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หลกัการและเหตุผล

ดว้ยจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสภาพอากาศและภูมิประเทศที'
เหมาะสมแก่การปลูกชาพนัธ์ดี โดยเฉพาะอยา่งยิ'งที'หมู่บา้นรักไทย
และหมู่บา้นคาหาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ' งไดมี้การเพาะปลูกชา
พนัธ์อู่หลง และชิงชิง อีกทั1งสภาพอากาศเหมาะสมแก่การปลูกพืช
สมุนไพร เช่น ตะไคร้ สะระแหน่ ใบเตย  และดอกไมซึ้' งสามารถ

ชุดความรู�ทํามาหากิน
“ชา  DIY”

สมุนไพร เช่น ตะไคร้ สะระแหน่ ใบเตย  และดอกไมซึ้' งสามารถ
รับประทานได ้เช่น ดอกมะลิ   กุหลาบป่า กุหลาบพนัปี อีกทั1งยงัมี
ภูมิทศัน์ในไร่ชาที'สวยงามจึงทาํให้สามารถดึงดูดนักท่องเที'ยวที'
หลงไหลชื'นชอบธรรมชาติเข้ามาเที'ยวชมอย่างต่อเนื'อง และ
ปัจจุบนัพบวา่ประชาชนนิยมดื'มชาเพื'อสุขภาพในรูปแบบต่างๆมาก
ขึ1น  แต่ผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงนิยมดื'มชาในรูปแบบเดิมๆอีกทั1งเกิด
การแข่งขนัทางการตลาดสูงขึ1นในปัจจุบนั  ดงันั1นเพื'อเป็นการสร้าง
รูปแบบการดื'มชาที'แปลกใหม่ เพื'อสร้างโอกาสทางการตลาดที'
แตกต่าง การทาํชาสด DIY ดว้ยตวัเองจึงเป็นอีกหนึ' งทางเลือก 
ใหแ้ก่ผูรั้กสุขภาพและหลงใหลการดื'มชา



วตัถุประสงคข์องการจดัทาํชุดความรู้ทาํมาหากิน

ชุดความรู�ทํามาหากิน
“ชา  DIY”

•   เพิ'มมูลค่าใหช้าในทอ้งถิ'น โดยการสร้างความแปลกใหม่ในการดื'มชา
•   ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนวฒันธรรมทอ้งถิ'นผา่นประสบการณ์ของ       
    นกัท่องเที'ยวและทาํใหเ้กิดการท่องเที'ยวเชิงเกษตรกรรม



กลุ่มเป้าหมาย

ชุดความรู�ทํามาหากิน
“ชา  DIY”

�  ชาวบ�านหมู�บ�านคาหาน
�  ชาวบ�านหมู�บ�านรักไทย
�  ประชาชนผู�สนใจ



ขั1นตอนการจดัทาํชุดความรู้ทาํมาหากิน
�ศึกษาหาข�อมูลด�านชาอู�หลง และพืชสมุนไพร 

�ศึกษาคุณสมบัติของชาอู�หลง และพืชสมุนไพร
�การคัดเลือกพันธุ*ชา และพืชสมุนไพร
�ข้ันตอนการปลูกและการดูแลรักษาต�นชาและพืชสมุนไพร
�ข้ันตอนการเก็บเก่ียวชาและพืชสมุนไพร
�ข้ันตอนการทําชา

ชุดความรู�ทํามาหากิน
“ชา  DIY”

ข้ันตอนการเก็บเก่ียวชาและพืชสมุนไพร
�ข้ันตอนการทําชา
�ข้ันตอนการชงชากับพืชสมุนไพร
�เทคนิคการดื่มชา

�ข้ันตอนการทําการตลาด
�ศึกษาและค�นหากลุ�มเป0าหมาย
�วิเคราะห*จุดเด�น จุดด�อย อุปสรรคและป1ญหา
�ประชาสัมพันธ* 

�การบริหารจัดการร�านชาสด DIY
�การตกแต�งร�าน
�การจัดการกําลังคน
�การเงินการลงทุน
�การบริการลูกค�า



ประโยชน์ที'คาดวา่จะไดรั้บ

�  เกิดประสบการณ์การดื'มชารูปแบบใหม่
�  เกิดการท่องเที'ยวเชิงวฒันธรรมและเชิง

 เกษตรกรรม
�  สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน

ชุดความรู�ทํามาหากิน
“ชา  DIY”

�  สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน



Mind MapMind MapMind MapMind Map
 “ชา DIYDIYDIYDIY”





ความเป็นมาของชา
            แหล�งกําเนิดชาในประเทศไทยอยู�ตามภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ โดยกระจายอยู�ในหลาย
จังหวัดแถบภาคเหนือ ท่ีสําคัญได)แก� เชียงใหม� เชียงราย แม�ฮ�องสอน แพร� น�าน ลําปางและตาก การ
สํารวจ บุกเบิก และริเร่ิมอุตสาหรรมชาของประเทศไทยเกิดขึ้นคร้ังแรกในป/ พ.ศ. 2480 โดยนาย
ประสิทธ์ิ และนายประธาน พุ�มชูศรี สองพ่ีน)องได)จัดตั้งบริษัท ใบชาตราภูเขา  จํากัด และสร)างโรงงาน
ชาขนาดเล็กขึ้นท่ีอําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� โดยรับซื้อใบชาสดจากชาวบ)านท่ีทําเม่ียงอยู�แล)ว แต�
พบป:ญหาอุปสรรคหลายประการ เช�น ใบชาสดมีคุณภาพต่ํา ปริมาณไม�เพียงพอ  ชาวบ)านขาดความรู)
ความชํานาญในการเก็บเก่ียวยอดชาและการตัดแต�งต)นชา ส�วนท่ีอําเภอฝางน้ัน นายพร เก่ียวการค)า ได)
นําผู)เช่ียวชาญทางด)านชาชาวฮกเก้ียนมาจากประเทศจีน เพ่ือมาถ�ายทอดความรู)ให)กับคนไทย ต�อมาในป/ 
พ.ศ. 2482  สองพ่ีน)องตระกูลพุ�มชูศรี ได)แก)ไขป:ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเร่ิมปลูกสวนชาเป>น
ของตนเอง ใช)เมล็ดพันธุ?ชาพ้ืนเมืองมาเพาะ  สวนชาตั้งอยู� ท่ีแก�งพันท)าว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม� ในเน้ือท่ีประมาณ 100  ไร� และต�อมาได)ขยายพ้ืนท่ีปลูกมาท่ีบ)านเหมืองกึด และบ)านช)าง 
ตําบลสันมหาพน อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� ในป/ พ.ศ. 2508 ได)ส�งเสริมการผลิตมากขึ้น โดยขอ
สัมปทานทําสวนชาจากกรมปBาไม) จํานวน 2,000  ไร� ท่ีบ)านบางห)วยตาก ตําบลอินทขิน อําเภอแม�
แตง จังหวัดเชียงใหม�  ในนามของบริษัทชาระมิงค? และทําสวนชาท่ีตําบลสันมหาพน อําเภอแม�แตง ใน
นามของบริษัทชาบุญประธาน ชาท่ีผลิตได)ส�วนใหญ�จะเป>นชาฝร่ังนามของบริษัทชาบุญประธาน ชาท่ีผลิตได)ส�วนใหญ�จะเป>นชาฝร่ัง

