
1 
 

วิวฒันาการไรช่าธรรมชาติดอยชา้ง 

ของ บรษิทั ชาดอยชา้ง จํากดั 

ระยะแรก วิวัฒนาการที่บริษัท ชาดอยช้าง จํากัด ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 – 
2557 (15 ปี) 
 

1. เร่ิมเปล่ียนแปลงระบบไร่ชาจาก Semi Organic Farming มาเป็น Pure Organic Farming โดย 
1.1 ระงบัซือ้ปุ๋ ยจากภายนอก แล้วผลิตปุ๋ ยชีวภาพอินทรีย์บริสทุธ์ิของตนเอง ใช้ต้นถัว่ลิสงท่ีปลกูเอง 

พร้อมทัง้ฝักถัว่เป็นวตัถดุิบเพ่ือให้โปรตีน นํา้มนั ไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์กบัต้นชา แล้วเสริม
ฟอสฟอรัสจากรําข้าว พร้อมทัง้โปแตสเซียมจากกากมะพร้าว ต้นชาเจริญเติบโตดี สขุภาพดี ให้
ผลผลติประมาณ 60 กิโลกรัม ตอ่จํานวนพืน้ท่ี 1 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 ค้นคว้าการกําจดัแมลงศตัรูพืชโดยวิธีธรรมชาต ิ
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1.3 ค้นคว้าวิธีการกําจดัวชัพืชโดยวิธีธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4 

1.5 

ค้นคว้าวธีิ
ไปในปุ๋ ย
UmolTrol

สร้างพิพิธ
ทัว่ไปของ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธีเพิ่มคา่ของส
ยชีวภาพท่ีผ
lox/100 กรัม

ธภณัฑ์กาชาจ
เคร่ืองมือการ

สารต้านอนมุลู
ผลิต เอง  ทํา
 เป็น 484,08

จากภมูิภาคเ
รด่ืมชา 
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ลอิสระให้กบั
าใ ห้ค่าของส
82 UmolTrolo

 
เอเชียตะวนัอ

ผลิตผลใบชา
สารต้านอนุ
ox/100 กรัม 

ออกไกล เอเชี

าโดยเสริมสมุ
นุมูล อิสระเพิ
ภายในระยะ

ชียกลาง และ

มนุไพรตะไคร้
พิ่มขึ น้จาก  
เวลา 6 ปี 

ะยโุรป เพ่ือเป็

และขิงลง
 138,000 

ป็นความรู้

 



 

1.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 

นิทรรศกา
มาแล้ว เพื
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างประ ิ
สขุภาพ แ
 

 

ารการค้นพบช
พ่ือเลา่ประวตัิ

ติมากรรมขอ
แสดงตอ่นกัศกึ

ชาของจกัรพ
ตขิองชาตอ่นกั

งใบชาเพ่ือแส
กษาและผู้มา

5 

รรดิเสินหนง 
กศกึษาและผู้

สดงว่าใบชามี
าเย่ียมเยียน 

 ผู้พบต้นชาแ
มาเย่ียมเยียน

มีพลงัแฝงอยู่

และใบชาโดย
น 

 มีประโยชน์ใ

ยบงัเอิญเม่ือ 4

ในการด่ืมชา

4,700 ปี 

เพ่ือรักษา
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1.8 ผลติใบชาเพ่ือรักษาสขุภาพให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู และไขมนัในเลือดสงู 

 
ชานิรันดร      ชาพรนิทรา 

ช่วยให้ห่างไกลจากความดนัโลหิตสงู   ช่วยให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน 
 และไขมนัในเลือดสงู 
 
1.9 แสดงวิสยัทศัน์ของชาอินทรีย์บริสทุธ์ิท่ีผลติในจงัหวดัเชียงราย (ของชาดอยช้าง) ใน 

- การสมัมนาและแสดงนิทรรศการชาระหวา่งประเทศณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง พ.ศ. 2557 
- การประชมุสมัมนาชาสากล ณ เมืองหนานโถว ประเทศไต้หวนั พ.ศ. 2558 
 

1.10 สร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิการงานวิจัยชา (ร่วมกับสถาบนัชา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) 
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั พร้อมทัง้เร่ิมส่งผลิตภณัฑ์ชาไปจําหน่าย
ในประเทศฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม และไต้หวนั 
 

1.11 นําผลติภณัฑ์ชาพรนิทราไปทดลองให้อาสาสมคัรท่ีเร่ิมเป็นเบาหวานท่ีหน่วยแพทย์ทางเลือกของ
โรงพยาบาลแม่ลาว อําเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย ทดลองด่ืม มีผลออกมาว่า สามารถยบัยัง้
การสะสมของนํา้ตาลในเลือดได้ คา่ของไตดีขึน้และลดความดนัโลหิตในอาสาสมคัรทกุ ๆ คน 



