังร่มถาวร	 อาจเป็นไม้บังร่มป่าตามธรรมชาติ	 หรือจะปลูกในแปลงไว้ก่อนปลูกชาประมาณ	 1	 ปี	 คือปลูกให้ไม้บังร่มมีพุ่มใบ 

	 	 พอทีจ่ะเป็นร่มชาได้	หรอืจะปลูกไม้บังร่มถาวรร่วมกบัการปลกูไม้บงัร่มชัว่คราวกไ็ด้	เมือ่ไม้บงัร่มถาวรโตพอทีจ่ะเป็นร่มชาได้กค่็อยๆ	 

	 	 ตัดไม้บังร่มชั่วคราวออก	พืชที่ใช้เป็นไม้บังร่มถาวรได้แก่	แคฝรั่ง	ทองหลาง	กระถิน	เหรียง	สะตอ

	 ประโยชน์ของไม้บังร่ม	 ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน	 ลดปริมาณแสงแดดให้น้อยลง	ป้องกันความชื้นและอุณหภูมิในดิน	ป้องกัน 

แรงปะทะของน�้าฝนที่ชะล้างดิน	 ส�าหรับพืชตระกูลถ่ัวที่ใช้เป็นไม้บังร่มจะช่วยเพ่ิมประมาณธาตุไนโตรเจนในดินและเม่ือไม้บังร่ม 

ทึบเกินไปควรตัดกิ่งทิ้งบ้างเพื่อให้ต้นชาได้รับแสงสว่าง
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ประโยชน ์ของ  
Theanine และ  
Caffeine ในชา

คาเฟอนี (Caffeine)	และ	ธอีะนนี	 (Theanine)	 
เป็นสารส�าคัญท่ีพบในชาตระกูล	 Camellia	 ซึ่งถ้าว่าไปแล้ว 
สารทัง้	2	ชนดิมคีณุสมบตัทิีต่่างกนั	โดยคาเฟอนีเป็นสารทีท่ราบ
กนัอยูแ่ล้วว่ามฤีทธิท์�าให้ร่างกายตืน่ตวั	สดชืน่	 กระปรีก้ระเปร่า	
ส่วนธอีะนนีเป็นสารช่วยให้ร่างกายรูส้กึผ่อนคลาย	แม้จะมฤีทธิ ์
ต่างกันแต่สารทีอ่ยูใ่นชาทัง้	 2	 ชนดิ	 สามารถท�างานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี	 จึงท�าให้ชาเป็นเครื่องด่ืมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ที่ไม่เหมือนเคร่ืองด่ืมชนิดอื่นๆ	 เอาละค่ะเรามาท�าความรู้จัก	 
คาเฟอนีและธอีะนนีทีม่อียูใ่นชากนัให้มากขึน้ดกีว่านะคะ

 คาเฟอีน 	 เป็นสารกลุ่มแซนทีนแอลคาลอยด	์ 
(Xanthine	alkaloid)	พบได้ในพชืหลายชนดิ	ได้แก่	กาแฟ	โคล่า	 
รวมถึงชา	 โดยเฉพาะในชาแห้งพบว่ามีปริมาณคาเฟอีนอยู่ถึง 
ร้อยละ	2-5	ของน�า้หนกั	 จากการศกึษาของ	 Passmore	และ
คณะ	 (1987)	 พบว่าปริมาณของคาเฟอีนในเลือดจะสูงสุด 
หลังการดื่มชาหรือกาแฟ	 30-120	 นาที	 เนื่องจากคาเฟอีน 
สามารถดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลอืดส่งผ่านไปยงัสมองอย่างรวดเรว็	 
ซ่ึงผลไปยับยั้งการท�างานของอะดิโนซีน	 (Adenosine)	 
ซ่ึงเป็นสารส่ือประสาทชนิดหนึ่งท่ีช่วยควบคุมการท�างานของ
กล้ามเนือ้และหลอดเลือดหวัใจ	 จึงมผีลต่อการเพิม่การท�างาน 
โดยรวมของสารส่ือประสาทท่ีมชีือ่ว่า	 โดปามีน	 (Dopamine)	 
ซ่ึงมผีลท�าให้สมองต่ืนตัว	เพ่ิมประสิทธภิาพในการรบัรู	้นอกจากนี้ 
การได้รับคาเฟอนียงัมผีลต่อสภาวะทางจิตใจในแง่ความรูส้กึทีด่	ี 
มคีวามมัน่ใจในตวัเอง	ต่ืนตวั

ศิริกานต์ ภักดี
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 ธอีะนนี เป็นกรดอะมโินชนดิหนึง่	ทีพ่บโดยเฉพาะ 
ชาเขยีวและชาด�า	 โดยพบปรมิาณร้อยละ	 1-2%	ของชาแห้ง	 
หรือคิดเป็น	 60	 มิลลิกรัมต่อน�้าชาปริมาตร	 200	 มิลลิลิตร	 
และในชาจะพบสารนี้ในรูปของแอลไอโซเมอร์ในรูปแบบของ
แอลธีอะนีน	 (L-theanine)	 สารธีอะนีนสามารถดูดซึมเข้าสู ่
กระแสเลือดไปยงัสมองได้ภายในเวลา	 30	นาท	ี ส่งผลให้สมอง 
ปลดปล่อยคลื่นสมองอัลฟา	 (Alpha	 Brain	Wave)	 ที่ปล่อย 
ออกมาในช่วงสมองพกัผ่อนให้มากขึน้	 และลดการปลดปล่อย 
คลื่นสมองเบต้า	 (Beta	 Brain	Wave)	 ซึ่งเป็นคลื่นท่ีปล่อย 
ช่วงภาวะสมองท�างานให้ลดลง	 นอกจากนี้ยังพบว่าธีอะนีน	
สามารถเพิม่สารซโีรโทนนิ	(Serotonin)	โดปามนี	(Dopamine)	
และกาบา	 (GABA)	จงึท�าให้เกดิความผ่อนคลาย	 (Relaxation)	
และลดความเครียดได้	 ส่งผลให้มีจิตใจท่ีสงบ	 มีสมาธิมากข้ึน	 
ไม่หงดุหงดิง่าย	 ช่วยให้ล�าดบัความคดิเป็นระบบระเบียบมากขึน้	
มผีลให้ประสทิธภิาพในการท�างานดขีึน้