สําหรับภาครัฐน้ัน การส�งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาเร่ิมขึ้นในป/พ.ศ.2483 โดย ม.ล.เพช 
สนิทวง ปลัดกระทรวงเกษตร คุณพระช�วงเกษตร ศิลปากร อธิบดีกรมเกษตร และม.จ.ลักษณากร เกษม
สันต? หัวหน)ากองพืชสวน ได)สํารวจพ้ืนท่ีปลูกและปรับปรุงชาในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม� และโดยได)
จัดตั้งเป>นสถานีทดลองพืชสวนฝาง มีนายพ�วง สุวรรณธาดา เป>นหัวหน)าสถานี ระยะแรกเมล็ดพันธุ?ชาท่ี
นํามาปลูกได)เก็บจากท)องท่ีตําบลม�อนบินและดอยขุนสวยท่ีมีต)นชาปBาขึ้นอยู�  ต�อมามีการนําชาพันธุ?ดีมา
จากประเทศอินเดีย ไต)หวัน และญี่ปุBนมาทดลองปลูก โดยได)ทําการศึกษา ค)นคว)า และวิจัยในสถานี
ทดลองเกษตรท่ีสูงหลายแหล�ง เช�น สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก สถานีทดลองเกษตรท่ีสูง
วาวี จังหวัดเชียงราย และสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงแม�จอนหลวง จังหวัดเชียงใหม�

ในป/ พ.ศ.2518 ฝBายรักษาความม่ันคงของชาติ ได)เร่ิมโครงการปลูกชาในพ้ืนท่ีหมู�บ)านอพยพ 
จํานวน 6 หมู�บ)าน คือ บ)านหนองอุ แกน)อย แม�แอบ ถ้ํางอน ถ้ําเปรียงหลวง และแม�สลอง โครงการน้ี
ได)รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต)หวันในการจัดส�งเมล็ดพันธุ?ชาลูกผสมมาให)ทดลองปลูก พร)อมท้ังส�ง
ผู)เช่ียวชาญมาถ�ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตชา ต�อมาอีก 3 ป/ มีการสร)างแปลงสาธิตการปลูก
ชาขึ้นท่ีบ)านแม�สลอง หนองอุและแกน)อย ในป/พ.ศ. 2525 จึงได)มีการจัดตั้งสหกรณ?ใบชาแม�สลอง อําเภอ
แม�จัน จังหวัดเชียงราย ทําให)สมาชิกท่ีปลูกใบชาได)รับความช�วยเหลือและสนับสนุนในด)านการเงินและ
ด)านต�างๆ



ความเป็นมาของชา (ต่อ)
ในป/ พ.ศ.2525 กองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมส�งเสริมอุตสาหกรรมร�วมกับศูนย?เพ่ิม

ผลผลิตแห�งเอเชีย ได)จัดทุนดูงานด)านอุตสาหกรรมชาแก�ผู)ประกอบการชาจํานวน 12 คน ณ ประเทศ
ไต)หวัน และศรีลังกา เป>นเวลา 2 สัปดาห? ต�อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2526 ศูนย?เพ่ิมผลผลิตแห�งเอเชีย 
ได)จัดส�งผู)เช่ียวชาญด)านชาจีนจากประเทศไต)หวัน 2 คน คือ นายซูหยิงเลียน และนายจางเหลียนฟู มา
ให)คําแนะนําด)านการทําสวนชาและเทคนิคการผลิตชาจีนเป>นเวลา 2 สัปดาห? ในเดือนมิถุนายน 2527 
ศูนย?เพ่ิมผลผลิตแห�งอาเซียนได)จัดส�งผู�เช่ียวชาญชาด)านชาฝร่ังจากประเทศศรีลังกา คือ นายเจซี รามา
นา เคน มาให)คําแนะนําและสาธิตเทคนิคการผลิตชาเป>นเวลา 3 สัปดาห? ต�อมาในป/ พ.ศ.2530 กรม
วิชาการเกษตรได)ขอผู)เช่ียวชาญจาก Food and AgricultureOrganization (FAO) มาสํารวจและศึกษาความ
เป>นไปได)ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชา ซึ่งทาง FAO ได)ส�ง Dr. A. K. Aich ผู)เช่ียวชาญชาฝร่ังจากประเทศ
อินเดียเข)ามาศึกษาเป>นเวลา 1 เดือน และมีการส�งนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรไปดูงานด)านการ
ปลูก และการผลิตชาฝร่ังท่ีประเทศอินเดีย

ในป/พ.ศ. 2520 งานเกษตรท่ีสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร? โดยศาสตราจารย?ปวิน ปุณศรี ได)
ขอผู)เช่ียวชาญจากสถานีทดลองชาไต)หวันคือ Dr.Juan I-Ming เข)ามาศึกษาความเป>นไปได)ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมชาของไทยเป>นระยะเวลา 3 เดือน ในระยะเวลาเดียวกันทางคณะเกษตรศาสตร?
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� นําโดย ผศ.ดร.วิเชียร ภู�สว�าง ได)เร่ิมงานศึกษาวิจัยทางด)านสรีรวิทยาของชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม� นําโดย ผศ.ดร.วิเชียร ภู�สว�าง ได)เร่ิมงานศึกษาวิจัยทางด)านสรีรวิทยาของชา 
ต�อมาในป/ พ.ศ. 2530 สาขาผลไม) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม�โจ) โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
จากโครงการหลวงได)เร่ิมโครงการวิจัยและพัฒนาชาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือทําการปรับปรุงพันธุ?ชา
จีน ศึกษาวิธีการขยายพันธุ? ผลิตต)นกล)าชาพันธุ?ดี และปรับปรุงกระบงนการการผลิตใบชาให)กับศูนย?
พัฒนาโครงการหลวงต�างๆ ภายหลัง 3 ป/ต�อมา ม.จ.ภีศเดช รัชนี ผู)อํานวยการโครงการหลวงได)ทรง
อนุมัติให)จัดตั้งสถานีวิจัยชาขึ้นท่ีบ)านห)วยนํ้าขุ�น อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย ป:จจุบันทางสถานีได)
ทําการผลิตต)นกล)าชาจีนพันธุ?ห)วยนํ้าขุ�น เบอร? 3 (HK.NO.3) ท่ีคัดเลือกจากแม�พันธุ?ชาจีนลูกผสม ของ
ไต)หวันเพ่ือแจกจ�ายให)กับเกษตรกรในโครงการและหน�วยงานท่ีสนใจ

