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54154308: สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คาสาคัญ: กระบวนการแปรรูป / ชา / ศูนย์การเรียนรู้
สิป ราง เจริ ญผล: กระบวนการแปรรูปชาสู่ การออกแบบศูนย์ การเรียนรู้ช า
ดอยแม่สลอง จังหวัดเชีย งราย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี และ
อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล. 144 หน้า.
การศึกษากระบวนการแปรรูปชาสู่การออกแบบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา พบว่า
การแปรรูปชาเป็นขั้นตอนที่มีความพิถีพิถัน ในขั้นตอนการผลิตนั้นต้องเกิดจากประสบการณ์ที่บ่ม
เพาะเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับชา ความสมบูรณ์ของประสาทสัมผัส เพื่อที่จะสามารถสัมผัสได้ถึง
กลิ่นและรสชาติทบี่ อกได้ถึงคุณภาพ ชาอู่หลงถือเป็นชาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตและผู้บริโภค
อันแสดงถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ชาที่ผ่านขั้นตอนในการผลิตอย่างดีทุกขั้นตอน
กระบวนการวิจัย การแปรรูปชานั้นได้นาผลของข้อ มูลจากการศึกษาลักษณะทาง
กายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิดและภูมิปัญญามาวิเคราะห์หาแนวความคิดในการออกแบบ
ข้อมูลนี้ยังเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาคุณลักษณะและความต้องการด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยส่งผลต่อการวิเคราะห์โปรมแกรมการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ การเรียนรู้ชา นอกจากนั้น
ผลของการศึกษากลุ่มเป้าหมายยังเชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์บริบทของทาเลที่ตั้งโครงการ วิเคราะห์
การบริหารโครงการ นาผลการวิเคราะห์มาแปรรูปโดยการสังเคราะห์เป็นงานออกแบบ
ดังนั้นการศึกษากระบวนการแปรรูปชาสู่การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สล
อง จังหวัดเชียงรายจึงนาสาระสาคัญมาจากกระบวนการแปรรูปชา นามาสู่คาสาคัญ คือ บ่มเพาะ
ผสมผสาน กลมเกลียว โดยการนาลักษณะทางกายภาพของใบชามาแปรรูปสู่งานออกแบบในด้าน
วัสดุ พื้นผิวในแต่ละส่วนของการตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ชา โครงการตั้งอยู่ในแหล่งปลูกชาบนดอย
แม่ ส ลอง ซึ่ ง มี ส ภาพอากาศที่ เ หมาะสมด้ ว ยพื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก ชาที่ ดี ต้ อ งอยู่ สู ง กว่ า
ระดับน้าทะเล 1,300 เมตร โปรแกรมในศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เน้น
การเรียนรู้ทางวิชาการและนาสู่การปฏิบัติ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา ............................................
ปีการศึกษา 2556
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ………………………….. 2. ……………………………
ง