7 
 

ระยะที ่2 การวจิัยและพฒันา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั (2562) 5 ปี 
 
2. ไร่ชาธรรมชาติดอยช้างของ บริษัท ชาดอยช้าง จํากดั ยงัคงดําเนินงาน Pure Organic Farming อย่าง

เคร่งครัดตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา และมีสว่นร่วมสง่เสริมเกษตรกรรมประเภทนีต้อ่อตุสาหกรรม
การเกษตรของประเทศ ดงันี ้
2.1 คุณชัชวาลย์ พริง้พวงแก้ว กรรมการบริหารอาวุโส ของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการบริหารของสถาบนัชาและกาแฟของประเทศไทย ภายใต้ร่มเงามหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงราย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 (เดมิเป็นเพียงสถาบนัชาของประเทศไทย) ตลอดมา
จนถึงปัจจบุนั  มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสถาบนัชาและกาแฟ  
กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้เป็นไปตาม
นโยบายและพนัธกิจท่ีกําหนดไว้ ตลอดจนให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการดําเนินงานของ
สถาบนัชาและกาแฟ 
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2.2 คณุชชัวาลย์ พริง้พวงแก้ว ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการกํากับดแูลและอนุญาตการใช้สิ่ง
บ่งชีท้างภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ตามคําสัง่จังหวัดเชียงรายท่ี 6075/2561 ลงวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 มีหน้าท่ีในการกําหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางการดําเนินการควบคมุตรวจสอบ
กระบวนการผลติและจําหนา่ยสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ “ชาเชียงราย”  พิจารณาอนญุาต/เพิกถอน
การใช้ตราสญัลกัษณ์สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ “ชาเชียงราย”  พิจารณาแก้ไขและหาข้อยตุิกรณี
เกิดปัญหาการละเมิด ข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และข้อเสียหายจากการใช้สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ 
“ชาเชียงราย”   กําหนดนโยบาย กิจกรรม ส่งเสริมและสนบัสนุนสินค้าสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์ 
“ชาเชียงราย”   เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์สิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตร์จงัหวดัเชียงราย เพ่ือเพิ่มมลูค่า
สินค้าและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของจงัหวดั และแตง่ตัง้คณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การใช้สิ่ง
บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ “ชาเชียงราย” มีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ 
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2.3 คณุชชัวาลย์ พริง้พวงแก้ว ได้ร่วมมือกบั ผศ.ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์,อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เช่ือม
ชยัตระกูล และ ผศ.ดร. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ จากมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง รวบรวมข้อมลู
ทางวิชาการเพ่ือปลกูและบริหาร “สวนชาอินทรีย์บริสุทธ์ิ” แล้วจัดทําเป็นหนังสือเผยแพร่แก่
เกษตรกรสวนชาทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 บรรยายเร่ือง “ชาอินทรีย์เพ่ือสขุภาพ” เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(คําบรรยายปรากฏอยูใ่นหนงัสือ “สวนชาอินทรีย์บริสทุธ์ิ” หน้า 62 – 80) 
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2.5 เป็นผู้ แทนของสถาบนัชาและกาแฟแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางกับอาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ 
เช่ือมชยัตระกูล หวัหน้าสถาบนัชา ไปยงัประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และไต้หวนั เพ่ือร่วมสมัมนาทาง
วิชาการเร่ืองชา และเจริญสมัพนัธไมตรี ร่วมมือกนัพฒันา ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ชา เป็นจํานวน 8 ครัง้ พร้อมทัง้บรรยายเร่ือง Organic Tea and Health Culture: 
East versus West ท่ีไต้หวนั เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 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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สรุปผลการดาํเนนิกิจกรรมสรา้งความร่วมมือกบัเครือข่ายต่างประเทศ 

 

กจิกรรม วันที่ วัตถุประสงค ์ ประโยชน์ 

1. ศึกษาดูงานและ

เจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการภายใต้บนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ (MOU) 

ระหว่างสถาบนัชา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กบั Tea Research 

Institute, Chinese 

Academy of 

Agricultural 

Sciences(TRI, CAAS) 

ณ เมืองหางโจว  

มณฑลเจ้อเจียง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

14-15 กนัยายน 2558 เพ่ือศึกษาดูงานและ

เจรจาความร่วมมือทาง

วิชาการภายใต้บนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ (MOU) 

ระหว่างสถาบนัชา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กบั Tea Research 

Institute, Chinese 

Academy of 

Agricultural Sciences 

(TRI, CAAS) 