	 งานวิจัยของ	 Gail	 และคณะ	 (2008)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
ผลการท�างานร่วมกันระหว่างธีอะนีนและคาเฟอีนที่มีผล 
ต่อประสิทธิภาพความจ�าและด้านอารมณ์โดยให้อาสาสมัคร 
ด่ืมเครื่องดื่มที่ มีปริมาณคาเฟอีนและธีอะนีนในปริมาณ 
แตกต่างกนั	พบว่ากลุม่อาสาสมคัรทีไ่ด้รบัเครือ่งดืม่ทีผ่สมคาเฟอนี	 
50	มลิกิรมัเพยีงอย่างเดยีวยงัมคีวามตืน่ตัวอยูห่ลงัการทดลอง 
ผ่านไป	 60	 นาท	ี และมคีวามแม่นย�าในสลบัเปลีย่นงานไปมา 
ในช่วงเวลา	 90	 นาที	 นอกจากนี้ยังพบว่าการผสมธีอะนีน	 
100	 มิลลิกรัมร่วมคาเฟอีน	 50	 มิลลิกรัมช่วยเพิ่มความเร็ว 
และความแม่นย�าในสลบัเปลีย่นงานไปมาในช่วงเวลาท่ี	60	และ	
90	นาท	ีและยงัลดการเสยีสมาธใินช่วงเวลา	60	และ	90	นาที	

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

Gail	N.O.,	Holly	P.,	Eveline	A.B.,	and	Jane	A.R.	2008,	The	combined	effect	of	L-	theanine	and	caffeine	on	cognitive	performance			
	 and	mood.	Nutr.	Neurosci.	11:	193-194.

Passmore	 A.P.,	 Kondowe,	 G.B.,	 Johnstone,	 G.D.	 1987,	 Renal	 and	 cardiovascular	 effects	 of	 caffeine:	 a	 dose	 response	 study.	 
	 Clin	Sci	72:749-756.

https://www.worldoftea.org/caffeine-and-l-theanine/

นอกจากนีย้งัมกีารศกึษาพบว่าการทีไ่ด้รบัธอีะนนีและคาเฟอีน 
ร่วมกันช่วยท�าให้การจดจ�าตัวเลขหรือประโยคเป็นไปอย่างมี
ระบบ	 ซ่ึงผลเหล่าจะไม่พบในคนที่ได้รับธีอะนีนหรือคาเฟอีน 
เพยีงอย่างเดยีว	 แต่ปรมิาณธอีะนนีและคาเฟอนีในการทดลอง
เป็นปริมาณที่มีระดับสูงกว่าเครื่องด่ืมชาทั่วไปที่มีคาเฟอีน 
ที่สูงกว่าธีอะนีนในอัตราส่วน	 2:1	 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี ้
ชีใ้ห้เหน็ถงึผลการท�างานท�างานร่วมกนัของคาเฟอีนและธอีะนนี
ในชาได้ชดัเจน	

ประโยชน์ของคาเฟอนีและธอีะนนีในชา
	 1.	 ช่วยกระตุน้ให้ความคดิ/สต	ิผ่อนคลาย

	 2.		ช่วยเพ่ิมความสามารถในการท�างานหลายๆ	 งาน 
	 	 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 3.	 ช่วยเพิม่ความรวดเรว็ในการเรียนรู้

	 4.	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานภายใต้สภาวะ 
	 	 ความเครยีด

	 5.	 ช่วยเพิม่ความสามารถในการเรยีนรู	้ร่วมถึงการมสีมาธิ

	 6.	 ช่วยลดความวติกกงัวล

	 7.	 ช่วยลดความเหนือ่ยล้าทีเ่กดิจากการท�างาน

	 เมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณคาเฟอนีในชาและกาแฟทีไ่ด้รบัใน
ระดบัเดยีวกนั	พบว่าการดืม่กาแฟสามารถช่วยกระตุน้ให้ร่างกาย
สามารถตื่นตัวได้ทันที	 แต่การดื่มชาสามารถเพ่ิมความตื่นตัว 
ในระหว่างวันได้อย่างยาวนานโดยไม่มีผลรบกวนในช่วงเวลา 
การนอน	 เมื่อรู ้อย่างนี้แล้วคุณผู ้อ่านคงจะตัดสินใจได้ว่า 
การหันมาดื่มชาจะช่วยให้คุณผู้อ่านรู้สึกผ่อนคลาย	 สดช่ืน 
ตลอดทัง้วนัได้มากเพยีงใด
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กลลยุทธ์ 
การตลาดและ
การจัดการ 
โซ่อุปทาน 
ชาเขียว 

ในประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย

อาจารย์กรวิทย์ ฟักคง

อาจารย์ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ

คณะศูนย์วิจัย BE-Logist

	 หลังจากมีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน	 ซ่ึงไทยได้ปรับลดภาษีน�าเข้าใบชา
และผลิตภัณฑ์ชาจากร้อยละ	5	ในปี	2552	ให้เหลือร้อยละ	0	ในวันที่	1	มกราคม	
2553	ตามข้อตกลงดังกล่าวนัน้	ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมชาของไทย	ท�าให้ไทย
ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีส่งูขึน้กบัประเทศต่างๆ	ในอาเซยีน	โดยเฉพาะเวยีดนาม	
และอินโดนีเซีย	ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตชามากติดอันดับ	1	ใน	
10	 ของโลก	 ดังนั้นการลงพื้นที่ส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ด้านสถานการณ์การผลิต	และการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน	(ASEAN+3)	เพื่อทราบถึงแนวโน้มของการตลาดและการบริหารจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานการส่งออกชาและผลิตภัณฑ์จากชาไปยังตลาดส่งออก 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 (ASEAN+3)	 เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทาง 
การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ชาของไทยในอนาคต
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	 อาจารย์	ดร.	ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้าสถาบันชา	และ	
ดร. สุเทพ	 นิ่มสาย	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย	 Business	 Excellence	
and	Logistics	Research	Centre	 (BE-Logist)	 และคณะทีมวิจัย	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ร่วมกับ	 Dr.	 Yukihiro	 Hara	 ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านชาของประเทศญีปุ่น่	ได้ลงพืน้ทีส่�ารวจข้อมลูวจิยั	และแลกเปลีย่น
ข้อมูลธุรกิจชากับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาในประเทศ
ญี่ปุ่น	ซึ่งได้ทราบถึงรูปแบบการค้าและการลงทุน	รวมถึงการพัฒนา 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานชาเขียวของประเทศญ่ีปุ่น	 (Japanese	
Green	 Tea:	 Logistics	 and	 Supply	 Chain	 Re-design)	 อีกทั้ง 
เข้าศึกษาแนวทางการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ	 (Business	Model	
Development)	 ของการลงทุนธุรกิจชาเขียวญี่ปุ ่นในประเทศ 
กลุ่มอาเซียน

	 คณะวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู ้ประกอบการชาเขียวใน
ประเทศญี่ปุ่น	 ประกอบกับการลงพ้ืนที่ส�ารวจทัศนคติของผู้บริโภค	
พบว่าหลักการตลาดชาญี่ปุ ่นประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ 
ที่ทางคณะวิจัยได้ประยุกต์ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า

“6S Japanese Tea Marketing”  
หรือ	 หลักการตลาด	 6S	 ชาญี่ปุ่นประสบการณ์จากการท�าวิจัย 
การตลาดชาในญี่ปุ ่น	 ท�าให้เห็นถึงหลักการตลาดบางอย่าง 
ของคนญี่ปุ่นที่น่าสนใจ	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 อ.เกตุวดี	 
โดยสรุปได้ออกมาเป็น	“หลักการตลาด	6S”
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6S Japanese Tea  
Marketing

“หลักการตลาด 6S”

คือการแบ่งส่วนตลาดที่ชัดเจน	 มุ่งเน้นพัฒนาสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป้าหมายอย่างชัดเจน	
ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการ	 (Demand)	 
ได้เป็นอย่างด	ีเช่น	บรษิทัชาเขยีวทีเ่น้นกลุ่มลกูค้าสงูวยั 
เน้น	 Function	 Tea	 ใช้การตลาดทางตรง	 (Direct	
Marketing)	 เพื่อให้ข้อมูลและการบริการแก่ลูกค้า 
ได้อย่างเหมาะสม	และแม่นย�าที่สุด

Segmentation 1

สินค้าชาญี่ปุ ่นมีความเรียบง่าย	 อาทิ	 บรรจุภัณฑ์	
(Packaging)	 การบริการแบบเรียบง่าย	 (Service)	 
รวมถึงราคาที่เข้าถึงผู้บริโภคง่าย	 (Price)	 แต่ยังคง 
มุ่งเน้นคุณภาพ	และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่เหมาะสม

Simple 2

การบอกเล่าเร่ืองราวมักเป็นวิธีการหนึ่งท่ีการตลาด
ท่ัวโลกนิยมน�ามาใช้สร้างเอกลักษณ์และคุณค่าของ
ตราสินค้าให้เป็นท่ีรับรู้แก่ผู ้บริโภค	 การบอกเล่า 
เรือ่งราวสนิค้าญีปุ่น่นัน้พยายามสือ่ออกไปถงึผูบ้รโิภค 
จะเป็นในรูปของการบอกเล่าความรู้สึก	 ความพิเศษ	 
วัตถุประสงค ์ของการผลิตสินค ้านั้นๆ	 ออกมา	 
จึงสามารถสร้างความประทับใจ	 และการจดจ�าให้กับ 
ลูกค้าได้ง่ายท้ังนี้	 ยังรวมถึงประสบการณ์ที่ได้จาก
การใช้สินค้านั้นๆ	 ด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มี
การออกแบบเป็นอย่างดี	ทั้งรูปลักษณ์และการใช้งาน	
รสชาติ	คุณภาพของสินค้าที่รู้สึกได้ถึงความใส่ใจ

  Story4

นอกจากดีไซน์และคุณภาพ	 สิ่งหนึ่งที่ซ ่อนอยู ่ใน 
สินค้าชาญี่ปุ่น	 คือ	 การไม่เห็นแก่ตัวและนึกถึงผู้อื่น	 
มองประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานนิสัย 
ของคนญี่ปุ่นที่มักมีนิสัยอ่อนโยน	สุภาพ	โอบอ้อมอารี	
ท�าให้เกิดความประทับใจตั้งแต่แรก

Selfless5

ผู ้ประกอบการชาญี่ปุ ่นจะมีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างกันในโซ่อุปทานทั้งนักวิทยาศาสตร์	เกษตรกร	
ผู้ประกอบการแปรรูป	 โรงงานเคร่ืองจักรกล	 เป็นต้น	
มีการรวมกลุ่มและร่วมกันพัฒนาทั้งในด้านนวัตกรรม	
(Innovation)	และด้านการบรกิาร	รวมถงึการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าอีกด้วย	ท�าให้
เกิดความเข้มแข็งและย่ังยืนในธุรกิจ	 ซ่ึงด้วยหลักการ	
แบ่งปันและดูแล	(Share	and	Care)	ระหว่างกันนั้น 
จะช่วยสร้าง	 “จุดครองใจ”	 ที่ดีตั้งแต่ผู ้ผลิตจนถึง 
ผู้บริโภค