54154308 : MAJOR : INTERIOR DESIGN
KEY WORDS : TEA / PROCESSING / TEA / LEARNING ENHANCEMENT CENTER
SIPRANG CHAROENPHOL: TEA PROCESS OF TEA PROCESSING TO DESIGN
LENRNING CENTER, DOI MAE SALONG CHIANG RAI. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. TERDSAK
LEKDEE AND SOMBAT WONGASSAVANARUEMOL. 144 pp.
From the study of tea processing toward tea learning enhancement center
design, researcher found that tea processing was punctilious procedure. In the production
process, it might be originated from experience which cultivated the knowledge about tea.
The perfection of the senses was very important in order to perceive the scent and flavor
that indicate its quality. Oolong tea was recognized by manufacturers and consumers that
could show the value and uniqueness of the tea through every neatly step of the
production.
In research method of tea processing, researcher have used information
obtained from physical characteristics, history, concept and local wisdom to analyze for
concept design. This information was linked to the target in order to find characteristics and
needs. Research instrument affected to the analysis of tea learning enhancement center
designing program. In addition, the result from target studied analysis was also brought about
to context of project location analysis and project administration. Then, result was
synthesized to be the productive design. Therefore, the study of tea processing toward tea
learning enhancement center design at Doi Mae Salong, Chiang Rai has brought the essence
of tea processing to the keyword: incubation, integration and harmony by using the physical
characteristics of tea leave to design the materials and surface inside each part of tea
learning enhancement center’s decoration. The project was located in tea planting at Doi
Mae Salong which had appropriate climate. The suitable location to plant good tea should
be on 1,300 meters above sea level. The learning program at tea learning enhancement
center in Doi Mae Salong, Chiang Rai emphasized on academic learning and intended to
practice.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดเชียงรายเป็นที่ราบ สลับกับภูเขาซึ่งเอื้อประโยชน์แก่การทาสวนชา ทั้งยัง
สามารถทาเป็ น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างน่าสนใจ ส าหรับชาที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัด
เชียงราย คือ ชาอู่หลง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ Sinensis หรืออาจเรียกว่าสายพันธุ์ “ชาจีน” พันธุ์ที่นิยม
ปลูกในจังหวัดเชียงราย คือ พันธุ์อู่หลงก้านอ่อน, พันธุ์อู่หลงเบอร์ 12, พันธุ์ชิงชิงอู่หลง, พันธุ์
ทิกวนอิม, พันธุ์สี่ฤดู โดยแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะทางกายภาพ ขนาดและลักษณะใบที่แตกต่างกัน
ออกไป รวมทั้งให้รสชาติของน้าชาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน ไป การคัดเลือกสายพันธุ์ของชามี
ผลกับความต้องการทางด้านการตลาด รวมถึงขั้นตอนในการปลูกก็ต้องมีความพิถีพิถัน ต้องมีการ
จัดการน้าอย่างเป็นระบบทาให้เมื่อนามาผลิตเป็นชาเพื่อชงดื่มแล้ว ราคาของชาที่ได้จากพันธุ์ต่าง
ๆ จึงมีราคาค่อนข้างสูง (สานักงานจังหวัดเชียงราย, 2548)
สาเหตุของชาที่มีราคาสูงในท้องตลาด เพราะมีกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ ได้ชาที่มี
คุณภาพ โดยเริ่มจากการเก็บใบชาที่มีคุณลักษณะยอดที่ประกอบด้วย 1 ยอด กับ 2 ใบอ่อน ซึ่ง
ควรเก็บด้วยมือ เพื่อนาเข้าสู่ขบวนการผลิต ประกอบไปด้วย 1) การผึ่งใบชา โดยแบ่งออกเป็น
(1.1) การผึ่งแดด ใบชาก่อนทาการผึ่งแดดจะมีความมันวาวและแข็งกระด้าง แสงแดดจะทา
ปฏิกิริยาทางเคมี และปฏิกิริยาทางกายภาพของใบชาเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการเคลื่อนตัว
ของน้า ของเหลวและสารที่ให้รสชาติ และกลิ่นหอมจากใบชา ซึ่งสารดังกล่าวจะมีเฉพาะในใบชา
ส่วนลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ใบชาจะอ่อนนุ่มและไม่เป็นมันวาว (1.2) การผึ่งใน
ร่ม เป็นการนาใบชาเข้าผึ่งในห้องที่มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ เมื่อครบทุก 2 ชั่วโมง ต้อง
ทาการพลิกใบชาเบา ๆ ช่วงนี้ใบชาจะคายน้าออกบริเวณใต้ใบ แล้วนามาเขย่าช่วงแรกของการ
เขย่าใบชาจะมีกลิ่นเหม็นเขียว เมื่อกลิ่นหมดจะมีกลิ่นหอมของใบชา 2) การหมัก โดยการวางใส่
กระด้งเพื่อทาการหมักและกระตุ้นใบชาด้วยการพลิก กลิ่นของใบชาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมี
กลิ่นหอมของชามากขึ้น 3) การคั่วใบชา คือ การหยุดปฏิกิริยาภายในใบชาที่มีความหอมที่ถึง
จุดสูงสุด เป็นการคงความหอมด้วยการใช้ความร้อนคั่วให้สุก 4) การนวดใบชา คือ ให้เซลของใบ
ชาแตกตัว น้าในใบชาจะถูกบีบออกมาคลุกเคล้านอกใบชา เมื่อคั่วใบชาแห้งแล้วจะช่วยทาให้สี
และกลิ่นออกมาได้ง่าย นอกจากนี้การนวดจะทาให้ใบชามีรูปร่างเป็นเกลียวสวยงาม 5) การอบใบ
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ชา คือ การลดความชื้นในใบชาเพื่อเก็บใบชา เพื่อจะทาให้ใบชาเก็บไว้ได้นาน ขั้นตอนสุดท้าย คือ
การทาเม็ดชาหรือการปั้นเม็ดชาด้วยการห่อผ้าแล้วนาเข้าเครื่องนวดอัดเม็ด เพื่อทาเม็ดชาให้มี
ความกลมแน่น (ธีรพงษ์ เทพกรณ์, 2550)
ชานอกจากผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถสร้างธุรกิจการค้าได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ แต่ยังขาดองค์ความรู้และการ
พัฒนากระบวนการผลิตและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งในการยกระดับชาอู่หลง
ของเชียงรายให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชา และข้อมูลที่จาเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทา “โครงการเชียงรายเมืองแห่งชา”(Tea City) เพื่อ
เป็นจุดเริ่มต้น ในการผลักดันธุรกิจชาให้ เป็นที่รู้จัก โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับชาให้กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งสอดคล้องกับในยุคการค้าเสรีที่ประเทศไทยได้ผู้พัน
กับข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
จากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดให้มีแนวทางการส่งเสริมชา
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ของชาเชียงรายให้มีชื่อเสียง ซึ่งภายใต้กรอบการค้าเสรี
อาเซียนไทยจะต้องลดภาษีการนาเข้าชาให้เหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ประเทศไทยจะต้องเตรียม
ความพร้ อ มในด้ า นการผลิ ต การตลาด เพื่ อ ให้ ช าไทยสามารถแข่ ง ขั น กั บ ชาที่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศทั้งด้านคุณภาพและราคา เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชาสามารถผลิตชาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสอดคล้ องกับความต้องการของผู้บริโ ภคในประเทศ ดังนั้นการจัดตั้ ง
“ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย” จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการให้ความรู้และกระจายความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต แหล่งการค้า เป็นต้น
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552)
“ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย” ได้แนวความคิดมา
จากการศึกษาปัญหาและศึกษาวิธีแก้ไข เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งชา จึงหาเอกลักษณ์ของชา
ภายใต้ คุ ณ ลั ก ษณะกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของแนวทางการออกแบบ “บ่ ม เพาะ –
ผสมผสาน – กลมเกลี ยว” ซึ่งภายในโครงการมีส่วนให้บริการ ดังนี้ นิทรรศการถาวร (แสดง
แบบจาลอง) นิทรรศการชั่วคราว ห้องสัมมนา ห้องโรงน้าชา ห้องอู่หลง เป้าหมายของศูนย์นี้ เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชา กระบวนการผลิตเอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง
เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาชา
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2. ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา
2.1 ศึกษากระบวนการแปรรูปชา ชุมชนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
2.2 ศึกษาแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับชา
2.3 ออกแบบโครงการ “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลอง จังหวัด
เชียงราย”
3. นิยามศัพท์เฉพาะ
3.1 การแปรรูปชา คือ การนายอดชาสดที่ได้มาสู่ขั้นตอนการผลิตให้ใบชาสามารถ
สร้างรสชาติและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
3.2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ( Tea Museum ) หมายถึง สถานที่ที่เป็นแหล่งให้
ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจ ประกอบไปด้วยพื้นที่ในการเพาะปลูกชา กระบวนการแปร
รูปชา สาธิตวิธีการชงชา ห้องแล็ ปในการทดสอบคุณภาพชา ห้องแสดงงาน ห้องสมุด และร้าน
จาหน่ายชา
4. สมมุติฐานของการศึกษาและกรอบแนวคิด
4.1 ชาอู่หลงมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการและคุณลักษณะ
ของความต้องการในผู้ที่สนใจเรียนรู้
4.2 คุณลักษณะของความต้องการในผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชาอู่หลงมีความสัมพันธ์กับ
หลักการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
4.3 หลักการจัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับเทคนิคการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการทางวิชาการ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