ในป/ พ.ศ. 2533 กรมส�งเสริมการเกษตรได)ทําการส�งเสริมให)เกษตรกรปลูกชา โดยจัดทําแปลง
ขยายพันธุ?ชาพันธุ?ดีท่ีศูนย?ส�งเสริมการผลิตพันธุ?พืชสวนเชียงราย จัดทําแปลงส�งเสริมการปลูกชาพันธุ?ดี 
และส�งเสริมการปรับปรุงสวนชาให)แก�ชาวเขา ส�งเสริมให)เกษตรกรตัดแต�งก่ิง ใส�ปุLย ดูแลรักษาและปลูก
ต)นชาเสริมในแปลงสวนชาเก�า พร)อมท้ังฝMกอบรมให)ความรู)เร่ืองการปลูกและการผลิตชาแก�เกษตรกร
ผู)สนใจ พร)อมท้ังจัดตั้งกลุ�มผู)ปลูกชา และประสานงาน ด)านการตลาดระหว�างเกษตรกรและพ�อค)าผู)รับ
ซื้อใบชา



ประโยชนข์องชาต่อสุขภาพ   
1.    ���������������������

������������ ���������������������!"#$��%��� �& #'(#�)
*��)+�� ���� %� !,*����� Epigallocatechin gallate (EGCG) 9ึ()
!�;�������������������#'(�'<#=�>?�) %� �'<#=�>���@���������'Aึ) 20 !#@� D�
!#���!�;������������������� �����AE���������������#'(!�;���!+��F�)%�D
+�� ���� !�@� %�D��!�G)  %�D+���E    ?��"���HF�����!�ื����) !�;�
���  Eึ)�@� �������!�'( )����!�;�%�D!+�@��'J
2.    ����%�D��!�G)
        ���ื(��JL���!�;����EL������A�@� ���������!����!�G)#'(��� ��
�@�)MH�� !�@� ��!�G)��!*����+�� ��!�G)+�����+�� ��!�G)�L�H��!�G ��!�G)
��� ��!�G)N��+��) ��!�G)�L�H���+O@ ��!�G)����@�� ?����!�G)!����� ���D�!#
��� (Catechins) �����'N� �� �J)��!�G)��� �H#'(+��+��  D�!#���#'(����� (Catechins) �����'N� �� �J)��!�G)��� �H#'(+��+��  D�!#���#'(��
<#=�>������!�G)#'(�L�D�ODื� Epigallocatechin gallate (EGCG)
3. ����%�D+���E
        D�!#��� (Catechins) �@� ����!�G)F�)!�ื��R�  ����!��
������!���!�ื��R�  #L��+���D���!�'( )F�)%�D����!�ืJ�+���E�� E���
F �� ! �ื � �  �� �*<S&  ? � � �� �* �TE� ! �� � ! �ื � ��' ��� �  ��E ��'J 
Epigallocatechin gallate (EGCG)  �)�@� ����!����9�!����F�)
%D!��!����� ��������?��������)������!���!�ื��E�%D!��!����� 
����!��!���!�ื��?FG)����'���� ?����D���!�'( )F�)%�D!���!�ื��+���E�'�



ประโยชนข์องชาต่อสุขภาพ  
4.    ����%�D!��+���

���%*��$U��� (Polyphenols) �����@� ��������JL������!�ื�� 
%�  �� �J)��#L�)��F�)!��H9�&��H�!��  9ึ()!�;�!��H9�& @� ?�X)  D�!#����@� 
 �� �J)��#L�)��F�)!��H9�&��H�!��#�J)���JL��� ?���L�H��  #L��+�?�X)A� @� H�����
�) �@� �+���!*�(�FึJ�F�)�JL������!�ื��!�;�H�� @�)���M  ��E���J���!F' � �)
�������9ึ�F�)��%D�#'(�L�H��
5.    ������F"�*�@�)��
        ���%*��$U��� (Polyphenols) �����@�  �� �J)��!E��O!���%�F�)
?�D#'!�' ���@�)��9ึ()�'#�J)?�D#'!�' #'(@�%�D���@�)�� Porphyromonas
gingivilis ?��?�D#'!�' #'(#L��+�$]�N� Stretococcus mutans D�!#
����@�  �� �J)��#L�)��F�)!��H9�&��H�!�����JL���  #L��+��'�����`��%D�?������@�  �� �J)��#L�)��F�)!��H9�&��H�!�����JL���  #L��+��'�����`��%D�?��
���%����� �) 9ึ()!�;�N��������`��+��F�)?�D#'!�' #'(#L��+�!��$]�N� 
��E��'JD�!#��� �)�@� !D�ื��$]��+�?FG)?�)�X�)��$]�N�
6.    ����%�D��EE����@�)

Polyphenols �'D�`��������������!�ืJ�?�D#'!�'  !�ื(����@� 
Polyphenols #L��� ! ื(�+���!9��&F�)?�D#'!�'  ���ื(��������A�����S�%�D
��EE����@�)H�� ?�������Ab@�����&F�) Clostridium botulinum 9ึ()!�;�
��!+��F�)%�D��+��!�;�*�S ?�� �)�����Ab@�?�D#'!�' #'(#�D������� 
!�@�  Bacillus subtilis, B. cereus, Vibrio arahaemolyticus ?�� C. 
perfringens