1. ได้รับวารสารทาง

วิชาการ Journal of Tea 

Science ทุกๆ 2 เดือน 

2. ได้รับความ

อนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ

ด้าน Tea tasting มาจดั

อบรมเชิงปฏบิัติการ

ให้กบัผู้ประกอบการใน

ประเทศไทย 

2. เข้าร่วมการประชุม

The International 

Forum on Tea Culture, 

Creativity & Science 

TAIWAN 2015 ณ 

เมืองหนานโถว ประเทศ

ไต้หวัน  

8 – 9 ตุลาคม 2558 เพ่ือแสดงวิสยัทศัน์ของ

ชาอนิทรีย์บริสทุธิ์ที่ผลิต

ในจังหวัดเชียงราย 

คุณชัชวาลย์ พร้ิงพวง

แก้ว ได้นาํเสนอเร่ือง 

“Organic Tea and 

Health Culture: East 

versus West” 

3. ร่วมงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 

Asia-Pacific Tea Expo 

2016 ณ เมืองไทเป 

ประเทศไต้หวัน 

วันที่ 29 กนัยายน –  

2 ตุลาคม 2559 

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

ความรู้ทางวิชาการ

เกี่ยวกบัชา สร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างประเทศต่างๆ 

เพ่ือร่วมกนัพัฒนา

อตุสาหกรรมชาใน

ภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิค

ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 

ผศ.ดร.ปิยาภรณ ์เช่ือม

ชัยตระกูล ได้นาํเสนอ

ความก้าวหน้าด้าน

งานวิจัยและ

ความก้าวหน้า

อตุสาหกรรมชาใน

ประเทศไทย 
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4. โครงการ Thai-

Japan Alliance for Tea 

Industry ณ Shizuoka 

ประเทศญ่ีปุ่น 

30 กนัยายน – 

5 ตุลาคม 2560 

1. เพ่ือเรียนรู้และเย่ียม

ชมกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ผลิตชาอนิทรีย์ของ

ประเทศญ่ีปุ่น  

2. เพ่ือให้เกดิเครือข่าย

ความร่วมมือในด้าน

ธุรกจิ รวมถงึการพัฒนา

อตุสาหกรรมชาและ

งานวิจัยร่วมกนัอย่าง

ต่อเน่ืองโดยร่วมจัดตั้ง

กลุ่มความร่วมมือ

ระหว่างทั้งสองประเทศ

ขึ้น ใช้ช่ือว่า Thai-Japan 

Alliance for Tea 

Industry 

1. ได้นาํองคค์วามรู้มา

ปรับใช้กบัการบริหาร

จัดการแปลงชา 

2. ขยายความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการกบั

ผู้เช่ียวชาญจากประเทศ

ญ่ีปุ่น 

5. การประชุมวิชาการ

นานาชาติ Coco Coffee 

and Tea Asia 2018 

ณ เมือง Hefei ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

17-20 ตุลาคม 2561 

 

เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน

ความรู้ทางวิชาการ

เกี่ยวกบัชา สร้างความ

ร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างประเทศต่างๆ 

ผศ.ดร.ปิยาภรณ ์เช่ือม

ชัยตระกูล ได้นาํเสนอ

สถานการณปั์จจุบันของ

อตุสาหกรรมชาใน

ประเทศไทย 

 

กิจกรรมในประเทศ 

กจิกรรม วันที่ วัตถุประสงค ์ ประโยชน์ 

1. การจัดประชุมวิชาการ

นานาชาติ Thailand 

International 

Conference on Tea 

2014 ณ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

6 – 7 พฤศจิกายน 

2557 

1. เพ่ือประโยชน์ในการ

สร้างหัวข้องานวิจัยและ

เป็นการเปิดโอกาสให้มี

การพัฒนาคุณภาพของ

กระบวนการผลิตชาและ

ผลิตภัณฑช์า  

2. เ พ่ือสนับสนุนการ

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 พ่ื อ ร่ วมกัน

พัฒนากระบวนการผลิต

ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ 

เพ่ือนาํมาใช้พัฒนาแปลง

ชาและกระบวนการผลิต 

 

คุณชัชวาลย์ พร้ิงพวง

แก้ว ได้นาํเสนอเร่ือง 

“Current Status and 

Future Development of 

Tea in Thailand” 



23 
 

ชาและผลิตภัณฑช์า 

2. งานสมัมนา Thai-

Japan Alliance for Tea 

Industry ณ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง 

23-28 กรกฎาคม 

2560 

เพ่ือสร้างโอกาสในการ

นาํเสนอชาไทยและ

สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการสนับสนุน

ธุรกจิชาไทย รวมถงึเป็น

โอกาสอนัดีที่

ผู้ประกอบการชาจะได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้

เทคโนโลยีด้านการผลิต

ชาครบวงจร 

ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการไทยและ

ผู้ประกอบการญ่ีปุ่น 

3.งานประชุม Tea and 

Coffee International 

Symposium 2019 และ

การประชุมการค้าการ

ลงทุนอตุสาหกรรมชา

กาแฟในกลุ่มประเทศ

อาเซียน +6 ณ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10-12 กรกฎาคม 

2562 

เพ่ือสร้างพันธมิตรและ

เครือข่ายการวิจัย

เกี่ยวกบัชาและกาแฟ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้องค์

ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมถงึ

กระตุ้นการพัฒนา

งานวิจัยที่เกี่ยวกบัชา

และกาแฟ 

ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ 

เพ่ือนาํมาใช้พัฒนาแปลง

ชาและกระบวนการผลิต  

 

