วิวฒ
ั นาการไร่ชาธรรมชาติดอยช้าง
ของ บริษทั ชาดอยช้าง จํากัด
ระยะแรก วิวัฒนาการที่บริ ษัท ชาดอยช้ าง จํากัด ดําเนินการมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2542 –
2557 (15 ปี )
1. เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบไร่ชาจาก Semi Organic Farming มาเป็ น Pure Organic Farming โดย
1.1 ระงับซื ้อปุ๋ยจากภายนอก แล้ วผลิตปุ๋ยชีวภาพอินทรี ย์บริ สทุ ธิ์ของตนเอง ใช้ ต้นถัว่ ลิสงที่ปลูกเอง
พร้ อมทังฝั
้ กถัว่ เป็ นวัตถุดิบเพื่อให้ โปรตีน นํ ้ามัน ไนโตรเจนและคลอโรฟิ ลล์กบั ต้ นชา แล้ วเสริ ม
ฟอสฟอรัสจากรํ าข้ าว พร้ อมทังโปแตสเซี
้
ยมจากกากมะพร้ าว ต้ นชาเจริ ญเติบโตดี สุขภาพดี ให้
ผลผลิตประมาณ 60 กิโลกรัม ต่อจํานวนพื ้นที่ 1 ไร่

1.2 ค้ นคว้ าการกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ

1

2

1.3 ค้ นคว้ าวิธีการกําจัดวัชพืชโดยวิธีธรรมชาติ
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1.4 ค้ นคว้ าวิธีธีเพิ่มค่าของสสารต้ านอนุมลูลอิสระให้ กบั ผลิตผลใบชาาโดยเสริ มสมุมุนไพรตะไคร้ และขิงลง
ไปในปุ๋ ยชี
ย ว ภาพที่ ผลิ
ผ ต เอง ทํ าาให้ ค่ า ของสสารต้ านอนุนุ มู ล อิ ส ระเพิพิ่ ม ขึ น้ จาก 138,000
UmolTrollox/100 กรัม เป็ น 484,0882 UmolTroloox/100 กรัม ภายในระยะ เวลา 6 ปี

1.5 สร้ างพิพิธภั
ธ ณฑ์กาชาจจากภูมิภาคเเอเชียตะวันออกไกล
อ
เอเชีชียกลาง และะยุโรป เพื่อเป็ป็ นความรู้
ทัว่ ไปของเครื่ องมือการรดื่มชา

4

1.6 นิทรรศกาารการค้ นพบชชาของจักรพ รรดิเสินหนง ผู้พบต้ นชาแและใบชาโดยยบังเอิญเมื่อ 4,700
4
ปี
มาแล้ ว เพืพื่อเล่าประวัติตขิ องชาต่อนักกศึกษาและผู้มาเยี่ยมเยียน

1.7 สร้ างประติมิ ากรรมของใบชาเพื่อแสสดงว่าใบชามีมีพลังแฝงอยู่ มีประโยชน์ใในการดื่มชาเพื่อรักษา
สุขภาพ แสดงต่
แ
อนักศึกษาและผู
ก
้ มาาเยี่ยมเยียน
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1.8 ผลิตใบชาเพื่อรักษาสุขภาพให้ ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง

ชานิรันดร
ช่วยให้ ห่างไกลจากความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง

ชาพรนิทรา
ช่วยให้ ห่างไกลจากโรคเบาหวาน

1.9 แสดงวิสยั ทัศน์ของชาอินทรี ย์บริสทุ ธิ์ที่ผลิตในจังหวัดเชียงราย (ของชาดอยช้ าง) ใน
- การสัมมนาและแสดงนิทรรศการชาระหว่างประเทศณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2557
- การประชุมสัมมนาชาสากล ณ เมืองหนานโถว ประเทศไต้ หวัน พ.ศ. 2558
1.10 สร้ างความสัมพันธ์ และปฏิบตั ิการงานวิจัยชา (ร่ วมกับสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
้ ่ มส่งผลิตภัณฑ์ชาไปจําหน่าย
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ญี่ปนุ่ และไต้ หวัน พร้ อมทังเริ
ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์ แลนด์ เบลเยี่ยม และไต้ หวัน
1.11 นําผลิตภัณฑ์ชาพรนิทราไปทดลองให้ อาสาสมัครที่เริ่มเป็ นเบาหวานที่หน่วยแพทย์ทางเลือกของ
โรงพยาบาลแม่ลาว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทดลองดื่ม มีผลออกมาว่า สามารถยับยัง้
การสะสมของนํ ้าตาลในเลือดได้ ค่าของไตดีขึ ้นและลดความดันโลหิตในอาสาสมัครทุก ๆ คน
6

ระยะที่ 2 การวิจัยและพัฒนา ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2557 – ปั จจุบนั (2562) 5 ปี
2. ไร่ชาธรรมชาติดอยช้ างของ บริ ษัท ชาดอยช้ าง จํากัด ยังคงดําเนินงาน Pure Organic Farming อย่าง
เคร่งครัดตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา และมีสว่ นร่วมส่งเสริ มเกษตรกรรมประเภทนี ้ต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศ ดังนี ้
2.1 คุณ ชัช วาลย์ พริ ง้ พวงแก้ ว กรรมการบริ ห ารอาวุโ ส ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ น
กรรมการบริ หารของสถาบันชาและกาแฟของประเทศไทย ภายใต้ ร่มเงามหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 (เดิมเป็ นเพียงสถาบันชาของประเทศไทย) ตลอดมา
จนถึงปั จจุบนั มีหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสถาบันชาและกาแฟ
กํ ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและพันธกิจที่กําหนดไว้ ตลอดจนให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําในการดําเนินงานของ
สถาบันชาและกาแฟ
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2.2