4

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ศึกษากระบวนการแปรรูปชาอู่หลงในพื้นที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
เท่านั้น
5.2 ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและค้าขาย
เกี่ยวกับชา นาข้อมูลมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบศูนย์การ
เรียนรู้ชา
5.3 ศึกษาพื้นที่ที่ทาการเพาะปลูกชาในจังหวัดเชียงราย เพื่อหาทาเลที่ตั้งโครงการ
และกรอบความคิดในการศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในโครงการ
6. ขั้นตอนการศึกษา
6.1 ศึกษาตัวแปรอิสระ
ศึกษากระบวนการเพาะปลูกชา ประกอบด้วย
6.1.1 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาบนดอยแม่สลอง และสายพันธุ์ชาที่ปลูก
ในจังหวัดเชียงราย
6.1.2 ลักษณะการเพาะปลูกชาบนดอยแม่สลอง
6.1.3 คุณสมบัติและประโยชน์ของชา
6.2 ศึกษากระบวนการแปรรูปชา ประกอบด้วย
6.2.1 การเก็บยอดชา
6.2.2 การผึ่งใบชา
6.2.3 การหมักใบชา
6.2.4 การคั่วใบชา
6.2.5 การนวดใบชา
6.2.6 การอบใบชา
6.2.7 การปั้นเม็ดชา
6.2.8 การเก็บรักษาชา
6.3 ศึกษาตัวแปรตาม
ศึกษาหลักการจัดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วย
6.3.1 การกาหนดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา
6.3.2 การบริหารงานศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา
6.3.3 ลักษณะที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา
6.3.4 แนวคิดสิ่งอานวยความสะดวกและระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร
6.4 การออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลองจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วย
6.4.1 วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อหาแนวความคิดในการออกแบบ