คุณชัชวาลย์ พร้ิงพวง

แก้ว ได้นาํเสนอเร่ือง 

“T4Hi” และ ผศ.ดร. ระ

วิวรรณ ์เจริญทรัพย์ จาก

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ได้นาํเสนอเร่ือง “Value 

Added Tea Blended 

with Herbal Extract for 

Health Benefits” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.6 

 

รับนกัศึก
จดัการส
2562 จํ
ผู้สมคัรม
เท่านัน้ มี
บริสทุธ์ิใน

 รุ่นท่ี 1 

กษาของมหา ิ
วนชาอินทรีย์
านวน 5 กลุ
มาเป็นจํานวน
มีผลทําให้นัก
นเขตร้อนเพ่ือ

รุ่นที

วิทยาลยั IST
ย์บริสทุธ์ิของบ
ลุ่ม ปีละ 1 ก
นมาก แต่บริษ
ักศึกษาเหล่า
อทําวิทยานิพ

ท่ี 4 
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TOM จากป
บริษัท ชาดอย
กลุ่ม และต้อง
ษัทฯ สามารถ
านีเ้ข้าใจแล
นธ์ของตนเอง

นักศกึษาจ

รุ่นที

ประเทศฝร่ังเ
ยช้าง จํากดั 
งมีการคดักรอ
ถรับได้เพียงปี
ะมีข้อมูลใน
งตอ่ไป 
 
จากฝร่ังเศส

ท่ี 2 

ศส มาศึกษา
เป็นเวลา 5 ปี
องนกัศกึษาเห
ปละ 1 ราย ห
การประกอบ

าดงูานด้านก
ปี ติดตอ่กนัม
หล่านีท้กุ ๆ ปี
หรืออย่างมา
บธุรกิจเกษต

รุ่นท่ี 5 

ารบริหาร
มาจนถึงปี 
ปี เพราะมี
ก 2 ราย 
ตรอินทรีย์

รุ่นท่ี 3 
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2.7 

 

 
 

 ค้นคว้าป
เพ่ือประ
- ขจ

ปุ๋ ย
- เมื

ต้น
ด้ว
ให้

- ส่ว
วชั
ทา

- ผล
กา
ทัว่

ประดิษฐ์ระบ
ะหยดัคา่ใช้จา่
จดัการปลกูไร
ย แล้วจงึนําก
ม่ือนําต้นถัว่ลสิ
นชา โดยลดต้
วยกากมะพร้
ห้ต้นชาได้ปุ๋ ยท
วนอีกด้านหนึ
ชพืชขึน้ใกล้กั
างเดนิให้บริก
ลสรุปท่ีได้ก็คื
ารกําจดัวชัพื
ว ๆ ไป 

บการให้ปุ๋ ยธ
ายและแก้ปัญ
ร่ต้นถัว่ลิสงน
กลบัมาให้ปุ๋ ยก
สงมาปลกูใน
ต้นทนุในการก
าวและรําข้าว
ทางธรรมชาติ
นึ่งของแถวต้น
บัต้นชา และ
การดแูลต้นชา
อ ประหยดัแ
ช   และต้นช
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ธรรมชาติอยูก่ั
ญหาเร่ืองการกํ
นอกสถานท่ีไร
กบัต้นชาในไ
นแถวระหว่าง
กําจดัวชัพืชไ
ว หมกัผสมลง
ตท่ีิผลติขึน้ระห
นชา ก็จะปลกู
ะให้ไนโตรเจน
าและการเก็บ
แรงงานและค่
ชาเจริญงอกง

กบัท่ี (In-situ 
กําจดัวชัพืชใน
ร่ชา  การเก็บ
ไร่อีกครัง้หนึง่ 
แถวต้นชา จะ
ไปได้  เม่ือต้น
งไป พร้อมทัง้
หวา่งแถวต้น
กถัว่บราซิลซึ่
นอีกด้านหนึ่งก
ใบชาไปในตั
าใช้จ่ายในกา
งามให้ผลผลิต

 Fertilizing 
นสวนชาโดยวิ
บเก่ียวต้นถัว่ม
 
ะทําให้ไม่มีวชั
นถัว่โตเต็มท่ีแ
งเสริมความชื ้
ชาโดยอตัโนม
งเป็นต้นไม้ค
กบัต้นชา พร้อ
วัด้วย 
ารให้ปุ๋ ยกบัต้
ตสงูขึน้กว่าก