คุณชัชวาลย์ พริ ง้ พวงแก้ ว ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการกํากับดูแลและอนุญาตการใช้ สิ่ง
บ่งชี ท้ างภูมิศาสตร์ “ชาเชี ยงราย” ตามคําสัง่ จังหวัดเชียงรายที่ 6075/2561 ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2561 มีหน้ าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการดําเนินการควบคุมตรวจสอบ
กระบวนการผลิตและจําหน่ายสิง่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” พิจารณาอนุญาต/เพิกถอน
การใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” พิจารณาแก้ ไขและหาข้ อยุติกรณี
เกิดปั ญหาการละเมิด ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อพิพาท และข้ อเสียหายจากการใช้ สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
“ชาเชียงราย” กําหนดนโยบาย กิจกรรม ส่งเสริ มและสนับสนุนสินค้ าสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
“ชาเชียงราย” เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ จงั หวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มมูลค่า
้
างานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การใช้ สิ่ง
สินค้ าและสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด และแต่งตังคณะทํ
บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” มีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์
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2.3

คุณชัชวาลย์ พริ ง้ พวงแก้ ว ได้ ร่วมมือกับ ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์,อาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อม
ชัยตระกูล และ ผศ.ดร. ระวิวรรณ์ เจริ ญทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวบรวมข้ อมูล
ทางวิชาการเพื่อปลูกและบริ หาร “สวนชาอินทรี ย์บริ สุทธิ์ ” แล้ วจัดทําเป็ นหนังสือเผยแพร่ แก่
เกษตรกรสวนชาทัว่ ไป

2.4

บรรยายเรื่ อง “ชาอินทรี ย์เพื่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(คําบรรยายปรากฏอยูใ่ นหนังสือ “สวนชาอินทรี ย์บริสทุ ธิ์” หน้ า 62 – 80)
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2.5 เป็ นผู้แทนของสถาบันชาและกาแฟแห่งประเทศไทย ร่ วมเดินทางกับอาจารย์ ดร.ปิ ยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้ าสถาบันชา ไปยังประเทศจีน ญี่ ปุ่น และไต้ หวัน เพื่อร่ วมสัมมนาทาง
วิชาการเรื่ องชา และเจริ ญสัมพันธไมตรี ร่ วมมือกันพัฒนา ส่งเสริ มธุรกิจการเกษตรกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชา เป็ นจํานวน 8 ครัง้ พร้ อมทังบรรยายเรื
้
่ อง Organic Tea and Health Culture:
East versus West ที่ไต้ หวัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
From:楊美珠
To:iftccs2015@gmail.com
Cc:茶業場巫嘉昌 ; 茶業場楊美珠 ; kcc0204@ttes.gov.tw ; tres809@ttes.gov.tw
Sent: Tuesday, May 12, 2015 12:45 PM
Subject: Call For Papers of Conferences, International Forum on Tea Culture, Creativity &
Science TAIWAN 2015, Nantou County, October 8‐9, 2015
Dear Sir\Madam,
I hope and wish that this mail will find you in best of the health and spirit. We would like
to inform you that “National Taiwan Craft Research and Development Institute” (NTCRI)
and” Tea Research and Extension Station” (TRES) are organizing the “International
Forum on Tea Culture, Creativity & Science TAIWAN 2015, Nantou County, October 8‐
9, 2015”. I shall be very grateful if you could participate in this forum. I am enclosing the
summision guide with this mail.
CONFERENCE REGISTRATION AND PUBLICATION FEE:USD 10
WELCOME PARTY: USD 20
Enclosed please find the general information of International Forum on Tea Culture,
Creativity & Science TAIWAN 2015. Please visit the website of the forum to get more
information about recommended accommodation and transportation.
(http://iftccs.com.tw The website will be opened on May 31)
Kindly forward the same to your friends, colleagues and ask them to join the conference.
We need your help for making this Forum successful.
Thanks and looking for your kind reply,
Yours sincerely
for NTCRI & TRES
Dr. Kuo‐Renn Chen
‐‐Director of the Tea Research and Extension Station
‐‐Taoyuan 326, TAIWAN
International Tel: +886 3 482‐2059
Fax +886 3 482‐4716
Mr. Hsu Keng Hsiu
‐‐Director, National Taiwan Craft Research and Development Institute
‐‐ Nantou 573, TAIWAN
International Tel: +886 49 2334141
E‐mail:iftccs2015@gmail.com
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Paper Presentation at
The International Forum on Tea Culture, Creativity & Science TAIWAN 2015
on Friday, October 9, 2015
at National Taiwan Craft Research and Development Institute

Organic Tea and Health Culture: East versus West
by Chuchawal Pringpuangkeo
Doi Chang Tea Co., Ltd.
299 Moo 5, Huaysarn Plubpla – Doi Chang Road
Pong Prae Sub‐district, Mae Lao District, Chiang Rai 57000, Thailand
E‐mail: doichangtea@hotmail.com

Introduction
-

Drinking tea is for health improvement.

-

Tea eliminates body toxicity.

-

In case of drinking tea which contains toxic contaminants, toxins will gradually
deposit into our body which will lead to health problems and illnesses.

-

Either the west or the east, drinking organic tea is try to relieve the worry of
pesticide residues inside the traditional tea.

-

Therefore, tea for health improvement must originate from pure organic tea.

The Different Approaches
-

Eastern culture is: learning nature, respecting nature, then consistently working
with nature. A set of needles for acupuncture can treat several hundred
symptoms with no side effects, and thus is considered as the real Eastern
method.