5

6.4.2 วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
6.4.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมรายละเอียดเกี่ยวกับทาเลที่ตั้ง
6.4.4 วิเคราะห์กิจกรรมจากข้ อมูลที่ศกึ ษา
6.4.5 วิเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ แสง และระบบต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในพื้นที่
6.4.6 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากระบวนการแปรรูปชามาใช้ในการ
ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
7. แหล่งข้อมูล
ลักษณะการค้นคว้าสามารถจัดออกได้เป็นไปตามแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 2
ประเภท
7.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจากบทความ นิตยสาร งานวิจัยและอินเตอร์เน็ท
7.2 แหล่งข้อผู้ใช้โครงการหรือข้อมูลปฐมภูมิโดยถามข้อคิดเห็นด้านทัศนคติและ
ความต้องการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เป็นศูนย์ให้ความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้มาศึกษา หรือหาข้อมูลเชิงลึก และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสาหรับผู้สนใจเกี่ยวกับชา
8.2 ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา เป็นพื้นที่ที่สามารถช่วยประสานและผลักดันให้เกิด
ความผูกพันทางด้านจิตใจกับคนที่ใช้พื้นที่ รวมถึงการเกิดงานและรายได้ให้กับคนในพื้นที่
8.3 เป็นองค์ความรู้ ที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอด ในงานด้านอื่นต่อไป
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัยกระบวนการแปรชาสู่ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชา ดอยแม่สลอง
จังหวัดเชีย งราย ผู้วิจั ย ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาของชา
2. ขั้นตอนและกระบวนการผลิตชา
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ศูนย์การเรียนรู้
5. สภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
6. กรณีศึกษา
7. สรุปการทบทวนวรรณกรรม
ความเป็นมาของชาในประเทศไทย
แหล่งกาเนิดชาในประเทศไทยอยู่ตามภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ โดยกระจาย
อยู่ ในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือ ที่ส าคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
ลาปาง และตาก การสารวจ บุกเบิก และริเริ่มอุตสาหกรรมชาของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2480 โดยนายประสิทธิ์ และนายประธาน พุ่มชูศรี สองพี่น้องได้จัดตั้งบริษัท ใบชาตา
ภูเขา จากัด และสร้างโรงงานชาขนาดเล็กขึ้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับซื้อใบชาสด
จากชาวบ้านที่ทาเมี่ยงอยู่แล้ว แต่พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น ใบชาสดมีคุณภาพต่า
ปริมาณไม่เพียงพอ ชาวบ้านขาดความรู้ความชานาญในการเก็บเกี่ยวยอดชา และการตัดแต่งต้น
ชา ส่วนที่อาเภอฝางนั้น นายพร เกี่ยวการค้า ได้นาผู้เชี่ยวชาญทางด้านชาชาวฮกเกี้ยนมาจาก
ประเทศจีน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2482 สองพี่น้องตระกูลพุ่มชูศรี
ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยเริ่มปลูกสวนชาเป็นของตนเอง ใช้เมล็ดพันธุ์ชาพื้นเมือง
มาเพาะ สวนชาตั้งอยู่ที่แก่งพันท้าว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่
และต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูกมาที่บ้านเหมืองกีด บ้านช้าง ตาบลสันมหาพน อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2508 ได้ส่งเสริมการผลิตมากขึ้น โดยขอสัมปทานทาสวนชาจากกรมปุาไม้
จานวน 2,000 ไร่ ที่บ้านบางห้วยตาก ตาบลอินทขิน อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในนามของ
บริษัทชาระมิงค์ และทาสวนชาที่ตาบลสันมหาพน อาเภอแม่แตง ในนามบริษัทชาบุญประธาน
ชาที่ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นชาฝรั่ง
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สาหรับภาครัฐ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชาเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2483 โดย
ม.ล.เพช สนิ ทวง ปลัดกระทรวงเกษตร คุณพระช่ว งเกษตร ศิลปากร อธิบดีกรมเกษตร และ
ม.จ.ลักษณากร เกษมสันต์ หัวหน้ากองพื้นสวน ได้สารวจพื้นที่ปลูกและปรับปรุงชาในอาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ และได้จัดตั้งเป็นสถานีทดลองพื้นสวนฝาง มีนายพ่วง สุวรรณธาดา เป็นหัวหน้า
สถานี ระยะแรกเมล็ดพันธุ์ชาที่นามาปลูกได้เก็บจากท้องที่ ตาบลม่อนบิน และดอยขุนสวยที่มีต้น
ชาปุาขึ้นอยู่ ต่อมามีการนาชาพันธุ์ดีมาจากประเทศอินเดีย ไต้หวัน และญี่ปุนมาทดลองปลูก โดย
ได้ทาการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในสถานีทดลองเกษตรที่สูงหลายแหล่ง เช่น สถานีทดลองพืช
สวนดอยมูเซอ จั งหวัดตาก สถานีทดลองเกษตรที่สู งวาวี จังหวัด เชียงราย และสถานีทดลอง
เกษตรที่สูงแม่จอนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2518 ฝุายรักษาความมั่นคงของชาติ ได้เริ่ม
โครงการปลูกชามนพื้นที่หมู่บ้านอพยพ จานวน 6 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองอุ แกน้อย แม่แอบ ถ้า
งอน ถ้าเปรียงหลวง และแม่สลอง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ บาลไต้หวัน ในการจัดส่ง