System) ให้
วธีิการดงันี ้
มาย่อยแล้วห

ชพืชขึน้ในระห
แล้วก็ไถกลบ 
ชืน้พร้อมกนัไป
มตั ิ
คลมุดิน ป้องก
อมทัง้ใช้ประโ

ต้นชา ขจดัคา่
การให้ปุ๋ ยแบบ

ห้กบัต้นชา 

หมกัในโรง

หว่างแถว
และเสริม
ปด้วย ทํา

กนัไม่ให้มี
โยชน์เป็น

ใช้จ่ายใน
บธรรมดา
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2.8 ทําการค้นคว้า วิจยั เร่ืองการกําจดัปลวกทัง้ 2 ประเภท คือ ปลวกท่ีกินอาหารไม้ดิบและไม้แห้ง  
ปลวกท่ีอยู่ใต้ระดบัดินซึง่จะกินอาหารเป็นไม้ดิบ เป็นศตัรูตวัสําคญัของต้นชา มกัจะเข้ามากดั
กินรากและต้นของชา ทําให้ต้นชามีผลผลิตใบชาลดลง และในท่ีสุดต้นชาจะตาย แล้ว
กลายเป็นอาหารของปลวกท่ีอยูเ่หนือระดบัดนิซึง่กินอาหารไม้แห้งตอ่ไป 

 
 

วิธีกาํจัดปลวก 

วิธีกาํจัดปลวกโดยใช้ เชือ้ราเมธาไรเซียม (Metarhizium) 

วิธีใช้  นําผงเชือ้ราเมธาไรเซียม 100 กรัม นมข้น 1 กระป๋อง นํา้สะอาด 20 ลิตร ผสมกนัทิง้ไว้ 
1 คืน ฉีดพ่นบริเวณโคนต้นชาท่ีพบเห็นปลวกและรังปลวก ฉีดพ่นตอนแดดอ่อน (ตอนเย็น) 
เชือ้ราเมธาไรเซียมจะปลิวไปสมัผสักบัตวัปลวกโดยตรง เม่ือเชือ้ราเมธาไรเซียมได้รับความชืน้
หรือเจอสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการเจริญเติบโต ก็เร่ิมสร้างท่อหรือหลอด (germ tube) 
ออกมาเพ่ือให้แทงทะลุผ่านผิวหนังหรือลําตวัปลวกเข้าไปภายใน จากนัน้ก็จะสร้างเส้นใย 
(mycelium) เข้าทําลายระบบทางเดินอาหาร เม่ือขยายเพิ่มเต็มท่ีแล้ว เส้นใยส่วนหนึ่งจะเร่ิม
แตกหกัเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อยเข้าไปทําลายอวยัวะภายในสว่นอ่ืน ๆ ตอ่ สง่ผลให้ปลวกเร่ิมออ่นแอ 
คอ่ย ๆ ป่วยและตายในท่ีสดุ 
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 การทาํเหยื่อไล่ปลวกด้วยกิ่งชาแห้งผสมเชือ้ราเมธาไรเซียม 
 

วิธีทาํ นําถงันํา้เติมนํา้สะอาด 20 ลิตร ผงเชือ้ราเมธาไรเซียม 200 กรัม หวัเชือ้ราเมธาไรเซียม 
4 ช้อนชา ผสมให้เข้ากนั นําก่ิงชาแห้งแช่ในนํา้หมกัเชือ้รา 20 นาที เสร็จหกัก่ิงชาเป็นชิน้เล็ก ๆ 
ใสก่ลอ่งกระดาษขนาดตา่ง ๆ ปิดฝากลอ่ง และเจาะรูทางเข้า  
วิธีใช้ ขดุหลมุบริเวณรังปลวก นํากลอ่งเหย่ือใสเ่ข้าไปในรังของปลวก กลบดินปิดหลมุ สงัเกต
ผลทกุ 7 วนั เม่ือปลวกกินเหย่ือ เดินผ่านหรือสมัผสั เมธาไรเซียมก็จะแพร่กระจาย จากนัน้ ก็
จะคอ่ย ๆ เจริญเตบิโตขยายลกุลามเข้าทําลายจนปลวกต้องตายทิง้รังร้าง 
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เชือ้

ภมูิค
อตัร
 
การ
วิธีท

ให้พ
ในที
ถงุ ส
 

ทําการค้
เกาะต้น
ตรงกนัข้
ของต้นช
เชือ้ราป
ต้นชาซึ่ง
หลีกเล่ีย
สําหรับวิ

 