Sharing 6

ผู้ประกอบการ	“ใส่ใจ”	ในรายละเอียดของลูกค้าและ
สนิค้าเป็นอย่างมาก	ถงึแม้จะเป็นรายละเอยีดเลก็น้อย	
ซึง่บางคร้ังลกูค้าอาจมองไม่เห็น	แต่สามารถสมัผสัและ
รบัรูไ้ด้	ท�าให้ลกูค้าประทบัใจ	น่าจดจ�า	น�าไปบอกต่อ	และ 
ก่อให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้า	 (Brand	 Loyalty)	
โดยไม่รู้ตัว

Small Details3

	 ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจชา	 และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านในเมือง	 Shizuoka	 ท่ีกรุณาให้ความรู้และ
ข้อมูลอย่างดียิ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	Dr.	Yukihiro	Hara	ที่ช่วย
ประสานงานกับผู้ประกอบท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจชา
แต่หวังเป็นอย่างย่ิงว่าในอนาคตข้างหน้าคณะผู้วิจัยจะกลับไป
ติดตามการพัฒนาธุรกิจชาญ่ีปุ่นเพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ชาไทยต่อไป

	 ด้วยเหตุนี้เองที่หลักการตลาด	 6S	 จึงถือเป็นหัวใจของ 
การตลาดชาที่น่าสนใจ	 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เพียงแค่การสร้างการ
ตลาดที่ดีของผู้ประกอบการชาที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น	 ยังต้อง
ร่วมกันบริหารจัดการตลอดทั้งโซ่อุปทาน	 และแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างกัน	 จึงจะสามารถสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรม
ชาญี่ปุ่นได้
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คอมบูชามิ้นต์ม็อกเทล
	 สวัสดีค่ะ	 trendy	 tea	menu	 ฉบับนี้ยังคงน�าเสนอเมนูเพื่อสุขภาพ 

อีกเช่นเคย	 เพราะต้องการให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้มีสุขภาพท่ีดี	 ฉบับนี้ 

ขอน�าเสนอเครื่องดื่มที่มีชื่อแปลกชวนลิ้มลองว่า	

 คอมบชูามิน้ต์มอ็กเทล	ซึง่นอกจากจะมคีณุประโยชน์จากชาแล้ว	กลิน่หอม 

อ่อนๆ	ของใบมิ้นต์น่าจะช่วยให้ผู้ดื่มรู้สึกสดชื่น	ผ่อนคลาย	และพร้อมส�าหรับ

การท�างานได้เป็นอย่างดีเชียวค่ะ

	 ก่อนที่เราจะดูส่วนผสมและวิธีท�าเรามารู้จักกับพระเอกในเครื่องดื่ม

ชนิดน้ีก่อน	คอื	“คอมบชูา”	หรอื	“KOMBUCHA”	เป็นน�า้หมกัชา	เกดิขึน้ 

ในสมยัราชวงศ์จิน้	ราว	ค.ศ.	212	ในสมยันัน้เรยีกน�า้หมกัชวีภาพชนดินีว่้า	 

hongchajun	 หรือ	 ชาเห็ดแดง	 ที่เกิดจากการหมักชาจนเกิดเป็นวุ้น	 

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชาอมตะ	ต่อมาความรู้นี้ได้เผยแพร่ไปยังประเทศเกาหลี

ช่วง	ค.ศ.	414	โดยนายแพทย์สมยันัน้ชือ่	คอมบ	ู(Kom-BU)	ได้น�าชาหมกั 

ถวายพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นโดยอ้างว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค

จงึถูกเรยีกว่า	ชา	คอมบ	ูหรอื	Kombu-cha	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา	สรรพคณุ

ของชาหมกันัน้ดต่ีอร่างกาย	โดยสามารถช่วยเพิม่ภมูต้ิานทานและป้องกนั

โรค	ช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�างานได้ดขีึน้	ช่วยต้านการเกดิอนมุลูอสิระ	

ต้านมะเร็ง	 ยับยั้งเชื้อก่อโรคท�าให้สุขภาพโดยรวมดีข้ึน	 ในชาหมักมีสาร

ส�าคญัท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายจ�าพวกกรดอนิทรย์ี	โดยเฉพาะกรดกลโูคนกิ 

กรดอะซิติก	นอกจากนี้ยังมีสารส�าคัญอื่นๆ	ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	เช่น	

เอนไซม์	วติามนิ	กรดอะมโิน	และโพลฟีินอล	เป็นต้น	ส่วนรสชาตขิองชาหมกั 

จะมีรสหวานเล็กน้อยและมีรสเปรี้ยวคล้ายเครื่องดื่มไซเดอร์	 (Cider)	

เนือ่งจากมส่ีวนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ปนอยูด้่วย

เอาละค่ะมาดูส่วนผสมและวิธีท�าคอมบูชามิ้นต์ม็อกเทลกันเลยค่ะ

วิธีท�า
1.	น�าสับปะรด	ผักขม	แอปเปิ้ลเขียว	ยอดใบมิ้นต์	ที่เตรียมไว้	ใส่เครื่องคั้นน�้าแยกกาก

2.	น�าน�้าที่คั้นได้ผสมกับน�้ามะพร้าวจะได้น�้าผลไม้สีเขียว

3.	เติมน�้าแข็งใส่แก้วต่อด้วยคอมบูชาประมาณ	3	ออนซ์ต่อแก้ว

4.	เติมน�้าผลไม้สีเขียวที่เตรียมไว้	คนเบาๆ

5.	ตกแต่งด้วยใบมิ้นต์	เสิร์ฟแบบเย็นๆ	หอมชื่นใจ	ได้สุขภาพสุดๆ	ไปเลยค่ะ

ส่วนผสมส�าหรับ	3	แก้ว 

 สับปะรดหั่นเป็นลูกเต๋า	 1	ถ้วย

	 ผักขม	 	 	 1	½	ถ้วย

	 แอปเปิ้ลเขียว	 	 1	ลูก

	 ยอดใบมิ้นต์	 	 3-4	ยอด

	 น�้ามะพร้าว	 	 ¾	ถ้วย

	 คอมบูชา	 	 9	ออนซ์

ศิริกานต์  ภักดี

ขอขอบคุณที่มาและรูปภาพ :

	 http://www.watkhaosukim.com/sara/download/03_kombucha

	 http://camillestyles.com/food-and-drink/minty-green-kombucha-smash-mocktail/?slide=118   



เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2559		พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	รองนายก
รัฐมนตรี	 ประธาน	 พร้อมด้วย	 ศ.คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	 
สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	นพ.โสภณ	เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 นพ.สุเทพ	 วัชรปิยานันทน์	 อธิบดีกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ผู้บริหาร	เจ้าหน้าที่ 
กระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ร่วมพิธีเปิด

การประชุมมอบนโยบายแผน
แม่บทแห่งชาติ	 ว่าด้วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย	 ฉบับที่	 1 
พ.ศ.	2560	–	2564	และพธิเีปิด
พัฒนาเมืองสมุนไพร	 (Herbal	 
City)	 ณ	 โรงแรมเซนทรา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

สถาบนัชาร่วมประชมุและจดันิทรรศการชา	โครงการความร่วมมอื
ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นท่ีโครงการตาม 
พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 เมื่อวันที่	 19-21	 ธันวาคม	 2559	 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�างาน
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตาม 
พระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีณ	ห้องประชมุเชยีงรุง้	1 
โรงแรมเวียงอินทร์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 โดยได้รับเกียรติจาก	 นายสงกรานต์	
ภักดีคง	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 ฝ่ายบริหาร	 เป็นประธานในการประชุม 
เชงิปฏบิติัการฯ	และมอบนโยบายแนวทางการด�าเนนิงานโครงการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	
ทัง้นี	้อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชือ่มชัยตระกลู	หวัหน้าสถาบนัชา	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว

	 ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ให ้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	และกรมป่าไม้	
ทีเ่ข้าร่วมศกึษาดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัคณะผูเ้ชีย่วชาญจากสถานชีาตอ็กไล	รฐัอสัสมั 
สาธารณรัฐอินเดีย	 และได้ลงพ้ืนที่ให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ 
ปลกูชาในพืน้ที	่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน	ต�าบลเรอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัน่าน		บ้านปางมะโอ 
ต�าบลแม่นะ	 อ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 และศูนย์เรียนรู้อ�าเภออมก๋อย	 จังหวัด
เชียงใหม่	 โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดท�าแผนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ 
ปลูกชาอัสสัม	 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร	 การจัดท�าแผนเพื่อมุ ่งเน้น 
การด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาอัสสัมให้แก่เกษตรกร	 ในลักษณะ
ของการปลูกชาร่วมกับป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

สถาบันชาร่วมงานการประชมุมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาต	ิว่าด้วยการ
พฒันาสมนุไพรไทย	ฉบบัที	่1	และงานพฒันาเมอืงสมนุไพร	(Herbal	City)

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 และสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
ได้ร่วมจัดนิทรรศการเมืองสมุนไพร	 เพื่อน�าเสนอภาพลักษณ์เมืองสมุนไพร
ของจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้ง	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 สกลนคร	
ปราจนีบรุ	ีและเชยีงราย	ทัง้นี	้มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ถอืเป็นหน่วยงานหลกั
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย	 
จึงได้มีส่วนเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการดังกล่าว	 โดยทางสถาบันชา	 
ได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์จากต้นเมี่ยงซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในภาคเหนือ	 อาทิเช่น	
เมีย่งส้ม	เมีย่งทรงเครือ่ง	และเป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผลติภณัฑ์แปรรปู
จากสมุนไพรไทย	 เพื่อส่งเสริมการใช้	 การพัฒนาสมุนไพรให้เกิดประโยชน ์
ต่อประชาชน	 ซ่ึงปัจจุบันได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวนมาก 
ที่ท�างานเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสมุนไพร	 และเป็นจุดแข็ง	 โอกาสในการ
แข่งขันด้านการค้าสมุนไพรในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี	

ทวิพิชญ์  อายะนันท์

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

	 การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
ผู ้เกี่ยวข้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ	 เรื่อง	 การผลิต	 การแปรรูป	 
การตลาดของชาอัสสัมแบบครบวงจร	 และให้กลุ่มเกษตรกร
มีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในการตัดแต่งกิ่ง	 และการจัดท�า
แปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้การผลิตชาให้ได้คุณภาพ	นอกจากนี้
ยังส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกชาอัสสัมแก่เกษตรกรในพื้นที่
โครงการพระราชด�าริฯ	 ให้สามารถผลิตชาที่มีคุณภาพ	 มีการ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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	 	 	 	 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์	 (BL-Logist)	
ส�านักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์	 (OBELS)	 ส�านักวิชา 
การจัดการ	ได้เชิญ	อาจารย์	ดร.	ปิยาภรณ์	 	 เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้า
สถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ร่วมเดินทางและประเมินผล 
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส ์และโซ ่อุปทาน
อุตสาหกรรมชาในประเทศญี่ปุ่น	 รวมถึงความเช่ือมโยงทางการตลาด
ของผลติภณัฑ์ชาไทยและญีปุ่น่	ภายใต้โครงการวจิยัเร่ือง	การวเิคราะห์
โซ่คุณค่าและการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ส�าหรับผลิตภัณฑ์ชา 
ของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน	(ASEAN+3)	ระหว่างวันที่	8-16	มกราคม	
2560	ณ	เมือง	Shizuoka	และ	Saitama	ประเทศญี่ปุ่น	และได้รับเชิญ 
จาก	 Dr.	 Toshio	 Hasegawa	 อาจารย์ของมหาวิทยาลัย	 Saitama	
University	เพื่อเข้าร่วมหารืองานวิจัยร่วมกัน	ณ	Saitama	University	
และได้เยีย่มชม	Saitama	Tea	Research	Institute	ซึง่เป็นศนูย์วจิยัชา 
ที่ศึกษาตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์	ขยายพันธุ์	การแปรรูป	และประโยชน์
ของชาเพื่อสุขภาพ	 โดยมี	 Mr.	 MIKI	 OBATA,	 Director	 of	 Tea	 
institute	 และ	 Mr.	 ATSUSHI	 TAKAHASHI,	 Technology	 
Research	 Group	 Manager	 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน	 	 จากที่ทีมนักวิจัยได้เข้าหารือแลกเปล่ียน 
องค ์ความรู ้ และงานวิจัย เกี่ ยวกับชากับทางคณะทีมนักวิจัย 
จากประเทศญี่ปุ่น	 ท�าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น		
ซึง่ผูป้ระกอบการชาทีป่ระเทศญีปุ่่นมแีผนทีจ่ะมาเยีย่มชมแหล่งปลกูชา	
และกระบวนการผลิตชาของประเทศไทยในอนาคต	อีกด้วย