-

While western method is totally different from the Eastern one: “ignoring nature
and nature could be conquered”. Several hundred medicines are developed to
cure several hundred diseases and those medicines also have side effects on
human body. If one recovers from an illness, new illness which is the result of
the previous illness treatment will need to be recurred.
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Principle of Organic Farming
-

The principle of organic farming is aimed at maintaining sustainable balance of
nature by knowing nature, working with nature as well as preserving the
sustainability of natural resources (avoid the use of fertilizers and pesticides,
those may have adverse health effect), the yields of which will become the
organic products that can eternally improve human health.

-

It should be emphasized that the principle of organic farming is not solely
targeted for the amount or quantity of yields, but “overall sustainability in mind”
must also be concentrated.

Obstacles of Organic Farming
-

Organic tea, in principle, can easily be obtained from wild tea while tea farming
products will be able to offer better fragrance, better taste as well as better
nutritional quality.

-

Obstacles of organic tea farming are:
-

Difficulty in finding good quality of fertilizer (to be obtained from natural
products only)

-

Pest control
(with no involvement of any chemical products)

-

-

Weed control

-

Low yield

-

Labour requirement and marketing

The world demand of organic tea is increased continuously while the supply
cannot meet the demand. For example, in Taiwan, the supply of real organic tea
is only 5% of the market demand.

How to Solve the Abovementioned Problems
-

In the easterner’s way of life, we have learnt that if any problems regarding
agricultural farming occur in any area, there must be instituted help from nature.
Domestic herbs always become the answer for us. Natural products can also be
used for the production of fertilizers as well as for the pest and weed control.
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-

Basic natural fertilizer can be obtained from peanut plants together with their
nuts which provide bacteria‐fixed nitrogen to our tea plants and organic matter
to our soil.

-

The plants themselves need other additional nutrition such as potassium and
phosphorus. In Thailand situation, we found that coconut juice, coconut meat
and ground coconut husk as well as rice bran will provide those natural minerals
to our tea plants. This method will also help to increase the yield of fresh tea
leave products from originally ± 90 kgs/1 acre/1 picking time to 140 kgs
(breakeven level) which will become profitable if the yield is over 140 kgs.

-

Lemongrass, our well known herb, is also another additional fertilizer. For our
plant, pests do not like the smell of lemongrass which will repel them away,
resulting in no damage occurs to our tea shoots. Lemongrass also provides more
value of antioxidant property for fresh tea leaves. With careful application, the
property can be increased three times.

-

Weed control is a very simple natural solution. Weeds need sunrise for their
living. Hence, “no sunrise, no weeds”.

-

Second natural solution is planting legumes in between the rows of tea plants for
the purpose of preventing weed growing, then the decomposition of legumes will
become additional instituted foods for our tea plants.

-

Intensive labour requirement is one of the main issues of organic tea farming,
together with low yield will automatically lead to higher marketing price more
than traditional tea.

-

Tea drinkers should be aware that if they do drink their proper tea for their good
health, they would save a lot of their expenses in the long‐term instead of paying
much higher cost for the future health problems later. This period may become
the most expensive part of our life.
These are the eastern way of management for organic tea farming.
“No need at all for chemical products.”
We always have “overall sustainability in our mind.”

-

However, an advice was given last year by a manufacturer in one of the western
countries that their liquid fertilizer (which is being utilized in their vegetable
cultivation at present) can be used for organic tea cultivation in Thailand, and
they guarantee that there will be no toxic residues remain in the tea products.
But some investigation was made and it was found that chemical substances are
used for the production of such fertilizer. There is also a warning for the storage
of the leavening agent which requires a tightly closed container. Moreover, in
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case of accidentally contact, “immediate flushing of skin with clean water is
definitely required”. Suspicion has therefore arisen that if the fertilizer is,
according to its instruction, diluted prior to utilizing in our tea plantation, toxin
detection might only be in the level of “undetectable”. This approach seems to
be “nature is ignored, only single‐minded is focused”, and we should always
remember that the “east” is rather the dominant producers and consumers of
organic tea as compared to the “west”, the consumers only.

Conclusion
According to our Eastern culture, we should learn and work more and more with
nature. Real nature always provides us better health. By the way, nature itself
always keeps on changing too, therefore we have to “continually catch up with
nature”.
Remember, our good health always comes from
“WE ARE WHAT WE CONSUME”.
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สรุปผลการดําเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
กิจกรรม
วันที่
1. ศึกษาดูงานและ
14-15 กันยายน 2558
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการภายใต้ บนั ทึก
ข้ อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างสถาบันชา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กับ Tea Research
Institute, Chinese
Academy of
Agricultural
Sciences(TRI, CAAS)
ณ เมืองหางโจว
มณฑลเจ้ อเจียง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เข้ าร่วมการประชุม
8 – 9 ตุลาคม 2558
The International
Forum on Tea Culture,
Creativity & Science
TAIWAN 2015 ณ
เมืองหนานโถว ประเทศ
ไต้ หวัน
3. ร่วมงานประชุม
วันที่ 29 กันยายน –
2 ตุลาคม 2559
วิชาการระดับนานาชาติ
Asia-Pacific Tea Expo
2016 ณ เมืองไทเป
ประเทศไต้ หวัน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาดูงานและ
เจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการภายใต้ บนั ทึก
ข้ อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างสถาบันชา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กับ Tea Research
Institute, Chinese
Academy of
Agricultural Sciences
(TRI, CAAS)

ประโยชน์
1. ได้ รับวารสารทาง
วิชาการ Journal of Tea
Science ทุกๆ 2 เดือน
2. ได้ รับความ
อนุเคราะห์ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ด้ าน Tea tasting มาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ กบั ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย

เพื่อแสดงวิสยั ทัศน์ของ คุณชัชวาลย์ พริ้งพวง
ชาอินทรีย์บริสทุ ธิ์ท่ผี ลิต แก้ ว ได้ นาํ เสนอเรื่อง
ในจังหวัดเชียงราย
“Organic Tea and
Health Culture: East
versus West”

เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับชา สร้ างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศต่างๆ
เพื่อร่วมกันพัฒนา
อุตสาหกรรมชาใน
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
ให้ มีความก้ าวหน้ าต่อไป
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ผศ.ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อม
ชัยตระกูล ได้ นาํ เสนอ
ความก้ าวหน้ าด้ าน
งานวิจัยและ
ความก้ าวหน้ า
อุตสาหกรรมชาใน
ประเทศไทย

4. โครงการ ThaiJapan Alliance for Tea
Industry ณ Shizuoka
ประเทศญี่ปุ่น

5. การประชุมวิชาการ
นานาชาติ Coco Coffee
and Tea Asia 2018
ณ เมือง Hefei ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. เพื่อเรียนรู้และเยี่ยม
ชมกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการ
ผลิตชาอินทรีย์ของ
ประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อให้ เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในด้ าน
ธุรกิจ รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมชาและ
งานวิจัยร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องโดยร่วมจัดตั้ง
กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างทั้งสองประเทศ
ขึ้น ใช้ ช่ ือว่า Thai-Japan
Alliance for Tea
Industry
17-20 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการ
เกี่ยวกับชา สร้ างความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศต่างๆ
30 กันยายน –
5 ตุลาคม 2560

1. ได้ นาํ องค์ความรู้มา
ปรับใช้ กบั การบริหาร
จัดการแปลงชา
2. ขยายความร่วมมือ
ทางด้ านวิชาการกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ปิ ยาภรณ์ เชื่อม
ชัยตระกูล ได้ นาํ เสนอ
สถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมชาใน
ประเทศไทย

กิจกรรมในประเทศ
กิจกรรม
1. การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ Thailand
International
Conference on Tea
2014 ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

วันที่
6 – 7 พฤศจิกายน
2557

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประโยชน์ในการ
สร้ างหัวข้ องานวิจัยและ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ มี
การพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการผลิตชาและ
ผลิตภัณฑ์ชา
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร แ ล ะ
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย
เกี่ยวกับชา กับประเทศ
ต่ า ง ๆ เ พื่ อ ร่ ว ม กั น
พัฒนากระบวนการผลิต
22

ประโยชน์
ได้ รับองค์ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อนํามาใช้ พัฒนาแปลง
ชาและกระบวนการผลิต
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวง
แก้ ว ได้ นาํ เสนอเรื่อง
“Current Status and
Future Development of
Tea in Thailand”

2. งานสัมมนา ThaiJapan Alliance for Tea
Industry ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง

23-28 กรกฎาคม
2560

3.งานประชุม Tea and
Coffee International
Symposium 2019 และ
การประชุมการค้ าการ
ลงทุนอุตสาหกรรมชา
กาแฟในกลุ่มประเทศ
อาเซียน +6 ณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

10-12 กรกฎาคม
2562

ชาและผลิตภัณฑ์ชา
เพื่อสร้ างโอกาสในการ
นําเสนอชาไทยและ
สร้ างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการสนับสนุน
ธุรกิจชาไทย รวมถึงเป็ น
โอกาสอันดีท่ี
ผู้ประกอบการชาจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านการผลิต
ชาครบวงจร
เพื่อสร้ างพันธมิตรและ
เครือข่ายการวิจัย
เกี่ยวกับชาและกาแฟ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึง
กระตุ้นการพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวกับชา
และกาแฟ
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ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและ
ผู้ประกอบการญี่ปุ่น

ได้ รับองค์ความรู้ใหม่ๆ
เพื่อนํามาใช้ พัฒนาแปลง
ชาและกระบวนการผลิต
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวง
แก้ ว ได้ นาํ เสนอเรื่อง
“T4Hi” และ ผศ.ดร. ระ
วิวรรณ์ เจริญทรัพย์ จาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ นาํ เสนอเรื่อง “Value
Added Tea Blended
with Herbal Extract for
Health Benefits”

2.6

รับนักศึกษาของมหา
ก
วิทิ ยาลัย ISTTOM จากปประเทศฝรั่งเศส มาศึกษาาดูงานด้ านการบริ หาร
จัดการสวนชาอินทรีย์ยบ์ ริ สทุ ธิ์ของบบริ ษัท ชาดอยยช้ าง จํากัด เป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกันมาจนถึ
ม
งปี
2562 จํานวน 5 กลุลุ่ม ปี ละ 1 กกลุ่ม และต้ องมี
ง การคัดกรอองนักศึกษาเหหล่านี ้ทุก ๆ ปี เพราะมี
ผู้สมัครมมาเป็ นจํานวนนมาก แต่บริ ษษัทฯ สามารถถรับได้ เพียงปีปละ 1 ราย หหรื ออย่างมาก 2 ราย
เท่า นัน้ มี ผลทํ า ให้ นัก ศึก ษาเหล่าานี เ้ ข้ า ใจและมี ข้ อมูลในการประกอบบธุร กิ จ เกษตตรอิน ทรี ย์
บริสทุ ธิ์ในเขตร้
น อนเพือทํ
่อ าวิทยานิพนธ์ของตนเองงต่อไป
ึ ษาจ
นักศก
จากฝรั่งเศส

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 4
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2.7