อรา  เกิดจาก
คุ้มกนั เวลาอ
ราสว่น เชือ้รา

รขยายเชือ้รา
ทาํ นําข้าวสา
พออุ่น เติมหวั
ท่ีร่มรําไร เขย่
สามารถผสม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค้นคว้าเร่ืองเชื
นชา อนัตราย
ข้ามกบัเชือ้รา
ชา สดุท้ายทํา
ระเภทนีเ้ข้าสู
งเกิดจากใบมี
ยงทกุวิธีท่ีจะไ
วธีิแก้ไขขัน้สดุ

กต้นชาท่ีมีสขุ
อากาศชืน้สงู
าไตรโคเดอร์ม

าไตรโคเดอ
ารเจ้า 200 กรั
วเชือ้รา 1 ช้อน
าถงุทกุ 3 วนั
มนํา้ได้ 80 ลติ

ชือ้ราท่ีอยู่ระด
ต่อต้นชาจะน้
ท่ีอยูใ่ต้ระดบั
าให้ต้นชาตาย
สู่รากตามธรร
มีดของเคร่ือง
ไมใ่ห้เกิดบาด
ดท้าย อยูใ่นร

ราย

ขภาพไม่สมบู
จะทําให้เกิด
มา 1 ถงุ ผสม

ร์มา 
รัม นํา้เปลา่ 6
นชาต่อถงุ ผส
น สงัเกตดเูชือ้
ตร 
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ดบับนดินและ
น้อยมาก นอ
บดนิ เชือ้ราปร
ยในเวลาอนัสั
รมชาติอย่างง
งกลท่ีใช้ในก
ดแผลกบัลําต้น
ระหวา่งการดาํ

ยงานเร่ืองเชื ้
 

รณ์ อ่อนแอ 
ดโรค วิธีกําจดั
นํา้ 80 ลติร ฉี

60 มิลลิลิตร 
สมคลกุให้เข้
อราเดินดีเต็ม

ะใต้ดิน  เชือ้ร
กจากจะแย่ง
ระเภทนีจ้ะทํา
สัน้ 
ง่ายดาย แต่จ
ารตดัวชัพืช 
นของต้นชา 
าเนินการวิจยั

ชือ้รา 

ต้นท่ีถกูปลว
ดใช้เชือ้ราไต
ฉีดพน่ตอนแด

ใส่ถงุร้อน นึง่
ากนั รัดด้วยห
ถงุประมาณ 

ราท่ีอยู่เหนือร
อาหารของต้
าลายการทําง

จะเข้าสู่ลําต้น
 ดงันัน้ จําต้อ

ย 

กแมลงกดักิน
รโคเดอร์มา  
ดดออ่น (ตอน

ง 30 นาทีหลงั
หนงัยางเจาะ
 7 วนั สามาร

ระดบัดิน ถ้าเ
ต้นชาเพียงเล็
งานของรากแ

นโดยผ่านบาด
องระวงัอย่าง

น แล้วทําให้ต้
 ฉีดพ่นต้นท่ีพ
นเย็น) 

งัจากนํา้เดือด
ะรูด้วยเข็ม 16
รถนําไปใช้ได้

เกิดขึน้มา
กน้อย ซึ่ง
และลําต้น

ดแผลของ
งยิ่งท่ีต้อง

ต้นชาขาด
พบเชือ้รา 

ด เสร็จผึ่ง
6 รู เก็บไว้
ด้ เชือ้รา 1 
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10 การเผย
 