สถาบันชาร่วมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับชา	ณ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการ
ตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	ASEAN+3

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
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สถาบันชาร่วมกับศูนย์ส ่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร	จงัหวดัเชยีงราย	(เกษตรท่ีสูง)	จัดอบรม	เรือ่ง	 
“ชาอัสสัมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันมาจาก 
พระราชด�าริ”

	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2560	 ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร	จังหวัดเชียงราย	(เกษตรที่สูง)	น�าโดย	นายนาวิน		อินทจักร	
ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 จังหวัดเชียงราย	
(เกษตรที่สูง)	 ได้เรียนเชิญอาจารย์	 ดร.	 ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 
หวัหน้าสถาบนัชา	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	เป็นวทิยากรอบรมให้ความรู ้
แก่เกษตรกรในหัวข้อ	 “ชาอัสสัมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันมาจากพระราชด�าริ”		ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา	
เชียงราย	–	พะเยา	บ้านกิ่วกาญจน์	หมู่ที่	6		ต�าบลริมโขง	อ�าเภอเชียงของ	 
จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งมีกลุ ่มเกษตรกรเข้าร่วมจ�านวน	 50	 คน	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรเกษตรกรในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ	 
เห็นความส�าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์
จากพืชในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

เป็นวิทยากร	 เรื่อง	 “หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป	(GMP)”

	 เมื่อวันท่ี	 1	 มีนาคม	 2560	 ทางโครงการการท�ามาตรฐานและการพัฒนา 
สารสกัดเม่ียงและวิธีวิเคราะห์ทางเคมี	 ในแผนงานวิจัยการบูรณการงานวิจัย
ชาเม่ียงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจได้เรียนเชิญ
อาจารย์	ดร.	ปิยาภรณ์		เช่ือมชัยตระกลู	หวัหน้าสถาบนัชา	มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	 
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	 “หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป	 (GMP)”	ณ	 โรงเมี่ยงแม่เลี้ยงสุรีย์	 เลขท่ี	 12	 หมู่ท่ี	 1		
ต�าบลมะลิกา	 อ�าเภอแม่อาย	 จังหวัดเชียงใหม่	 และในวันดังกล่าวได้มีตัวแทน 
กลุ่มเกษตรกร	โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง	ต�าบลแม่ลอย	อ�าเภอเทิง	 
จังหวัดเชียงราย	 เดินทางมาเข้าร่วมอบรมหัวข้อดังกล่าวด้วย	 และเกิดการ 
แลกเปลีย่นองค์ความรู้ซึง่กนัและกนั		โดยมวีตัถุประสงค์เตรยีมความพร้อมโรงงาน
ผลิตเมี่ยงส�าหรับการรับรองมาตรฐาน	GMP	ในอนาคต	
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สถาบันชาร่วมงาน	 มหกรรมสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สืบสานพระราชปณิธาน

ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2559	 	 นางยุวรี	 	 สัตยพานิช	 แรงงานจังหวัดเชียงราย	 เป็นประธาน
เปิดมหกรรมสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อถวายความจงรักภักดี	และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช	 เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ต่อสาธารณชนให้เป็นทีแ่พร่หลาย	ณ	หอประชมุกาสะลองค�า	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย	อ�าเภอเมอืง	
จงัหวัดเชยีงราย	อกีทัง้โครงการนีย้งัเป็นโครงการทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรมนษุย์
และคุณภาพชีวิต	 เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	 รายได้	 ลดปัญหาการว่างงาน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

	 ซึง่กิจกรรมภายในงานมกีารจดันทิรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	การแข่งขนัประกวด
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	 การแข่งขันประกวดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 
การให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ	การจัดนัดพบแรงงาน	กิจกรรมเสวนา	การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ
และทดลองปฏิบัติ	 การจัดแสดงจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า	 OTOP	 การจัดนิทรรศการโลกการศึกษา	 
โลกอาชีพ	บริการคลินิกแรงงาน	และกิจกรรมเคลื่อนไหวอื่นๆ	อีกมากมาย

	 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตนิทรรศการเคลื่อนไหว	 ทั้งของภาครัฐและเอกชน	 โดยสถาบันชา	
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงร่วมกบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตร	จงัหวดัเชยีงราย	(เกษตรท่ีสงู)	
ได้จัดนิทรรศการน�าเสนอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับชา	อาทิเช่น	สายพันธุ์ชาในประเทศไทย	ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบท่ีได้จากงานวิจัย	 โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (โครงการหมู่บ้าน
ชาอินทรีย์และโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง)	 เป็นต้น	 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 

เป็นจ�านวนมาก	โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	28-29	พฤศจิกายน	2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี 
เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด�าริ

	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2560	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	 หัวหน้าสถาบันชา	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 ธีรพงษ์	 	 เทพกรณ์	 อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และเจ้าหน้าท่ีสถาบันชา	 ได้ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา
จากศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 เพ่ือมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชด�าริ	 โดยน�าเสนอข้อมูล 
การด�าเนินงานของสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 รวมถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับชา	 