เมล็ดพันธุ์ชาลูกผสมมาให้ทดลองปลูก พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและ
การผลิตชา ต่อมาอีก 3 ปี มีการสร้างแปลงสาธิตการปลูกชาขึ้นที่ บ้านแม่สลอง หนองอุ และแก
น้อย ในปี พ.ศ.2525 จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ใบชาแม่สลอง อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทาให้
สมาชิกที่ปลูกใบชาได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการเงินและด้านต่าง ๆ
ในปี พ.ศ.2525 กองบริก ารอุต สาหกรรมภาคเหนื อ กรมส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรม
ร่วมกับศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ได้จัดทุนดูงานด้านอุตสาหกรรมชาแก่ผู้ประกอบการชาจานวน
12 คน ณ ประเทศไต้หวัน และศรีลังกา เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2526
ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชาจีนจากประเทศไต้หวัน 2 คน คือ นายซู
หยิงเลียน และนายจางเหลียนฟู มาให้คาแนะนาด้านการทาสวนชาและเทคนิคการผลิตชาจีนเป็น
เวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน 2527 ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งอาเซียนได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญชาด้าน
ชาฝรั่งจากประเทศศรีลังกา คือ นายเจซี รามานา เคน มาให้คาแนะนาและสาธิตเทคนิคการผลิต
ชาเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ต่อมาในปี พ.ศ.2530 กรมวิชาการเกษตรได้ขอผู้เชี่ยวชาญจาก Food
and Agriculture Organization (FAO) มาสารวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมชา ซึ่งทาง FAO ได้ส่ง Dr.A.K Aich ผู้เชี่ยวชาญชาฝรั่งจากประเทศอินเดียเข้ามา
ศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน และมีการส่งนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรไปดูงานด้านการปลูก
และการผลิตชาฝรั่งที่ประเทศอินเดีย
ในปี พ.ศ.2520 งานเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ปวิน
ปุณศรี ได้ขอผู้เชี่ยวชาญจากสถานีทดลองชาไต้หวัน คือ Dr.Juan I-Ming เข้ามาศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระยะเวลาเดียวกันทาง
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาโดย ผศ.ดร.วิเชียร ภู่สว่าง ได้เริ่มงานศึกษาวิจัย
ทางด้านสรีรวิทยาของชา ต่อมาในปีพ.ศ.2530 สาขาผลไม้ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัย จากโครงการหลวงได้เริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาชาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทาการปรับปรุงพันธุ์ชาจี น ศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์ ผลิตต้นกล้าชาพันธุ์ดี และ
ปรับปรุงกระบวนการการผลิตใบชาให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ภายหลัง 3 ปีต่อมา
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ม.จ.ภีศเดช รัชนี ผู้อานวนการโครงการหลวงได้ทรงอนุมัติให้จัดตั้ง สถานีวิจัยชาขึ้นที่บ้านห้วยน้า
ขุ่น อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันทางสถานีได้ทาการผลิตต้นกล้าชาจีนพันธุ์ห้วยน้าขุ่น
เบอร์ 3 (HK.NO.3) ที่คัดเลือกจากแม่พันธุ์ชาจีนลูกผสมของไต้หวันเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร
ในโครงการและหน่วยงานที่สนใจ
ในปี พ.ศ.2533 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทาการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกชา โดย
จัดทาแปลงขยายพันธุ์ชาพันธุ์ดีที่ศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงราย จัดทาแปลงส่งเสริม
การปลูกชาพันธุ์ดี และส่งเสริมการปรับปรุงสวนชาให้แก่ชาวเขา ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่ง
ใส่ปุย ดูแลรักษาและปลูกต้นชาเสริมในแปลงสวนชาเก่า พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปลูกและการผลิตชาแก่เกษตรกรผู้สนใจ พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกชา และประสานงาน ด้าน
การตลาดระหว่างเกษตรกรและพ่อค้าผู้รับซื้อใบชา
1. พื้นที่เพาะปลูกชาในประเทศไทย
สถิติการเพาะปลูกชาในประเทศไทยปี 2550 พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูก จานวน
115,708 ไร่ โดยจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกชามากที่สุด จานวน 60,604 ไร่ รองลงมาได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 33,825 ไร่ จังหวัดลาปาง จานวน 16,134 ไร่ จังหวัดแพร่ 3,510 ไร่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 1,635 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.37 , 29.23 , 13.94 , 3.03 ,
1.42 ตามลาดับ ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 57,362 ตัน แยกเป็นผลผลิตของจังหวัดเชียงราย
20,266 ตัน เชียงใหม่ 13,513 ตัน ลาปาง 12,386 ตัน แพร่ 7,166 ตัน และแม่ฮ่องสอน 4,031
ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.33, 23.55, 21.59 , 12.50, 7.03 ของผลผลิตทั้งหมด
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่เพาะปลูกชารายจังหวัด
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
ลาปาง
แพร่
แม่ฮ่องสอน
รวมทั้ง
ประเทศ