7777.... ����%�D����
     ������������ ����L�D�O!�' �@� %*��$U��� (Polyphenols) #'(
�'D��������A �� �J)!��H9�& Catechol-O-methyl transferase Eึ)
�@� ������������)D�������F�)�@�)�  �'�@���@� !N�N��O*��))��?��
�@� E������%�D���� #�J) �)�'D�`������������������@� ��%D� 
(Glucose) ��@��?�!�ื�� #L��+�����������)���9���� (Insulin) 9ึ()!�;�
j��&%��#'(�@)!�����+��@�)� ����HF��� ��)��J� �@�)� Eึ)!N�N��OHF���
?#�#'(E�����HF���
8.    ������N@��D�� F�)���������#
      L-Theanine !�;�����L�D�O���� ��<#=�>�����������#
�@����) �@� �+����)�����@� D�ื(����)���$� (Alpha Brain Wave) 
��FึJ� ?�����������@� D�ื(����)!���� (Beta Brain Wave)
�)  #L��+��@� N@��D��  (Ralaxation) ?����D���!D�' �  !�;���

ประโยชนข์องชาต่อสุขภาพ  

�)  #L��+��@� N@��D��  (Ralaxation) ?����D���!D�' �  !�;���
�@)!�����+��'E���E#'(�)�  �'���=���FึJ�  H�@+)��+)��)@�   �L����D���D��
!�;�������!�' ���FึJ� �@)N��+������#=�"�*����#L�)���'FึJ�



องคป์ระกอบ/สารประกอบใบชา



ชนิดและสายพนัธ์ุชาที'ปลูกในประเทศไทย
ชนิดของพันธุ*ชาท่ีปลูกในประเทศไทย

สายพันธุ*ชาในประเทศไทย

“ชา” มาจากพืชตระกูลคาเมเลีย ไซเนนซิส (Camellia sinensis) สามารถจัดจําแนกได)ดังนี้
Kingdom: Plantae
Division: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Ericales
Family: Theaceae
Genus: Camellia
Species: Camellia sinensis

Scientific name: Camellia sinensis (L.) O. Kuntze
Subspecies: 

Camellia sinensis var. sinensis (Chinese tea)

Camellia sinensis var. assimica (Assam tea)

พันธุ*ชาท่ีปลูกโดยท่ัวๆไป แบ�งได�เป8น 2 พันธุ*ใหญ� ๆ ได�แก�พันธุ*ชาท่ีปลูกโดยท่ัวๆไป แบ�งได�เป8น 2 พันธุ*ใหญ� ๆ ได�แก�

กลุ�มชาพันธุ?อัสสัม (Assam Tea) กลุ�มนี้มีชื่อวิทยาศาสตร?ว�า Camellia 

sinensis var. assamica ลักษณะเป>นลําต)นเด่ียว ต)นใหญ� สูงประมาณ 6-18 เมตร ใบเด่ียว ขนาดใหญ� ใบ
สีเขียวอ�อน แผ�นใบโปนเป>นคลื่นขอบใบหยักแบบฟ:นเลื่อย ปลายใบแหลม ใบแผ� การเรียงตัวของใบเป>น
แบบสลับและเกลียว ต)นเจริญเติบโตเร็ว ทนแล)ง ปรับตัวเข)ากับสภาพแวดล)อมได)ดี



ชนิดและสายพนัธ์ุชาที'ปลูกในประเทศไทย (ต่อ)

     กลุ�มชาพันธุ*จีน (Chinese Tea)

กลุ�มน้ีมีช่ือวิทยาศาสตร?ว�า Camellia sinensis var. sinensis ลักษณะลํา
ต)นเป>นพุ�มเต้ีย สูงประมาณ 2-6 เมตร ใบมีสีเขียวเข)ม ขนาดเล็ก ยาวแคบ ต้ังตรง 
ขอบใบหยักแบบฟ:นเลื่อย ผิวใบเรียบ ใบค�อนข)างต้ังกว�าชาอัสสัม การเรียงตัวของใบ
เป>นแบบสลับและเกลียว ต)นเจริญเติบโตช)ากว�าชาอัสสัม ทนทานต�ออุณหภูมิตํ่าและ
สภาพแวดล)อมที่แปรปรวนได)ดี



ปริมาณการดื'มชา / ความนิยม

 จากสถิติการค)าชาของประเทศไทย พบว�า แม)ว�าประเทศไทยจะมีการส�งออกชาเพ่ิมข้ึนทุกป/ แต�มูลค�า
การนําเข)าชาประเภทต�าง ๆ ก็เพ่ิมข้ึนเช�นกัน ต้ังแต�ป/ พ.ศ. 2534 เป>นต)นมา มูลค�าการนําเข)าชาของ
ประเทศไทยสูงกว�ามูลค�าการส�งออก ประมาณ 17 ล)านบาทต�อป/โดยเฉลี่ย และแม)ว�าในป/ พ.ศ. 2544 
มูลค�าการส�งออกชาจะสูงกว�ามูลค�าการนําเข)าชา มูลค�าการนําเข)าชาในป/ พ.ศ. 2544 ยังคงสูงกว�าการ
นําเข)าชาในป/ พ.ศ. 2543 ถึง 24 ล)านบาท แสดงให)เห็นว�า คนไทยนิยมด่ืมชากันมากข้ึน และความนําเข)าชาในป/ พ.ศ. 2543 ถึง 24 ล)านบาท แสดงให)เห็นว�า คนไทยนิยมด่ืมชากันมากข้ึน และความ
ต)องการชาของตลาดในประเทศและต�างประเทศเพ่ิมสูงข้ึนทุกป/                      

ประเภทของชาท่ีมีมูลค�าการนําเข)ามากกว�าการส�งออกได)แก� ชาเขียวทุกประเภท และ ชาดําและชาอู
หลง บรรจุหีบห�อ น้ําหนักไม�เกิน 3 กิโลกรัม ประเภทของชาท่ีมีมูลค�าการส�งออกมากกว�าการนําเข)า
ได)แก� ชาดําและชาอูหลงอ่ืน ๆ 
อย�างไรก็ตาม ประเภทของชาท่ีมีการนําเข)ามากท่ีสุดก็คือ ชาดําและชาอูหลงอ่ืน ๆ แสดงให)เห็นว�า 
ตลาดในประเทศกลุ�มหนึ่งมีความนิยมชาดําและชาอูหลงจากต�างประเทศ จึงน�าจะเป>นแรงกระตุ)นให)
ผู)ค)าชาไทยพัฒนาสายพันธุ?ชาและกระบวน การแปรรูปชาเพ่ือให)สินค)าของตนมีคุณภาพสูงข้ึน เป>นท่ี
ถูกใจตลาดภายในประเทศกลุ�มใหญ�กลุ�มนี้

http://www.mfu.ac.th/school/tea/teaBusiness.html



การจดัการกาํลงัคน

ชงชา DIYDIYDIYDIY
ประชาสัมพนัธ์ชงชา DIYDIYDIYDIY
ประชาสัมพนัธ์

จัดการการเงิน

บริการหน้าร้าน

วางแผน////บริหารจดัการ

บัญชี



เงินลงทุน/การจัดการการเงิน

รายการ จํานวน หน�วย ราคา ราคารวม หมายเหตุ

ชาอู�หลง 24 กิโลกรัม 150 3,600  บาท

สมุนไพรอบแห)ง (ตระไคร)  
ใบเตย ม้ินท?  หญ)าหวาน  ยอด
ทับทิม )