ค้ นคว้ าประดิ
ป ษฐ์ ระบบการให้ ป๋ ยธ
ุ ธรรมชาติอยูกัก่ บั ที่ (In-situ Fertilizing System) ให้ห้ กบั ต้ นชา
เพื่อประะหยัดค่าใช้ จายและแก้
า่
ปัญ
ญหาเรื่ องการกํกําจัดวัชพืชในนสวนชาโดยวิวิธีการดังนี ้
- ขจจัดการปลูกไรร่ ต้นถัว่ ลิสงนนอกสถานที่ไร่รชา การเก็บเกี
บ ่ยวต้ นถัว่ มมาย่อยแล้ วหมั
ห กในโรง
ปุ๋ย แล้ วจึงนํากลั
ก บมาให้ ป๋ ยก
ุ กับต้ นชาในไไร่อีกครัง้ หนึง่
- เมืมื่อนําต้ นถัว่ ลิสงมาปลู
ส
กในนแถวระหว่างแถวต้ นชา จะะทําให้ ไม่มีวชัชพืชขึ ้นในระหหว่างแถว
ต้ นชา
น โดยลดต้ต้ นทุนในการกกําจัดวัชพืชไปได้
ไ
เมื่อต้นถั
น ว่ โตเต็มที่แแล้ วก็ไถกลบ และเสริ ม
ด้ วยกากมะพร้
ว
าวและรํ าข้ าว หมักผสมลงงไป พร้ อมทังเสริ
ง้ มความชืชื ้ ้นพร้ อมกันไปปด้ วย ทํา
ให้ห้ ต้นชาได้ ป๋ ยท
ุ ทางธรรมชาติติที่ผลิตขึ ้นระหหว่างแถวต้ นชาโดยอัตโนมมัติ
- ส่วนอี
ว กด้ านหนึนึ่งของแถวต้ นนชา ก็จะปลูกถั
ก ว่ บราซิลซึงเป็
่ นต้ นไม้ คคลุมดิน ป้องกกันไม่ให้ มี
วัชพื
ช ชขึ ้นใกล้ กบั ต้ นชา และะให้ ไนโตรเจนนอีกด้ านหนึ่งกักบต้ นชา พร้ ออมทังใช้
้ ประโโยชน์เป็ น
ทาางเดินให้ บริการดู
ก แลต้ นชาาและการเก็บใบชาไปในตัวั ด้ วย
- ผลลสรุปที่ได้ ก็คอื ประหยัดแแรงงานและค่าใช้ จ่ายในกาารให้ ป๋ ยกั
ุ บต้ นชา ขจัดค่าใช้ จ่ายใน
กาารกําจัดวัชพืช และต้ นชชาเจริ ญงอกงงามให้ ผลผลิตสู
ต งขึ ้นกว่ากการให้ ป๋ ยแบบ
ุ บธรรมดา
ทัว่ ๆ ไป
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2.8

ทําการค้ นคว้ า วิจยั เรื่ องการกําจัดปลวกทัง้ 2 ประเภท คือ ปลวกที่กินอาหารไม้ ดิบและไม้ แห้ ง
ปลวกที่อยู่ใต้ ระดับดินซึง่ จะกินอาหารเป็ นไม้ ดิบ เป็ นศัตรูตวั สําคัญของต้ นชา มักจะเข้ ามากัด
กิ น รากและต้ น ของชา ทํ า ให้ ต้ น ชามี ผ ลผลิ ต ใบชาลดลง และในที่ สุด ต้ น ชาจะตาย แล้ ว
กลายเป็ นอาหารของปลวกที่อยูเ่ หนือระดับดินซึง่ กินอาหารไม้ แห้ งต่อไป

วิธีกาํ จัดปลวก
วิธีกาํ จัดปลวกโดยใช้ เชือ้ ราเมธาไรเซียม (Metarhizium)
วิธีใช้ นําผงเชื ้อราเมธาไรเซียม 100 กรัม นมข้ น 1 กระป๋ อง นํ ้าสะอาด 20 ลิตร ผสมกันทิ ้งไว้
1 คืน ฉี ดพ่นบริ เวณโคนต้ นชาที่พบเห็นปลวกและรังปลวก ฉี ดพ่นตอนแดดอ่อน (ตอนเย็น)
เชื ้อราเมธาไรเซียมจะปลิวไปสัมผัสกับตัวปลวกโดยตรง เมื่อเชื ้อราเมธาไรเซียมได้ รับความชื ้น
หรื อเจอสภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มต่อการเจริ ญเติบโต ก็เริ่ มสร้ างท่อหรื อหลอด (germ tube)
ออกมาเพื่อให้ แทงทะลุผ่านผิวหนังหรื อลําตัวปลวกเข้ าไปภายใน จากนัน้ ก็ จะสร้ างเส้ นใย
(mycelium) เข้ าทําลายระบบทางเดินอาหาร เมื่อขยายเพิ่มเต็มที่แล้ ว เส้ นใยส่วนหนึ่งจะเริ่ ม
แตกหักเป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยเข้ าไปทําลายอวัยวะภายในส่วนอื่น ๆ ต่อ ส่งผลให้ ปลวกเริ่ มอ่อนแอ
ค่อย ๆ ป่ วยและตายในที่สดุ
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การทําเหยื่อไล่ ปลวกด้ วยกิ่งชาแห้ งผสมเชือ้ ราเมธาไรเซียม
วิธีทาํ นําถังนํ ้าเติมนํ ้าสะอาด 20 ลิตร ผงเชื ้อราเมธาไรเซียม 200 กรัม หัวเชื ้อราเมธาไรเซียม
4 ช้ อนชา ผสมให้ เข้ ากัน นํากิ่งชาแห้ งแช่ในนํ ้าหมักเชื ้อรา 20 นาที เสร็ จหักกิ่งชาเป็ นชิ ้นเล็ก ๆ
ใส่กล่องกระดาษขนาดต่าง ๆ ปิ ดฝากล่อง และเจาะรูทางเข้ า
วิธีใช้ ขุดหลุมบริ เวณรังปลวก นํากล่องเหยื่อใส่เข้ าไปในรังของปลวก กลบดินปิ ดหลุม สังเกต
ผลทุก 7 วัน เมื่อปลวกกินเหยื่อ เดินผ่านหรื อสัมผัส เมธาไรเซียมก็จะแพร่ กระจาย จากนัน้ ก็
จะค่อย ๆ เจริ ญเติบโตขยายลุกลามเข้ าทําลายจนปลวกต้ องตายทิ ้งรังร้ าง
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2.9