ให้ผลแล้ว
55,372
35,750
7,516
4,510
2,841
105,989

พื้นที่ปลูก (ไร่)
ยังไม่ให้ผล
5,232
3,075
618
0
794
9,719

รวม
60,604
33,825
16,134
3,510
1,635
115,708

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก.ไร่)
366
378
1,648
1,589
1,419
541

ผลผลิตรวม
(ตัน)
20,266
13,513
12,386
7,166
4,031
57,362

(ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
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ภาพที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกชาในจังหวัดเชียงราย
ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย, ชาอินทรีย์, เข้าถึงเมือ่ 21 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.chiangrai.nso.go.th
2. สายพันธุ์ชาที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาสาคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีการ
เรียกขานกันว่าเป็น “จังหวัดชาแห่งชาติ” เนื่องจากสามารถผลิตชาได้ถึง 80 – 90% ของผลผลิต
ชาทั้งหมดภายในประเทศ จังหวัดเชียงรายมีลักษณะภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อ
การปลูกชา และเป็นแหล่งที่มีผู้ปลูกชาที่มีประสบการณ์ในการปลูก ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสาย
จีนที่ได้นาเอาเทคโนโลยีการปลูก การผลิตชา มาจากประเทศจีนและไต้หวัน นาเอาชาสายพันธุ์
ต่างๆ มาเผยแพร่และขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
ชาสายพันธุ์ Sinensis หรือเรียกอาจเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็น “ชาจีน” นั้นใน
จังหวัดเชียงรายมีการปลูกกันอย่างมากมายในรูปแบบของการเกษตรที่เป็นระบบ เพราะสายพันธุ์
นี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในการปลูกมาก ชาในสายพันธุ์ Sinensis จะมีพันธุ์ต่างๆ มากมายซึ่ง
ได้มากจากการทดลองผสมพันธุ์ชาจากแหล่งต่างๆเข้าด้วยกัน พันธุ์ที่นิยมปลูกในจังหวัดเชียงราย
มีดังนี้
1. ชาพันธุ์ อูหลงก้านอ่อน
2. ชาพันธุ์ อูหลงเบอร์ 12
3. ชาพันธุ์ อูหลงเบอร์ 17
4. ชาพันธุ์ ชิงชิงอูหลง
5. ชาพันธุ์ ถิกวนอิม
6. ชาพันธุ์ สี่ฤดู
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ชาแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะทางกายภาพ ขนาดและลักษณะใบที่แตกต่างกันออกไป
รวมทั้งให้รสชาติของน้าชาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน ปัจจุบันมีการทดลองนาเอาชาจีนพันธุ์
ใหม่ๆ เข้ามาปลูกในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่นาเอากล้าพันธุ์มาจากประเทศ
ไต้ห วัน น ามาทดลองปลูกเพื่อให้ ได้พันธุ์ชาที่ส ามารถเจริญเติบโตกับสภาพพื้นที่ในจังหวัด
เชียงราย มีการคัดเลือกพันธุ์ชาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด มีการขยายพันธุ์
เพิ่มพื้นที่ปลูกกันต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ต้องการกล้าชาคุณภาพดี ชาสายพันธุ์จีนเหล่านี้
ต้องการการดูแลในขณะปลูกอย่างพิถีพิถัน ต้องมีการจัดการน้า การเกษตรอย่างเป็นระบบ ทาให้
เมื่อนามาผลิตเป็นชาเพื่อชงดื่มแล้วราคาของชาที่ได้จากพันธุ์ต่าง ๆ ข้างต้นจึงมีราคาค่อนข้างสูง

ภาพที่ 3 ต้นชาอู่หลง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
3. ลักษณะการปลูกชาบนดอยมีสลอง
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลก หลายคนหลายประเทศให้
ความสนใจการดื่มชา เพราะชาเป็นเครื่องดื่มที่ ให้ความละเมียดละไม เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม
และเป็นรสชาติของชีวิต ถึงแม้ว่าชาจะเจริญเติบโตได้ดีไม่ว่าอากาศร้อนหรือหนาว แต่สิ่งสาคัญที่
จะช่วยเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของชา ควรมีหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการปลูกชาดังนี้
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ภาพที่ 4 ลักษณะการปลูกชาบนดอยแม่สลอง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 5 ลักษณะใบของชาพันธุ์จีน
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 6 ลักษณะใบของพันธุ์ชาอัสสัม
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)