12 กิโลกรัม 300 3,600  บาท

ดอกไม)แห)ง
(มะลิ,กุหลาบ,เกyกฮวย) 

12 กิโลกรัม 300 3,600  บาท

สมุนไพรสด (ตระไคร)  ใบเตย 
ม้ินท?  หญ)าหวาน  ยอดทับทิม )

12 กิโลกรัม 300 3,600  บาท

ค�าวัตถุดิบ/รายปF

ม้ินท?  หญ)าหวาน  ยอดทับทิม )

ดอกไม)สด 
(มะลิ,กุหลาบ,เกyกฮวย)

12 กิโลกรัม 300 3,600  บาท



เงินลงทุน/การจัดการการเงิน

รายการ จํานวน หน�วย ราคา ราคารวม หมายเหตุ

ชุดกาต)มนํ้า ระบบไฟฟzา 2 ชุด 3000 6,000  บาท

ถาดไม) 4 ใบ 250 1,000  บาท

ชุดถ)วยชา 20 ชุด 150 3,000  บาท

แก)วนํ้า 2 โหล 100 200  บาท

ช)อนชงชา 5 โหล 100 500  บาท

ท่ีกรองชา 2 อัน 100 200 บาทท่ีกรองชา 2 อัน 100 200 บาท

มีดเล็ก 5 อัน 40 200  บาท

กรรไกร 5 อัน 40 200  บาท

ปzายร)าน,ปzายเมนู 2,000  บาท



เงินลงทุน การจัดการเงิน

�ค�าวัตถุดิบ : 18,000 บาท

�ค�าวัสดุอุปกรณ? : 11,300 บาท

�ค�าแจ)งแรงงานท้ังป/ :108,000 บาท

� เงินทุนหมุนเวียน : 10,000 บาท 

ช�วงเร่ิมต)นใช)เงินลงทุนท้ังหมด : 147,300 บาท

ช�วงดําเนินการใช)เงินลงทุน : 1,000 บาท/เดือน (ค�าสาธารณูปโภค)

รายได)ท้ังหมด 240,000  บาท/ป/รายได)ท้ังหมด 240,000  บาท/ป/

กําไร 80,700 บาท/ป/



1. ชุดชงชา

เครื)องมอื/อุปกรณ์

2.กรรไกร

3.  ที'กรองชา 4.  ถาด

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ "ง ชั "น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

5.  แกว้ 6.  ชอ้น



วัตถุดบิ

ใบเตยสด/อบแห้ง

ดอกมะลสิด/อบแห้ง ดอกกุหลาบสด/อบแห้ง

ชาอู่หลง

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ "ง ชั "น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ใบมิ "นต์สดตะไคร้สด/อบแห้ง



หญ้าหวาน ดอกเก๊กฮวยอบแห้ง

ดอกมะลิ

วตัถุดบิ

ดอกกุหลาบป่า

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ "ง ชั "น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งาขาว
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ตะไคร�

สรรพคุณ

รักษาอาการแน�นจุกเสียด แก)โรคทางเดินป:สสาวะ  ขับลมในลําไส) เจริญอาหาร แก)คาว

สมุนไพรท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

ส�วนท่ีใช�

ลําต)นและเหง)าแก� สดหรือแห)ง

วิธีรับประทาน

1. อาการท)องอืด ท)องเฟzอ แน�นจุกเสยีด ใช)ลําต)นสดๆทุบพอแหลกประมาณ 1 กํามือ 
(ราว 40 – 60 กรัม) ต)มเอานํ้าด่ืมหรือประกอบเป>นอาหาร

2. อาการขัดเบา ผู)ที่ป:สสาวะขัด ไม�คล�อง (แต�ต)องไม�มีอาการบวม) ให)ใช)ต)นแก�สด ห่ัน
ซอยเป>นแว�นบางๆ วันละ 1 กํามือ (สดหนัก 40 – 60 กรัม หรือแห)งหนัก 20 – 30 
กรัม) ต)มกับนํ้าด่ืมวันละ 3 ครั้งๆละ 1 ถ)วยชา (75 มิลลิลิตร) ก�อนอาหาร หรือใช)เหง)า
แก�ที่อยู�ใต)ดิน ฝานเป>นแว�นบางๆคั่วไฟอ�อนๆพอเหลือง ชงเป>นยาด่ืมวันละ 3 ครั้งๆละ 
1 ถ)วยชา พอป:สสาวะสะดวกแล)วจึงหยุดยา



ตะไคร�

ข�อห�ามใช�

ไม�มีรายงาน

สมุนไพรท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

ข�อควรระวัง

1. การใช)สมุนไพรช�วยแก)อาการขัดเบาน้ีไม�ใช)กับคนไข)ที่มีอาการบวมนํ้า

2. หากรับประทานตะไคร)มากเกินไปจะทําให)ระคายเคอืงกระเพาะลําไส) หรืออาจทําให)
ซึมหรือง�วงได)

อาการไม�พึงประสงค*

ไม�มีรายงาน



สมุนไพรท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

ใบเตย

สรรพคุณสรรพคุณ

เป>นยาบํารุงหัวใจ ลดกระหายนํ้า ขับป:สสาวะ แก)อ�อนเพลีย ดับพิษไข) ลดนํ้าตาลในเลือด
คลายเครยีด

ส�วนท่ีใช�

ใบ

วิธีรับประทาน

1.นําใบเตยสดล)างให)สะอาดห่ันเป>นท�อนๆใส�หม)อต)มด)วยนํ้าสะอาด
2.พอเดือดก็ลดไฟลงเคีย่วไปเรือ่ยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสเีขียวอ�อนเจือจาง
3.ตักใบเตยออกด)วยการกรองให)เหลือแต�นํ้าใบเตย



สมุนไพรท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

หญ�าหวาน

สรรพคุณ

ใช)ทํานํ้าเช่ือมแทนนํ้าตาล มีความหวานมากกว�านํ้าตาล 100 - 300 เท�าแต�ไม�ถูกย�อย
ให)เกิดพลังงานจึงมีความสําคญัต�อการนํามาใช)กับผู)มีป:ญหาทางการเกิดโรคอ)วน และ
โรคเบาหวานและสามารถนําไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เพื่อเพิ่มความหวาน บํารุงธาตุ
ฟ|}นฟูตับอ�อนให)กลับมาแข็งแรงฟ|}นฟูตับอ�อนให)กลับมาแข็งแรง