กิจกรรมบริการวิชาการ

อาทเิช่น	ขัน้ตอนและกระบวนการแปรรปูชาทีม่ผีล 
ต่อปริมาณสารเคมีในใบชา	 การก�าหนดราคา 
คุณภาพชา	 ภาพรวมการบริหารจัดการในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับชุมชน	 และข้อมูลการ
จัดการแปลงปลูกที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ของชา	 นอกจากนี้แล้วยังได้มีการแลกเปลี่ยน 
องค ์ความรู ้ เกี่ ยวกับชาและงานวิจัยต ่ างๆ	 
ทีเ่กีย่วข้อง	ณ	สถาบนัชา	อาคารปฏิบตักิาร	2	(S2)	
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชาเมี่ยงครั้งที่	2	:	โครงการหมู่บ้าน

แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง

	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559	สถาบันชา	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร	 จังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 ได้จัดฝึกอบรมการจัดการพ้ืนที่ปลูกชาเมี่ยง	 ครั้งที่	 2	 
ณ	หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยง	 ต�าบลแม่ลอย	 อ�าเภอเทิง	 จังหวัดเชียงราย	 โดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร	จังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	นายนาวิน	อินทจักร	 เป็นประธาน	 ในการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง	จังหวัดเชียงราย	2	ท่าน	ได้แก่	นายเลิศศักดิ์	 
สุกุลบุญมี	 และ	 นายพนม	 มณีรัตน์	 มาร่วมเป็นวิทยากร	 ในการให้ความรู้ในเรื่อง	 การตัดแต่งต้นชา,	 
การท�าน�้าหมักชีวภาพในการก�าจัดวัชพืชโดยใช้สารอินทรีย์,	การบ�ารุงรักษาต้นชา,	การต่อเชื้อจุลินทรีย์
ตัง้ต้นส�าหรบัท�าปุ๋ย,	การท�าปุย๋น�า้หมกัชวีภาพ	และการจดัท�าข้อมลูการจดัการแปลงและปรมิาณผลผลติ	
เป็นต้น	 ซึ่งเกษตรกรสามารถน�าความรู้ที่ได้	 น�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจัดการสวนชาของตนเอง	 
และช่วยลดต้นทุน	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ย	อีกด้วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	 องค์การบริหารส่วนต�าบลถ�้าลอด	

อ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 วันที	่24	พฤศจกิายน	2559	อาจารย์	ดร.	ปิยาภรณ์	เชือ่มชยัตระกลู	หวัหน้าสถาบนัชา	 
เจ้าหน้าทีส่ถาบนัชา	ผูน้�าชมุชน	ผูใ้หญ่บ้านบ้านปางกิว่		ได้ร่วมต้อนรบัและน�าเสนอข้อมลู 
การด�าเนินงานของสถาบันชา	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 และการด�าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ	 ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 “หมู่บ้านชาอินทรีย์”	
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต�าบลถ�้าลอด	 ต�าบลถ�้าลอด	 อ�าเภอ 
ปางมะผ้า	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	หอประชมุหมูบ้่านปางกิว่	หมูท่ี	่2	ต�าบลวาวี	อ�าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย	 โดยได้เยี่ยมชมแปลงชาอินทรีย์	 การเก็บชา	 รวมถึงกระบวนการผลิต 
ชาอินทรีย์	ชาเขียวคั่วมือ	ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานมีความสนใจเป็นอย่างมาก

สถาบันชา	ร่วมจัดนิทรรศการในงาน	วันอาหารโลก	2559

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 
ได้จัดงาน	“วันอาหารโลก	2559”	ณ	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	GMS	ต�าบลริมกก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่	24-27	พฤศจิกายน	2559	โดยได้รับเกียรติ
จาก	พล.	อ.	ฉัตรชัย		สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นประธานพิธีเปิด 
งานวนัอาหารโลก	ประจ�าปี	2559	ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงราย	ตวัแทนจากองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิหรอื	FAO	ประจ�าภมูภิาคเอเชียและเเปซฟิิก	อ่านสาน์สวนัอาหารโลก 
ของผู้อ�านวยการใหญ่	FAO

	 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิตของหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 โมเดลลุ่มน�้า	 จังหวัดเชียงราย	 
โดยกรมชลประทาน,	ตามรอยพ่อสู่วถิเีศรษฐกิจพอเพยีง	โดยกรมตรวจบญัชสีหกรณ์,	การเลีย้งปลานลิ
พระราชทาน	 การเลี้ยงสัตว์น�้าแบบน�้าน้อยโดยกรมประมง,	 โครงการธนาคาร-กระบือ	 โดยกรม
ปศุสัตว์,	การสาธิตการปรับปรุงบ�ารุงดิน	การใช้แผนที่การเกษตร	การจัดระบบโซนิ่ง	แบบจ�าลอง
อนุรักษ์ดินและน�้า	โดยพัฒนาที่ดิน	เป็นต้น

	 รวมถงึนทิรรศการพนัธ์ุพืชของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	เช่น	กาแฟ	
แมกคาเดเมีย	ชา	และการปลูกพืชใช้น�้าน้อยโดยกรมวิชาการเกษตร	การจ�าลองกระบวนการผลิต 
ชาอินทรีย์	 การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร,	 การแปรรูปข้าวผ่านระบบ
สหกรณ์	 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนแผ่นดินของพ่อ	 โดยส�านักงาน
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	และสถาบันชา	มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ได้น�าเสนอข้อมลูองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับชา	 อาทิเช่น	 สายพันธุ์ชาในประเทศไทย	 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากงานวิจัย	 โครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โครงการหมู่บ้านชาอินทรีย์,	 โครงการหมู่บ้าน
แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง	เป็นต้น	และยังมีการน�าเสนอเมนูอาหาร	30	ส�ารับจาก	17	กลุ่มชาติพันธุ์	 
การชิมชาอู่หลงของแท้	กาแฟยอดดอย	สับปะรดภูแล	ส้มโอเวียงแก่น	ข้าวเหนียวเขี้ยวงู	ฯลฯ