3.1 ปัจจัยที่สาคัญในการปลูกชา ควรพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ คือ
3.1.1 สภาพพื้นที่ ชาเป็นพืชกึ่งร้อน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น
และมีฝน จึงทาให้แหล่งปลูกชากระจายอยู่ตั้งแต่ละติจูดที่ 45 องศาเหนือในรัสเซียถึง 50 องศาใต้
ในทวีปแอฟริกา
3.1.2 ดิน ชาเจริญ งอกงามในดิน ส่ ว นที่ มี ก ารระบายน้าได้ ดี หน้ าดิ น มี
อินทรียวัตถุสูง มีธาตุไนโตรเจนมาก ดินเป็นกรดเล็กน้อย มีค่า pH 4.5 – 6.0 ความลาดชันไม่
ควรเกิน 45 องศา
3.1.3 ความชื้นและปริมาณน้าฝน ควรจะเป็น พื้น ที่มีฝ นตกสม่าเสมอ
ตลอดปี ปริม าณน้าฝนอย่า งต่าควรอยู่ในช่ว ง 1,140 – 1,270 มม. / ปี หรื อ มี แ หล่ ง น้าที่
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สมบู ร ณ์ เพราะถ้ า ชาขาดน้าจะทาให้ ต้ น ชาชะงั ก การเจริญเติบโต ไม่แตกยอด ทาให้ผลผลิต
ลดลง
3.1.4 อุณหภูมิ ชาสามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยชา
จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 25 – 30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิค่อนข้างคงที่
ตลอดปี จะทาให้ได้ชายอดใหม่อย่างต่อเนื่อง
3.1.5 ความสูงจากระดับน้าทะเล ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตร
ขึ้น ไปมีอากาศเย็นจะทาให้ผ ลผลิตใบชาที่ได้มีคุณภาพสูง ใบชามีกลิ่นและรสชาติดีแต่ปริมาณ
ผลผลิตจะต่า ส่วนการปลูกชาในที่ต่าอากาศค่อนข้างร้อน ชาจะให้ผลผลิตสูงแต่คุณภาพต่ากว่าชา
ทีป่ ลูกที่สูง
3.2 ปัจจัยที่ไม่เหมาะสมในการปลูกชา
3.2.1 ดินชั้นล่างเป็นหิน หรือลูกรัง ทาให้ชาหยั่งรากลงไปหาอาหารได้ตื้น
3.2.2 เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบายน้า หรือหนองบึง และที่ ๆ มีน้าขัง
3.2.3 เป็นพื้นที่ที่มีหินปูน และมีค่า pH เกินกว่า 6
3.2.4 พื้นที่มีความลาดชันมาก
3.2.5 ดินที่มีอินทรียวัตถุน้อย และไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นได้
3.2.6 บริเวณที่มีลมแรง จนไม่สามารถทาที่บังลมได้
3.2.7 เป็นแหล่งที่มีไส้เดือนฝอย
3.3 วิธีการปลูก
ควรปลูกชาในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
ภายหลังจากมีฝนตก 2 – 3 ครั้ง เพื่อให้ดินมีความชื้นเพียงพอ ต้นกล้ าที่จะนามาปลูกถ้าปลูก
จากต้นเพาะเมล็ด ควรมีอายุ 18 – 24 เดือน ต้นปักชาควรมีอายุ 18 เดือน ควรลดการให้น้า
และพรางแสง เพื่อกระตุ้นให้กิ่งชาพร้อมสาหรับการย้ายปลูก ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยดินผสมปุย
ฟอสเฟตอัตรา 40 – 50 กรัม เมื่อนาต้นชาลงปลูกให้ลึกเท่ากับระดับที่เคยอยู่ในถุงชา หรือแปลง
เพาะชา จากนั้นกลบให้แน่นด้วยดินชั้นล่าง ผสมกับปุยหมักหรือปุยคอกที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา
1– 2 กิโลกรัม กดดินให้แน่นแล้วรีบรดน้าทันที ควรรักษาความชื้นของดินด้วยการใช้ฟางหรือ
หญ้าแห้งคลุมดิน
3.3.1 การกาหนดระยะปลูก
ขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มของชา การจัดการในสวนชาและความอุดม
สมบู ร ณ์ของพื้น ที่การปลู กชาในกลุ่ มชาจีน ส าหรับ ในพื้นที่ราบ การกาหนดระยะปลู กระยะ
ระหว่างแถวประมาณ 180 เซนติเมตร ระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตร หรือการปลูกเป็นแถวคู่
สลับฟันปลา ระยะระหว่างต้นแบบแถวคู่ 40-45 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถวแต่ละคู่ 30-50
เซนติเมตร ระยะระหว่างคู่ 180 เซนติเมตร การปลูกแบบนี้จะให้ผลผลิตได้เร็วกว่า ส่วนในพื้นที่
ไหล่เขามีการทาขั้นบันได ระยะห่างระหว่างต้นสามารถใช้ระยะเดียวกันก็ได้ระยะระหว่างแถว
ขึ้นอยู่กับระยะห่างของบันได (ปกติมักใช้ระยะห่างของขั้นบันไดประมาณ 200 เซนติเมตร) ถ้า
ปลูกเป็นแถวคู่ขนานของขั้นบันไดจะต้องกว้างอย่างน้อย 230 เซนติเมตร
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3.3.2 การเตรียมหลุม
หลุมปลูกควรมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50
เซนติเมตร หรือ 50 x 50 x 75 เซนติเมตร เนื่องจากต้นชาสามารถแทงรากได้ลึกและรวดเร็ว
การเตรียมหลุม ควรดาเนินการในช่วงฤดูแล้ง สาหรับการย้ายปลูกควรทาในฤดูฝน หลังจากมีฝน
ตกลงมา 2-3 ครั้ง จนดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอ
3.3.3 การให้น้า
ชาเป็นพืชต้องการความชื้นสูง และสม่าเสมอตลอดปีเพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตทางกิ่งและใบ การให้น้าในสวนชามี 3 แบบ คือ
3.3.3.1 การให้ น้าแบบปล่อยท่ว มแปลง พื้นที่ที่ ปลูกชาจะต้องมี
แหล่งน้าที่สมบูรณ์และมีความลาดเทเล็กน้อยเพื่อการระบายน้า
3.3.3.2 การให้ น้ าแบบพ่ น ฝอย เป็ น การให้ น้ าที่ นิ ยมกั น มากใน
พื้นที่ปลูกชาขนาดใหญ่ ที่ต้องลงทุนสูง แต่ได้ผลคุ้มค่า
3.3.3.3 การให้ น้าแบบหยด เหมาะส าหรับ พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ า
เช่น การปลูกชาบนที่สูง เพราะเป็นการให้น้าแบบประหยัด แต่การลงทุนค่อนข้างสูง
3.3.4 วิธีใส่ปุยต้นชา
ควรใส่ปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัสรองก้นหลุมก่อนปลูกหลุมละ 50 กรัม
ส่วนไนโตรเจนเป็นธาตุที่สลายตัวได้ง่ายควรแบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง ๆ ละเท่า ๆ กันควรใส่ช่วงต้นและ
ปลายฤดูฝน หรือหลั งจากการตัดแต่งกิ่ง โดยโรยปุยรอบโคนต้นตามรัศมีทรงพุ่ม หรือโรยตาม
แนวแถวชา ห่างประมาณ 1 ฟุตแล้วพรวนกลบ ควรใส่ปุยคอกปีละ 1 ครั้ง
ตารางที่ 2 การใส่ปุยให้แก่ต้นชาในช่วงอายุต่าง ๆ
อายุต้นชา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
เป็นต้นไป