แพร่เร่ืองชาสุสขุภาพตอ่นกั
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ศกึษาและมววลชนทัว่ไป 
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2.11 การประดษิฐ์ชาเพ่ือรักษาสขุภาพ   
ตามธรรมชาติ ชาเป็นเคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติเพ่ือช่วยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว และมีคนด่ืมทั่ว
โลกกว่า 3,000 ล้านคน  จากคําพงัเพยของ ศ.นพ. เสม พริง้พวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยและ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุได้กลา่วไว้ว่า “ถ้าโรคใดเกิดท่ีใด จะมีสมนุไพรพืน้บ้าน ณ 
ท่ีนัน้รักษาโรคต่าง ๆ เหล่านัน้อยู่ได้เสมอ”  ดงันัน้ คนไทยเราป่วยโรคเบาหวานกว่า 20 ล้าน
คนด้วยกนั แต่ถ้าคนต่างชาตินัน้ พบว่าป่วยโรคเบาหวานถึงประมาณ 2,000 ล้านคน (จาก
รายงานของ WHO) และโรคท่ีจะตามมาอีก 2 โรค คือ ความดนัโลหิตสงู และไขมนัในโลหิตสงู 
จากการวิจยัของหลายสถาบนัสมนุไพรในประเทศไทย (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร, 
คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ) พบวา่ ใบชะพล,ู ผลมะขามป้อม และมะเขือพวง มีคณุสมบตัิช่วยระงบั
นํา้ตาลไมใ่ห้เข้าไปสะสมในโลหิตได้ พร้อมทัง้ ก้านและใบขึน้ฉ่าย, ตะไคร้ และขิง มีคณุสมบตัิ
ช่วยลดความดนัโลหิตและไขมนัในเลือดได้ 
ฝ่ายวิจัยและพฒันาของบริษัท ชาดอยช้าง จํากัด จึงประดิษฐ์วิธีการนําสมุนไพรเหล่านีม้า
ผสมผสานเข้ากบัผลิตภณัฑ์ชาของบริษัท “โดยการมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถเห็นได้” หรือ 
Invisible Blending เพ่ือช่วยป้องกนัและรักษาผู้ ป่วยด้วยโรคทัง้ 3 ดงักลา่วข้างต้น โดยเฉพาะ
กลุ่มเส่ียงและกลุ่มผู้ เร่ิมต้นป่วยด้วยโรคทัง้ 3 ดงักล่าว  ต่อมา ได้มีผลการทดลองวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือยืนยนัความเช่ือมัน่ของนกัวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ ดงัปรากฏในรายงาน 
เอกสารอ้างอิง (2) เร่ือง คณุภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของชาพรนิทรา นิรันดร 
และชาอูห่ลงดอยช้าง 
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2.12 การทดลองวิจยัทางวิทยาศาสตร์เร่ืองผลลพัธ์ของการรักษาสขุภาพจากชานิรันดรและพรนิทรา 
เอกสารอ้างอิง (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.133 ปรากฏก
(Climate 
ตามปกติ
จะเห็นได้
อดีต เกิด
อากาศล
ในท่ีโลง่แ
เขียวขจี 
อาจจะทํ
ต้นชา  ต่
ขัน้ตอนวิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ารณ์ในสวน
 Change) 
ติ ธรรมชาติจ
ด้ว่า ฝนไม่ตก
ดพายพุดัแรง
ดน้อยลง สิ่ง
แจ้ง มีสขุภาพ
เจริญเติบโต
าให้ต้องปลกู
ตอ่ไปต้นชาอา
วจิยัและพฒัน

นชาอินทรีย์บ

ะมีการเปล่ีย
กต้องตามฤดกู
ผิดปกติเสมอ
เหล่านีมี้ผลก
พไมส่มบรูณ์ ใ
รวดเร็วกว่าแ
ต้นไม้ใหญ่แซ
าจจะต้องขึน้ท
นาของบริษัท 

ตน้ชาอนิ

ตน้ชาอนิท
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บริสุทธ์ิ เน่ือ

นแปลงตลอ
กาล และถ้าต
อ ทําลายสิ่งก
กระทบต่อไร่ช
ให้ผลติผลน้อ
และให้ผลผลิ
ซมในไร่ชาท่ีเ
ท่ามกลางต้น
 ชาดอยช้าง จ

นทรยีบ์รสิทุธิ

ทรยีบ์รสิทุธิท์ีข่

งมาจากกา

ดระยะเวลาเ
ตกก็จะไม่แผ่ก
ก่อสร้างรุนแร
ชาอย่างเห็นไ
อยลง ตรงข้าม
ตสงูกว่า  กา
เคยโลง่แจ้ง เพื
ไม้ใหญ่ดงัเช่น
จํากดั  คาดว่

ธิท์ีข่ ึน้อยูใ่นที

ขึน้อยูใ่กลก้บั

รเปล่ียนแปล

ป็นล้าน ๆ ปีที
กระจายเป็นบ
รงขึน้ แดดจดั
ด้ชดั  ต้นชาอิ
มกบัท่ีขึน้อยูใ่
ารเปล่ียนแปล
พ่ือให้ร่มเงาแ
นต้นกาแฟก็เ
าจะรู้ผลภายใ

ทีโ่ลง่แจง้ 

บรม่ไมใ้หญ ่

ลงของดินฟ้

ท่ีผ่านมา ใน
บริเวณกว้างเ
ดกว่าปกติ คว
อินทรีย์บริสทุ
ใกล้กบัร่มไม้ใ
ลงของดินฟ้า
และความชืน้เ
เป็นได้ ในขณ
ใน 3 – 4 ปี ข้