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การตรวจตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิโครงการหมู่บ้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	:	หมู่บ้านชาอินทรีย์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

	 ตามที่ 	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได ้สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนิน
โครงการหมู ่บ ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 โดยมี
แผนการตรวจติดตามผลการด�าเนินโครงการหมู ่บ ้านวิทยาศาสตร์	 :	 หมู ่บ้านชาอินทรีย์	
ในวันอังคารที่	 27	 ธันวาคม	 2559	 เวลา	 09.00-12.00	 ณ	 หอประชุมหมู่บ้านปางกิ่ว	 หมู่
ท่ี	 2	 ต�าบลวาวี	 อ�าเภอแม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 โดย	 อาจารย์	 ดร.ปิยาภรณ์	 เชื่อมชัยตระกูล	
หัวหน้าโครงการ	 ร ่วมด ้วย	 ผู ้น�าชุมชน	 หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 และตัวแทนเกษตรกร 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ	 ได้ต้อนรับและน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานโครงการหมู่บ้านชาอินทรีย	์ 
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานตลอดทั้ง	3	ปี	รวมถึงข้อมูลการพัฒนา	ความก้าวหน้าของโครงการ 
ให้กับทางคณะผู้ประเมิน	 ซึ่งในอนาคตเกษตรกรสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ 
สามารถพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้เป็นหมู่บ้านผลิตชาอินทรีย์ต้นแบบ	 โดยอาศัยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาเป็นหลักการในการท�างานได้อีกด้วย

การตรวจตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ี:	หมูบ้่านแปรรปูผลิตภณัฑ์เม่ียง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

	 ตามที่	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการ
หมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	โดยมแีผนการตรวจตดิตาม
ผลการด�าเนนิโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์	:	หมูบ้่านแปรรูปผลติภณัฑ์เมีย่ง	ในวนัพฤหสับดทีี	่29	
ธันวาคม	2559	เวลา	13.00-16.00	ณ	หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยง	หมู่ที่	13	ต�าบลแม่ลอย	อ�าเภอเทิง	
จังหวัดเชียงราย	โดย	อาจารย์	ดร.ปิยาภรณ์	เชื่อมชัยตระกูล	หัวหน้าโครงการ	ร่วมด้วย	ผู้น�าชุมชน	
หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร	 จังหวัดเชียงราย	 (เกษตรที่สูง)	 และตัวแทน
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ		ได้ต้อนรบัและน�าเสนอข้อมลูผลการด�าเนนิงานโครงการตลอดระยะ
เวลาการด�าเนินงานปี	2559	ที่ผ่านมา	รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเมี่ยงให้กับทางคณะผู้ประเมิน	

ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์	 โครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
เทคโนโลยีชุมชน	ในงาน	“Roadshow	เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะ
 

	 เมือ่วนัที	่1-3	กมุภาพนัธ์	2560	ทีผ่่านมา	คณะผูร้บัผดิชอบโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 :	 หมู่บ้านชาอินทรีย์	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลงาน 
เทคโนโลยีชุมชนจากคลินิกเทคโนโลยี	 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในงาน	 
“Road	Show	เทคโนโลยกีารบรหิารจดัการขยะ”		ในนามตวัแทนงานเทคโนโลยชีมุชนจากคลนิกิ
เทคโนโลยี	ของภาคเหนือ	ในระหว่างวันที่	1-3		กุมภาพันธ์	2560	ณ	ศูนย์แสดงนิทรรศการและ 
การประชมุ	ไบเทค	บางนา	กรงุเทพมหานคร	โดยได้รบัเกยีรต	ิจาก	ดร.	อรรชกา	สีบญุเรอืง	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละนางวนดิา		บญุนาคค้า(ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี)	พร้อมด้วยคณะทีมงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วย
คณะทีมงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ศูนย์กลาง)	 เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีเพื่อชุมชน	 ในครั้งน้ี	 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หมู่บ้านชาอินทรีย	์
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง	ขอขอบคณุส�านกังานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีท่ีให้การ
สนับสนุนงบประมาณตลอดมา

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ถ่ายทอดองค์ความรู	้เรือ่ง	การผลิตชาเขยีวเมีย่ง	 
โครงการวจิยัเรือ่ง	:	การเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
ของผลิตภัณฑ์เมี่ยง

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		 ตามที่ 	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 
ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการวิจัย	เรื่อง	การเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์เม่ียง	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 2559	 โดยมีแผนในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิต 
ชาเขียวเมีย่ง	ในวนัพุธที	่15	กมุภาพนัธ์	2560	เวลา	ณ	หอประชมุ
หมู่บ้านเกี๋ยง	หมู่ที่	13	ต�าบลแม่ลอย	อ�าเภอเทงิ	จงัหวัดเชยีงราย	
โดยอาจารย์	ดร.	ปิยาภรณ์		เชือ่มชยัตระกลู	หวัหน้าโครงการย่อย 
ร่วมด้วย	 นายนาวิน	 อินทจักร	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พฒันาอาชพีการเกษตร	จงัหวดัเชียงราย	(เกษตรทีส่งู)	ผูน้�าชมุชน 
และตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	 	 โดยกิจกรรมดังกล่าว 
ได้มเีครอืข่ายเกษตรกรผูป้ลกูชาเมีย่งจากต�าบลตบัเต่า	มาเข้าร่วม 
อบรมและแลกเปลี่ยนความรู ้ ซ่ึงกันและกัน	 โดยวิทยากร 
ได้ให้ความรู้ทางวิชาการ	การฝึกปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกร	และ
สาธิตแนะน�าให้ความรู้กระบวนการผลิตชาเขียวเมี่ยงให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขลักษณะ	 ซึ่งเกษตรกรสามารถน�าความรู้ท่ีได้น�าไป
ปรบัปรงุกระบวนการ	วธิกีารผลติชาเขียวเมีย่งให้มคีณุภาพ	และ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตชาให้ดียิ่งขึ้น
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