ทําการค้ค้ นคว้ าเรื่ องเชืชื ้อราที่อยู่ระดดับบนดินและะใต้ ดิน เชื ้อรราที่อยู่เหนือรระดับดิน ถ้ าเกิ
เ ดขึ ้นมา
เกาะต้ นชา
น อันตรายต่อต้ นชาจะน้น้ อยมาก นอกจากจะแย่งอาหารของต้ต้ นชาเพียงเล็กน้ อย ซึ่ง
ตรงกันข้ ามกับเชื ้อราที่อยูใ่ ต้ ระดับบดิน เชื ้อราปรระเภทนี ้จะทําลายการทํ
า
างงานของรากแและลําต้ น
ของต้ นชา
ช สุดท้ ายทําให้
า ต้นชาตายยในเวลาอันสัน้
เชื ้อราประเภทนี ้เข้ าสู่รากตามธรรรมชาติอย่างงง่ายดาย แต่จะเข้
จ าสู่ลําต้ นนโดยผ่านบาดดแผลของ
ต้ นชาซึ่งเกิ
ง ดจากใบมีมีดของเครื่ องงกลที่ใช้ ในการตัดวัชพืช ดังนัน้ จําต้ อองระวังอย่างยิ
ง ่งที่ต้อง
หลีกเลี่ยงทุ
ย กวิธีที่จะไไม่ให้ เกิดบาดดแผลกับลําต้ นของต้
น นชา
สําหรับวิธีแก้ ไขขันสุ
้ ดท้
ด าย อยูใ่ นรระหว่างการดําเนิ
า นการวิจยั
รายยงานเรื่องเชืชือ้ รา