าอากาศ 

ปัจจบุนันี ้
เหมือนใน
วามชืน้ใน
ทธ์ิท่ีขึน้อยู่
ใหญ่ซึง่จะ
าอากาศนี ้
เพิ่มขึน้แก่
ณะนีอ้ยู่ใน
ข้างหน้านี ้
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2.14 อนาคตตลาดชาของไทยท่ีสง่ออกไปขายในตา่งประเทศ 
ความเดิมชาท่ีได้รับการปลกูในไร่ชาจากประเทศไทยทัว่ ๆ ไปท่ีส่งออกไปยงัต่างประเทศนัน้ 
ประสบปัญหาในการทําตลาดสง่ออกมากมาย ถ้าจะขายได้ก็จะต้องถกูกดราคา จนบางครัง้ไม่
ค่อยคุ้ มกับการลงทุน  ท่ีขายได้ก็จําต้องมีกลิ่น รสชาติ ท่ีถูกปากหรือรสนิยมของผู้ ด่ืมใน
ต่างประเทศ  ชาของเขาจึงถกูนําไปเป็นส่วนผสมของชาท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศเสีย
เป็นสว่นใหญ่ โดยไม่มีลกัษณะพิเศษของตนเอง เพียงแตช่าอสัสมัหรือชาป่าจากประเทศไทยมี
ราคาถกู เป็นท่ีนิยมของตลาดชาในประเทศจีน ซึง่ถกูนําไปเป็นวตัถดุิบในการผลิตชา “ผเูอ่อร์”  
ชายอดนิยมในมณฑลยนูนาน เน่ืองจากชาผเูออ่ร์มีความต้องการเป็นท่ีนิยมของผู้ชอบด่ืมชาดํา 
รสเข้มข้นในประเทศจีนเพิ่มมากขึน้อย่างน่าทึ่ง  ดงันัน้ การจะส่งชาไปขายในต่างประเทศ คง
จําต้องเป็นชาท่ีผสมสําเร็จรูปจากประเทศไทย ซึง่จําต้องศึกษาหรือเส่ียงทายรสนิยมของผู้ ด่ืม
ชาในต่างประเทศเสียก่อน และจําต้องมีคุณสมบตัิพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เช่น นอกจากมี
กลิน่ รสชาตดีิแล้ว อาจต้องใช้รักษาสขุภาพเป็นพิเศษเพิ่มเข้าไปด้วย 

บริษัท ชาดอยช้าง จํากดั จึงเร่ิมต้นทดลองผลิตชาผสม (Blended Tea) ช่ือ “T4Hi”, Tea for 

Health Improvement, ชาสง่เสริมสขุภาพออกสูต่ลาดสากลตอ่ไป พร้อมทัง้ในขณะนีโ้ดยผ่าน
ช่องทางความร่วมมือของสถาบันชาและกาแฟของประเทศไทย กําลังหาข้อมูลจากผู้ แทน
ประเทศองักฤษ, ญ่ีปุ่ น และจีน (ท่ีเคยมาร่วมสมัมนาในงาน Tea and Coffee International 
Symposium 2019 ระหวา่งวนัท่ี 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง) ว่าแต่
ละประเทศของเขามีความต้องการชา Special Tea จากประเทศไทยอย่างไรบ้าง เพ่ือขยาย
ตลาดสง่ออกชาท่ีผลติในประเทศไทยสูต่ลาดสากลให้มากขึน้ในอนาคตอนัใกล้นี ้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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บทสรุป 
 
 บริษัท ชาดอยช้าง จํากดั จะดําเนินงานวิจยัและพฒันาเกษตรกรรมเพ่ือผลิตชาอินทรีย์บริสทุธ์ิให้
ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ และยินดีร่วมงานกับสถาบันชาและกาแฟแห่งประเทศไทย รวมทัง้ 
คณะกรรมการกํากบัดแูลและอนญุาตการใช้สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ “ชาเชียงราย” อยา่งใกล้ชิดตลอดไป 
 
 
เอกสารอ้างองิ 

(1) หนงัสือ สวนชาอินทรีย์บริสทุธ์ิ / ชชัวาลย์  พริง้พวงแก้ว และอาจารย์จากมหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
(2) เอกสารตีพิมพ์เร่ือง คณุภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของชาพรนิทรา นิรันดร และชาอู่

หลงดอยช้าง / ศนูย์นวตักรรมสมนุไพรครบวงจร มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
(3) รายงานผลการดําเนินการ โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการและฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ของ CLMVT  ร่วมกบัคูค้่าในตลาดโลก หลกัสตูร ตดิอาวธุธุรกิจสมนุไพรใน CLMVT 
(CLMVT Herb InnoBiz Empowerment) / มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

(4) LESSONS LEARNT FROM EXECUTIVE INTERVIEW / มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
(5) รายงานผลกิจกรรม ลงชุมชนสํารวจสมุนไพรตามวิถีภูมิปัญญาล้านนา / สํานักวิชาการแพทย์

บรูณาการ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
(6) รายงานผล คณุภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของชาพรนิทรา นิรันดร และชาอู่หลงดอย

ช้าง / ศนูย์นวตักรรมสมนุไพรครบวงจร มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
(7) TEA AND COFFEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019 ASEAN+6 ON TEA AND 

COFFEE BUSINESS SUMMIT / มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 