ส�วนท่ีใช�

ใบที่ตากแห)งเรียบร)อยแล)ว

วิธีรับประทาน

 นําใบตากแห)งเพียง 2-3 ใบใส�ในถ)วยนํ้าร)อน ขนาดถ)วยกาแฟแช�ไว)ประมาณ 2-5 นาที 
ก็จะทําให)นํ้าน้ันหวาน



สมุนไพรท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

ใบม้ินต*สด

สรรพคุณ

ระงับกลิ่นปาก แก)อาหารไม�ย�อย ปวดศรีษะ หรือ เป>นหวัด ช�วยขับลมในกระเพาะ
อาหาร

ส�วนท่ีใช�

ใบสด 

วิธีรับประทาน

 นําใบสดแห)งเพียง 2-3 ใบต)มพร)อมกับชาอู�หลงประมาณ 3-5 นาที 



มะลิ

สรรพคุณ

       ช�วยย�อยอาหาร ละลายไขมัน ลดไขมนัในหลอดอาหารและเส)นเลอืด ลดคลอ

ดอกไม�ท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

       ช�วยย�อยอาหาร ละลายไขมัน ลดไขมนัในหลอดอาหารและเส)นเลอืด ลดคลอ
เลสเตอรอลได)ดีปzองกันและต�อต)านการเกิดเซลล?มะเร็ง บํารุงผิวพรรณ กลิ่นหอมเป>น
เครื่องด่ืมบํารุงสขุภาพ

ส�วนท่ีใช�

ดอกสดหรือแห)ง

วิธีรับประทาน

ชงได)ทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งสด และแห)ง ต)มนํ้าเดือด นําดอกมะลิเฉพาะดอกมะลิสด หรือ
แห)งหรือชาอบแห)งพร)อมดอกมะลิใส�ลงในถ)วยหรือกาชา เทนํ้าร)อนใส� แช�ไว)ประมาณ

 2 - 3 นาทียกกาชาให)สูง เทลงถ)วย ด่ืมได)วันละ 2 - 3 ครั้ง



ดอกไม�ท่ีสามารถใช�ชงกับชาได�

ดอกกุหลาบปGา

สรรพคุณ

บรรเทา และปzองกันโรคภูมิแพ) โรคหัวใจ ลดอาการอักเสบต�างๆ ในร�างกายลดคลอ
เลสเตอรอล ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ทําให)รู)สึกสดช่ืน คลายเครียดเลสเตอรอล ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ทําให)รู)สึกสดช่ืน คลายเครียด
ปzองกันความชรา ทําให)ผิวพรรณผุดผ�องของต�อมไทรอยด?

ส�วนท่ีใช�

กลีบกุหลาบสดหรือกลีบกุหลาบแห)ง

วิธีรับประทาน

ชงได)ทั้ง 2 แบบ คือ ทั้งสด และแห)ง ต)มนํ้าเดือด นํากลีบดอกกุหลาบปBาสดหรือแห)งใส�
ลงในถ)วยหรือกาชา เทนํ้าร)อนใส� แช�ไว)ประมาณ 2 - 3 นาทียกกาชาให)สูง เทลงถ)วย



สูตรชาสด

ชาใบเตยนํ้าผ้ึง

สรรพคุณ

เป>นยาบํารุงหัวใจ ลดกระหายนํ้า ขับป:สสาวะ แก)อ�อนเพลีย ดับพิษไข) ลดนํ้าตาลในเป>นยาบํารุงหัวใจ ลดกระหายนํ้า ขับป:สสาวะ แก)อ�อนเพลีย ดับพิษไข) ลดนํ้าตาลใน
เลอืดคลายเครยีด

ส�วนผสม

ใบเตย 5 กรัม (1 ใบ )

วิธีชง

1.นําใบเตยสดล)างให)สะอาดห่ันเป>นท�อนๆใส�หม)อต)มด)วยนํ้าสะอาด
2.พอเดือดก็ลดไฟลงเคีย่วไปเรือ่ยๆจนมองเห็นสีของใบเตยสเีขียวอ�อนเจือจาง
3.ตักใบเตยออกด)วยการกรองให)เหลือแต�นํ้าใบเตย
4.เอาเกลือปBนใส�ครึ่งช)อนชาตามด)วยนํ้าเช่ือม
5.ปล�อยให)เดือดต�อไปอกี 5 นาที

อีก วิธีหน่ึงเอาใบเตยมาล)างให)สะอาด ตากแดดให)แห)งเอาไปคั่วแล)วเก็บใส�ขวดหรือ
กระปLองแบบใบชาก็จะได)”ชาเตยหอม” เมื่อต)องการด่ืมก็เอามาชงแบบชงนํ้าชา กลิ่น
หอมชวนด่ืม



สูตรชาDIY

ชาตะไคร�

สรรพคุณ

ใช)บํารุงธาตุ ขับลมในลาํไส) บํารุงสมอง ช�วยให)สมาธิดี ช�วยลดความดันโลหิตสูงใช)บํารุงธาตุ ขับลมในลาํไส) บํารุงสมอง ช�วยให)สมาธิดี ช�วยลดความดันโลหิตสูง

ส�วนผสม

- ชาอู�หลง

- ตะไคร)แห)ง หรือ สด

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. นําตะไคร)สดห่ันเป>นช้ินเล็กๆ นําไปต)มกับชาประมาณ 5 นาที เสร็จแล)วยกเทใส�ถ)วย
ชา

3. นําตะไคร)แห)งใส�ลงในกาชา เสร็จแล)วยกเทใส�ถ)วยชาหากชอบหวานสามารถชงผสม
กับหญ)าหวานหรือนํ้าผึ้งได)ตามชอบใจ



สูตรชาDIY

ชากุหลาบพันปF

สรรพคุณสรรพคุณ

บรรเทา และปzองกันโรคภูมิแพ) โรคหัวใจ ลดอาการอักเสบต�างๆ ในร�างกาย ลดคลอ
เลสเตอรอล ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ทําให)รู)สึกสดช่ืน คลายเครียด 
ปzองกันความชราทําให)ผิวพรรณผุดผ�อง