เชืออรา
้
เกิดจากกต้ นชาที่มีสขภาพไม่
ขุ
สมบูรณ์ อ่อนแอ ต้ นที่ถกู ปลวกแมลงกัดกิน แล้ วทําให้ ต้ต้นชาขาด
ภูมิคคุ้มกัน เวลาออากาศชื ้นสูงจะทําให้ เกิดดโรค วิธีกําจัดใช้
ด เชื ้อราไตรโคเดอร์ มา ฉีดพ่นต้ นที่พบเชื
พ ้อรา
อัตรราส่วน เชื ้อราาไตรโคเดอร์มา
ม 1 ถุง ผสมนํ ้า 80 ลิตร ฉีดพ่นตอนแดดดอ่อน (ตอนนเย็น)
การรขยายเชือ้ ราาไตรโคเดอร์ มา
วิธีททํา นําข้ าวสาารเจ้ า 200 กรัรัม นํ ้าเปล่า 660 มิลลิลิตร ใส่ถงุ ร้ อน นึง่ 30 นาทีหลังั จากนํ ้าเดือด เสร็ จผึ่ง
ให้ พพออุ่น เติมหัวเชื
ว ้อรา 1 ช้ อนชาต่
น อถุง ผสสมคลุกให้ เข้ ากัน รัดด้ วยหหนังยางเจาะะรูด้วยเข็ม 166 รู เก็บไว้
ในทีที่ร่มรํ าไร เขย่าถุงทุก 3 วัน สังเกตดูเชื อราเดิ
้อ นดีเต็มถุงประมาณ 7 วัน สามารรถนําไปใช้ ได้ เชื ้อรา 1
ถุง สสามารถผสมมนํ ้าได้ 80 ลิตร
ต
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2.110 การเผยแพร่เรื่ องชาสุสุขภาพต่อนักศึกษาและมววลชนทัว่ ไป
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2.11 การประดิษฐ์ ชาเพื่อรักษาสุขภาพ
ตามธรรมชาติ ชาเป็ นเครื่ องดื่มจากธรรมชาติเพื่อช่วยรักษาสุขภาพอยู่แล้ ว และมีคนดื่มทั่ว
โลกกว่า 3,000 ล้ านคน จากคําพังเพยของ ศ.นพ. เสม พริ ง้ พวงแก้ ว อดีตรัฐมนตรี ช่วยและ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุขได้ กล่าวไว้ ว่า “ถ้ าโรคใดเกิดที่ใด จะมีสมุนไพรพื ้นบ้ าน ณ
ที่นนรั
ั ้ กษาโรคต่าง ๆ เหล่านันอยู
้ ่ได้ เสมอ” ดังนัน้ คนไทยเราป่ วยโรคเบาหวานกว่า 20 ล้ าน
คนด้ วยกัน แต่ถ้าคนต่างชาตินนั ้ พบว่าป่ วยโรคเบาหวานถึงประมาณ 2,000 ล้ านคน (จาก
รายงานของ WHO) และโรคที่จะตามมาอีก 2 โรค คือ ความดันโลหิตสูง และไขมันในโลหิตสูง
จากการวิจยั ของหลายสถาบันสมุนไพรในประเทศไทย (โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร,
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันวิจยั สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า ใบชะพลู, ผลมะขามป้อม และมะเขือพวง มีคณ
ุ สมบัติช่วยระงับ
ุ สมบัติ
นํ ้าตาลไม่ให้ เข้ าไปสะสมในโลหิตได้ พร้ อมทัง้ ก้ านและใบขึ ้นฉ่าย, ตะไคร้ และขิง มีคณ
ช่วยลดความดันโลหิตและไขมันในเลือดได้
ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาของบริ ษัท ชาดอยช้ าง จํ ากัด จึงประดิษฐ์ วิธีการนําสมุนไพรเหล่านีม้ า
ผสมผสานเข้ ากับผลิตภัณฑ์ชาของบริ ษัท “โดยการมองด้ วยตาเปล่าไม่สามารถเห็นได้ ” หรื อ
Invisible Blending เพื่อช่วยป้องกันและรักษาผู้ป่วยด้ วยโรคทัง้ 3 ดังกล่าวข้ างต้ น โดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้เริ่ มต้ นป่ วยด้ วยโรคทัง้ 3 ดังกล่าว ต่อมา ได้ มีผลการทดลองวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันความเชื่อมัน่ ของนักวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน
เอกสารอ้ างอิง (2) เรื่ อง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของชาพรนิทรา นิรันดร
และชาอูห่ ลงดอยช้ าง
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2.12 การทดลองวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องผลลัพธ์ของการรักษาสุขภาพจากชานิรันดรและพรนิทรา
เอกสารอ้ างอิง (6)
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2.133 ปรากฏก ารณ์ ใ นสวนนชาอิ น ทรี ย์ บบริ สุท ธิ์ เนื่ อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลลงของดิ น ฟ้ าอากาศ
(Climate Change)
ตามปกติติ ธรรมชาติจะมีการเปลี่ย นแปลงตลอดระยะเวลาเป็ นล้ าน ๆ ปี ที ่ผ่านมา ในปั จจุบนั นี ้
จะเห็นได้ด้ ว่า ฝนไม่ตกต้
ก องตามฤดูกกาล และถ้ าตกก็
ต จะไม่แผ่กระจายเป็
ก
นบบริ เวณกว้ างเเหมือนใน
อดีต เกิดพายุ
ด พดั แรงผิดปกติเสมออ ทําลายสิ่งก่กอสร้ างรุ นแรรงขึ ้น แดดจัดดกว่าปกติ คววามชื ้นใน
อากาศลดน้ อยลง สิ่งเหล่านี ้มีผลกกระทบต่อไร่ชาอย่
ช างเห็นได้ ชดั ต้ นชาอิอินทรี ย์บริ สทธิ
ทุ ์ที่ขึ ้นอยู่
แ ง มีสขุ ภาพพไม่สมบูรณ์ ใให้ ผลิตผลน้ อยลง
อ ตรงข้ ามกั
ม บที่ขึ ้นอยูใ่ ใกล้ กบั ร่มไม้ ใหญ่
ใ ซงึ่ จะ
ในที่โล่งแจ้
เขียวขจี เจริ ญเติบโตรวดเร็ วกว่าแและให้ ผลผลิตสูงกว่า กาารเปลี่ยนแปลลงของดินฟ้าอากาศนี
า
้
อาจจะทําให้ ต้องปลูกต้ นไม้ ใหญ่แซซมในไร่ชาทีเคยโล่
่เ งแจ้ ง เพืพื่อให้ ร่มเงาแและความชื ้นเเพิ่มขึ ้นแก่
น นกาแฟก็เเป็ นได้ ในขณ
ณะนี ้อยู่ใน
ต้ นชา ต่อไปต้ นชาอาาจจะต้ องขึ ้นทท่ามกลางต้ นไม้ ใหญ่ดงั เช่นต้
ขันตอนวิ
้
วิจยั และพัฒนาของบริ
น
ษัท ชาดอยช้ าง จํจากัด คาดว่าจะรู้ผลภายใใน 3 – 4 ปี ข้ างหน้ านี ้

ต ้นชาอิน
นทรียบ
์ ริสท
ุ ธิท
์ ข
ี่ น
ึ้ อยูใ่ นที
ทีโ่ ล่งแจ ้ง

ต ้นชาอินท
ทรียบ
์ ริสท
ุ ธิท
์ ขึ
ข
ี่ น
้ อยูใ่ กล ้กับร่
บ มไม ้ใหญ่
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2.14 อนาคตตลาดชาของไทยที่สง่ ออกไปขายในต่างประเทศ
ความเดิมชาที่ได้ รับการปลูกในไร่ ชาจากประเทศไทยทัว่ ๆ ไปที่ส่งออกไปยังต่างประเทศนัน้
ประสบปั ญหาในการทําตลาดส่งออกมากมาย ถ้ าจะขายได้ ก็จะต้ องถูกกดราคา จนบางครัง้ ไม่
ค่อ ยคุ้ม กับ การลงทุน ที่ ข ายได้ ก็ จํ า ต้ อ งมี ก ลิ่น รสชาติ ที่ ถูก ปากหรื อ รสนิ ย มของผู้ดื่ ม ใน
ต่างประเทศ ชาของเขาจึงถูกนําไปเป็ นส่วนผสมของชาที่ได้ รับความนิยมในต่างประเทศเสีย
เป็ นส่วนใหญ่ โดยไม่มีลกั ษณะพิเศษของตนเอง เพียงแต่ชาอัสสัมหรื อชาป่ าจากประเทศไทยมี
ราคาถูก เป็ นที่นิยมของตลาดชาในประเทศจีน ซึง่ ถูกนําไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตชา “ผูเอ่อร์ ”
ชายอดนิยมในมณฑลยูนนาน เนื่องจากชาผูเอ่อร์ มีความต้ องการเป็ นที่นิยมของผู้ชอบดื่มชาดํา
รสเข้ มข้ นในประเทศจีนเพิ่มมากขึ ้นอย่างน่าทึ่ง ดังนัน้ การจะส่งชาไปขายในต่างประเทศ คง
จําต้ องเป็ นชาที่ผสมสําเร็ จรู ปจากประเทศไทย ซึง่ จําต้ องศึกษาหรื อเสี่ยงทายรสนิยมของผู้ดื่ม
ชาในต่างประเทศเสียก่อน และจําต้ องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมเข้ าไปด้ วย เช่น นอกจากมี
กลิน่ รสชาติดีแล้ ว อาจต้ องใช้ รักษาสุขภาพเป็ นพิเศษเพิ่มเข้ าไปด้ วย
บริ ษัท ชาดอยช้ าง จํากัด จึงเริ่ มต้ นทดลองผลิตชาผสม (Blended Tea) ชื่อ “T4Hi”, Tea for
Health Improvement, ชาส่งเสริ มสุขภาพออกสูต่ ลาดสากลต่อไป พร้ อมทังในขณะนี
้
้โดยผ่าน
ช่องทางความร่ วมมื อของสถาบันชาและกาแฟของประเทศไทย กํ าลังหาข้ อมูลจากผู้แทน
ประเทศอังกฤษ, ญี่ปนุ่ และจีน (ที่เคยมาร่วมสัมมนาในงาน Tea and Coffee International
Symposium 2019 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ว่าแต่
ละประเทศของเขามีความต้ องการชา Special Tea จากประเทศไทยอย่างไรบ้ าง เพื่อขยาย
ตลาดส่งออกชาที่ผลิตในประเทศไทยสูต่ ลาดสากลให้ มากขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------From: Chuchawal Pringpuangkeo [mailto:chuchawal@d103group.com]
Sent: Monday, July 22, 2019 2:26 PM
To: 'hanwy'; 'kazukun'; 'Chung Yang'; 'Ian Gibbs'; 'Rawiwan Charoensup';
'Piyaporn Chueamchaitrakun'
Subject: RE: Meeting Report between Prof. Dr. C.S. Yang and Mr. Chuchawal
Pringpuangkeo on Sunday, July 14, 2019 on the establishment of a working group
on special teas
Dear Colleagues,
I should like to first of all, thank each of you for your support in the proposed
project and the formation of the “Working Group on Special Tea for Human
Health Benefits”.
It is common knowledge that the world tea industry is growing and tea farmers
sustain their earning through competition in price only and that there is no value
added in their tea to offer consumers with utmost health benefit.
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As mentioned in my proposal, our working group will be composed of 3 teams:
Team I : Special Tea : Prof. Dr. Wenyan Han, Mr. Kazuyoshi Nakakoji , Dr.
Piyaporn Chueamchaitrakun and myself
This team will define what nutrients the Special Tea should be composed of and
how to cultivate and process it.
Team II : Special Tea for Health Benefits : Prof. Dr. C.S. Yang and Asst. Prof.
Dr. Rawiwan Charoensub
This team will determine the basic benefits of regular tea and those of value‐
added tea.
Team III : Marketing of Special Tea : Mr. Ian Gibbs and his partners
This team will find international potential markets for special tea and/or other
types of tea in demand in the future.
I should appreciate your initial thoughts on the above proposal of 3 teams
working within the framework of the established working group at your early
convenience.
Best personal regards,
Chuchawal
Chuchawal Pringpuangkeo
Member of the Board of Directors
Tea and Coffee Institute
Mae Fah Luang University
THAILAND
Senior Executive Director
Doi Chang Tea Co., Ltd.
299 Huay Sarn Plubpla ‐ Doi Chang Road, Moo 5
Pong Prae Sub‐district, Mae Lao District
Chiang Rai 57000
THAILAND
Mobile +66 (0) 8 1820 3878
Tel.
+66 (0) 53 184 699
E‐mail: chuchawal@d103group.com
www.doichangtea.com
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บทสรุ ป
บริ ษัท ชาดอยช้ าง จํากัด จะดําเนินงานวิจยั และพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อผลิตชาอินทรี ย์บริ สทุ ธิ์ให้
ก้ าวหน้ าต่ อ ไปอย่ า งไม่ ห ยุด ยัง้ และยิ น ดี ร่ ว มงานกับ สถาบัน ชาและกาแฟแห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้
คณะกรรมการกํากับดูแลและอนุญาตการใช้ สงิ่ บ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” อย่างใกล้ ชิดตลอดไป

เอกสารอ้ างอิง
(1) หนังสือ สวนชาอินทรี ย์บริ สทุ ธิ์ / ชัชวาลย์ พริง้ พวงแก้ ว และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(2) เอกสารตีพิมพ์เรื่ อง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของชาพรนิทรา นิรันดร และชาอู่
หลงดอยช้ าง / ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(3) รายงานผลการดําเนินการ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการและฝึ กอบรมบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ของ CLMVT ร่วมกับคูค่ ้ าในตลาดโลก หลักสูตร ติดอาวุธธุรกิจสมุนไพรใน CLMVT
(CLMVT Herb InnoBiz Empowerment) / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(4) LESSONS LEARNT FROM EXECUTIVE INTERVIEW / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(5) รายงานผลกิ จกรรม ลงชุมชนสํารวจสมุนไพรตามวิถีภูมิปัญญาล้ านนา / สํานักวิชาการแพทย์
บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(6) รายงานผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของชาพรนิทรา นิรันดร และชาอู่หลงดอย
ช้ าง / ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(7) TEA AND COFFEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019 ASEAN+6 ON TEA AND
COFFEE BUSINESS SUMMIT / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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