ส�วนผสม

ใบชาอู�หลงแห)ง และ กลีบดอกกุหลาบปBาแบบสดหรือแห)ง

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. นําดอกกุหลาบปBาเฉพาะดอกกุหลาบสด หรือแห)งพร)อมกับชาอู�หลงอบแห)งใส�ลงใน
ถ)วยหรือกาชา แช�ไว)ประมาณ 2-3 นาที



สูตรชาDIY

ชามะลิ

สรรพคุณ

ช�วยย�อยอาหาร ละลายไขมัน ลดไขมันในหลอดอาหารและเส)นเลอืดลดคลอช�วยย�อยอาหาร ละลายไขมัน ลดไขมันในหลอดอาหารและเส)นเลอืดลดคลอ
เลสเตอรอลได)ดี ปzองกันและต�อต)านการเกิดเซลล?มะเร็ง บํารุงผิวพรรณ กลิ่นหอมเป>น
เครื่องด่ืมบํารุงสขุภาพ

ส�วนผสม

ดอกมะลิสด

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. นําดอกมะลิเฉพาะดอกมะลสิด หรือแห)งหรอืชาอบแห)งพร)อมดอกมะลิใส�ลงในถ)วย
หรือกาชา แช�ไว)ประมาณ 2-3 ครั้ง



ชาตะไคร�ใบเตยหอม

สรรพคุณ

สูตรชาDIY

สรรพคุณ

ใช)แก)ท)องอืดเฟzอ แน�นจุกเสียดทั้งยังขับป:สสาวะสําหรับผู)ที่มอีาการขัดเบา แม)ไม�ถึงกับ
มีอาการบวมแขนขาก็ตามนํ้ามันตะไคร)ยังมฤีทธ์ิฆ�าเช้ือราและแบคทเีรียจึงช�วยให)
ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจส�วนบนสะอาดปzองกันหวัดได)

ส�วนผสม

- ตะไคร) 3 ต)น
- ใบเตยหอม 3 ใบ

- ใบชาอู�หลงแห)ง

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. ล)างตะไคร)ให)สะอาด ทุบพอแตก ห่ันเป>นท�อนๆ ใบเตยหอมล)างให)สะอาด ขยําพอชํ้า 
ห่ันคั่ว ใส�ลงต)ม 5 นาทีพร)อมกับชาอู�หลง



ชาอู�หลงงาขาว

สรรพคุณ

ช�วยลดคลอเลสเตอรอล จึงช�วยปzองกันหลอดเลอืดแข็งตัว ปzองกันโรคหัวใจ ทําให)
ระบบหัวใจแข็งแรง นอกจากน้ี ยังมีกรดไขมันไลโนเลอิค ที่ช�วยทําให)ผมดกดํา บํารุง
ผิวพรรณให)ชุ�มช้ืน 

สูตรชาDIY

ผิวพรรณให)ชุ�มช้ืน 

ส�วนผสม

- ชาอู�หลง

- งาขาวคั่ว

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. โรยงาขาวที่ผ�านการคั่วเรียบร)อยแล)ว

3. โรยเกลือใส�เล็กน)อยตามชอบ



ชาอู�หลงม้ินต*สด

สรรพคุณ

 ระงับกลิ่นปาก แก)อาหารไม�ย�อย ปวดศรีษะ หรือ เป>นหวัด ช�วยขับลมในกระเพาะ
อาหาร

สูตรชาDIY

อาหาร

ส�วนผสม

- ชาอู�หลง

- ใบมิ้นต?สด หรือ แห)ง

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. ใส�ใบมิ้นต?ในกาชาอู�หลงต)มทิ้งไว)ราว 3 - 5 นาที



ชาดอกเกHกฮวยแห�ง

สรรพคุณ

มีประโยชน?ดับพิษร)อน แก)กระหายนํ้า ระงับอาการปวดศรีษะ ไข)หวัด ช�วยระบบย�อย 
ขับลมในลําไส) บํารุงประสาทและสายตา แก)โรคน่ิว หรือโรคเก่ียวกับต�อมนํ้าเหลอืง 

สูตรชาDIY

ขับลมในลําไส) บํารุงประสาทและสายตา แก)โรคน่ิว หรือโรคเก่ียวกับต�อมนํ้าเหลอืง 
ช�วยฆ�าเช่ือโรค แก)อักเสบ ลดความดันโลหิต ขยายหลอดเลือด บําบัดเส)นเลอืดหัวใจตีบ 
ลดการเกิดภาวะหัวใจล)มเหลว 

ส�วนผสม

- ชาอู�หลง

- ดอกเกyกฮวยแห)ง

วิธีชง

1. ชงชาอู�หลง

2. ใส�ดอกเกyกฮวยแห)ง ลงในกานํ้าชา เทนํ้าเดือดใส�ในกาพอท�วมดอกแห)ง ทิ้งไว)สัก

อึดใจแล)วเทนํ้าทิ้ง การทําเช�นน้ีเพือ่ล)างฝุBนผงทีอ่าจติดมากับดอก แต�ยังคงกลิ่นและ
ฤทธ์ิของเกyกฮวยไว) เทนํ้าเดือดใส�ในกาอีกครั้งให)เต็ม ทิ้งไว)ราว 5 นาทีจึงจะได)นํ้า
เกyกฮวยที่หอมพอเหมาะ



การตลาด

การตลาด

�รูปแบบการขายท่ีเป8นไปได�  :  สร�าง Partner ทางธุรกิจ

-พิพิทธภัณฑ*มีชีวิต เทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน

-เทศบาลเมืองแม�ฮ�องสอน

-เครือข�ายวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน

-องค*การบริหารส�วนตําบล ห�วยผาและหมอกจําแปG

-บริษัททัวร*

-ททท.แม�ฮ�องสอน

-ร�านกาแฟ

�ขายให�ใคร�ขายให�ใคร

 นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 

 ประชาชนในจังหวัดแม�ฮ�องสอน

�ท่ีตั้ง: หมู�บ�านรักไทย  หมู�บ�านคาหาน  หรือพ้ืนท่ีอื่นๆท่ีเหมาะสม



ป1ญหา/วิธีการตัดสินใจ/กระบวนการแก�ป1ญหา

ป1ญหา แนวทาง/วิธีแก�ไขป1ญหา
1. ด�านการตลาด
- ไม�ได�รับความสนใจจาก

ลูกค�า
- ขายได�แต�ฤดูกาล

ท�องเที่ยว

ประชาสัมพันธ*เชิงรุก และสร�างเครือข�าย
กับ Partner ทางธรุกิจ



ป1จจัยสู�ความสําเร็จ

ความสนใจต�อสินค�าและบริการ 
40%

การบริการและความคิด
สร�างสรรค* 40%

ทําเลท่ีต้ัง 10%

ความสะอาดและความ
ปลอดภัย 10%

ทําเลท่ีต้ัง 10%



แนวคิดใหม�ในการพัฒนาอาชีพ

โปรแกรมท�องเที่ยวหมู�บ�านชา รักไทยและคาหาน

กระบองชา (ใบชาทอดกรอบตํารับไทยใหญ�)วุ�นชา

เครื่องสําอางจากชาอู�หลง

อาหารจากชาอู�หลง อาทิ  ไข�ต�มใบชา , ข�าวหุงใบชา , ยําใบชาสด



ผู�ให�ข�อมูลด�านการทําสวนชา

นางเสี่ยวซู�  แซ�เฉิน  ชาวบ�านหมู�บ�านรักไทย 
ที่อยู� จ. 91 ม. 6 ต.หมอกจําแปG อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน



ผู�ให�ข�อมูลด�านการทําสวนชา

นายจรัส  ถานา  ชาวบ�านหมู�บ�านคาหาน บ�านเลขที่ 103 หมู� 4 
ต.ห�วยผา อ.เมือง 

จ.แม�ฮ�องสอน 58000 โทร 087-5791127



ผู�ให�ข�อมูลด�านพชืสมุนไพร

นายศุภชัย  กรการุณการ
ตําแหน�ง  นักการแพทย*แผนไทย
ที)อยู่: 101 ซอย สิงหนาทบาํรุง ตาํบล ปางหมู อาํเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดั แม่ฮ่องสอน 58000    โทรศัพท์:053 611 398

นางศรีเวียง  ตHะวิชัย  ผู�เช่ียวชาญด�านพืชสมุนไพรพ้ืนบ�านไทใหญ�

ท่ีอยู�: 44  ถ.มรรคสันติ  ต.จองคํา อ.เมอืง จ.แม�ฮ�องสอน 58000
เบอร*โทรศัพท* 087-7274197



ผู�ให�ข�อมูลด�านการตลาด

ร�านชาวาลเล� 4 แยก ถ.ขุนลุมประพาส 
ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน  58000

ร�านชาอาเซียง  แซ�หล�อ    ตลาดสายหยุดอ.เมือง จ.แม�ฮ�องสอน  58000
เบอร*โทรศัพท* : 



บรรยากาศสวนชาบ�านรักไทยและคาหาน



บรรยากาศสวนชาบ�านรักไทยและคาหาน



ชื7อเรื7อง

2

4

สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ "ง ชั "น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4

17



ประวตัศิาสตร์โลกในถ้วยชา

เรื)องราวไม่ธรรมดาของใบไม้ที)กลายเป็นเครื)องดื)มประจําบ้านของคนทั)วโลก

ชื�อหนงัสือ : ดื�มสมนุไพรไทยชาล้างพิษ
ผู้แตง่: ไพบลูย์  เจริญพรเวช
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สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ "ง ชั "น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หนงัสือ “ชา” เลม่นี &ได้จดัทาํขึ &นเพื�อเผยแพร่ข้อมลูและความรู้ที�เกี�ยวกบัชาให้นกัวิชาการ อาจารย์ นกัเรียน นกัศกึษา ผู้ประกอบการ 
ตลอดจนผู้สนใจทั�วไปให้ได้รับทราบถึงข้อมลูที�ถกูต้องเกี�ยวกบัชา หนงัสือเลม่นี &ได้กลา่วถึงต้นกําเนิดชา สถานภาพชาของไทยและของ
โลก สายพนัธุ์ชา การปลกูชา สารสาํคญัในใบชา ประเภทของชา กระบวนการผลิตชา เมี�ยง การเปลี�ยนแปลงระหวา่งการหมกัชา 
มาตรฐานชา การตรวจสอบคณุภาพทางเคมี การทดสอบชิมชา และประโยชน์ของชา

ชื�อหนงัสือ    :      ชาเครื�องดื�มสขุภาพร่วมสมยั
:: เนื &อหาโดยสงัเขป ::ชา ไมใ่ชเ่พียงแคเ่ครื�องดื�มธรรมดา... ปัจจบุนัมีการแปรรูปเป็น ผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบ...
ติดตลาดในกลุม่ผู้บริโภค ทกุเพศ ทกุวยั ชกุชนชั &น... ไมว่า่จะนํามาทําเครื�องดื�มร้อนหรือเย็น
หรือปรับเปลี�ยน เป็นเมนอูาหาร... ก็ถกูปากรสชาติถกูใจ...เพื�ออรรถรสที�ดีในการดื�มชา... มาทราบ ถึงคณุประโยชน์ไปด้วยกนั

หนงัสือเรื�องชา 
แตง่โดย: รศ.เดช วฒันชยัยิ�งเจริญ

รวบรวมสาระศษสตร์และศลิป์แหง่การดื�มชา ครอลคลมุรายละเอียดครบถ้วนเรื�อง ชาญี�ปุ่ น ชาฝรั�ง ชาจีน ชาเกาหล ีชาสมนุไพร ชา
เพื�อสขุภาพ และกาแฟ



ตาํรับอาหารจากชาอัสสัมและมะไฟจีน
เป็นผลงานจากการดําเนินการศกึษาและสง่เสริมการนําพืชพื &นบ้านของจงัหวดันา่น 
ได้แก่ชาอสัสมัและมะไฟจีนมาพฒันาเป็นตํารับอาหารที�ได้มาตรฐาน เพื�อให้เป็น
อาหารจานเดน่ของจงัหวดัน่าน

การปลูกและผลิตชาอย่างครบวงจร
http://agrimedia.agritech.doae.go.th/book/book-fruit/MU%20051.pdf
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สถาบันชา มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง- http://teainstitutemfu.com/main/

ใหบ้ริการงานวจิยั งานใหบ้ริการวชิาการ งานหอ้งปฏิบติัการชา
งานการเกษตรและงานการจดัการและเผยแพร่ขอ้มูลเกี'ยวกบัชาในประเทศไทย
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ลานนาทอกค์ของดี ข้อมูลเกี7ยวกับชาสมุนไพร 
http://www.lannatalkkhongdee.com/scoopDetail.php?id=Sco000138

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp

สูตรชาสมุนไพรและเครื)องดื)มชนดิต่างๆ
http://prthai.com/fdetail.asp?ftipsid=7777



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ

เผยแพร่ผา่นทาง fanpage ชา DIY

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%
B8%AA%E0%B8%94-DIY/538941349584608?fref=ts