สูตรปุ๋ย
15 – 15 - 15
46 – 0 – 0
15 – 15 – 15
46 – 0 – 0
15 – 15 – 15
46 – 0 – 0
15 – 15 – 15
46 – 0 – 0
15 – 15 – 15

จานวนปุ๋ย / ต้น / ปี
100 กรัม
100 กรัม
100 กรัม
100 กรัม
100 กรัม
200 กรัม
200 กรัม
300 กรัม
300 กรัม

ปุ๋ยคอก / ต้น / ปี
5 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
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3.3.5 การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งกิ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พุ่มต้นเตี้ยสามารถเก็บยอด
ได้ส ะดวก และตัดกิ่งไม่ส มบู ร ณ์ออกไป ทาให้ ต้นชาแตกยอดอ่อนได้เร็ว พุ่มต้นโปร่ง อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวกและทาให้รับแสงแดดได้ทั่วถึง การตัดแต่งกิ่งมีวิธีการดังนี้
3.3.5.1 การตัดแต่งกิ่งครั้งแรก หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1-2 ปี
ต้นชาจะสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ให้ตัดยอดทิ้งโดยเหลือความสูงจากพื้นดินประมาณ 30
เซนติเมตร
3.3.5.2 การตัดแต่งกิ่งครั้งที่สอง ในปีต่อไปเมื่อต้นชาเจริญเติบโตมี
กิ่งมาก ควรตัดให้สูงจากพื้นดินประมาณ 40 เซนติเมตร และปล่อยให้ต้นชาตกพุ่มสูงถึง 60 เชนติ
เมตร จึงทาการเก็บยอดชา
การตัดแต่งกิ่งควรทาในช่วงเวลาที่ต้นชาพักตัว คือ ตอนช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน
ธันวาคม – มกราคม ควรตัดให้เฉียง 45 องศา เพื่อปูองกันน้าขังตรงส่วนที่ถูกตัด แล้วทาแผลด้วย
สารเคมีปูองกันเชื้อรา ต้นชาจะให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 4-5 ปี เมื่อเก็บผลผลิตได้ 2-3 ปี ควร
จะทาการตัดแต่งกิ่งชาอีกครั้ง โดยให้สูงจาดรอยตัดเดิม 2.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 7 แสดงระยะเวลาในการตัดแต่งต้นชา
4. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชาเชียงราย
ชาปลูกได้ดีในพื้นที่สูง (200–2,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล) ความลาดชันไม่
เกิน 45 องศา อุณหภูมิอากาศประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 7090 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้าฝน 1,500-2,500 มิลลิเมตร แหล่งกาเนิดของชาพบในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างละติจูด 29 องศาเหนือและ 98 องศาตะวันออก ใกล้กับแม่น้าอิรวดี
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ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ตอนเหนือของพม่า ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และ
ทิเบต ต่อมาการปลูกชาได้กระจายออกไปถึงทวีปเอเชีย ระหว่างแนวเหนือถึงแนวใต้ ตั้งแต่
ประเทศญี่ปุนถึงอินโดนีเซีย และแนวตะวันออกถึงแนวตะวันตก จากประเทศอินเดียถึงญี่ปุน
เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้อยู่ในเขตมรสุมมีอากาศอบอุ่น และมีปริมาณน้าฝนมาก เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของต้นชา
4.1 ต้นชา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 ฟุต ทรงพุ่มเป็นทรงกลม
ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ คือ
ระบบราก ต้นชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีรากแก้ ว และมีรากฝอยหาอาหาร
ส าหรั บ ต้น ชาที่ ได้จ ากการปั กช าจะไม่มีร ากแก้ ว รากชาจะมี การสะสมคาร์โ บไฮเดรตในราก
โดยทั่วไปต้นชาที่งอกจากเมล็ดจะมีรากหยั่งลึกในดินเฉลี่ย 1.5 เมตร และอาจยาวถึง 3 เมตรหรือ
มากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นชาและสภาพดินที่ปลูก
ใบ เป็นใบเดี่ยว ไม่มีหูใบ การจัดเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ 1 ใบ ต่อ 1
ข้อ พัฒนารากตาที่มุมใบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา หน้าใบเป็นมัน
ใต้ใบมีขนอ่อนปกคลุม ปากใบมีมากบริเวณใต้ใบ
ดอก ดอกของต้นชาจะออกจากตา ระหว่างลาต้นกับใบ มีทั้งดอกเดี่ยวและ
ดอกช่อ ก้านดอกสั้น ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกสีขาว 5-8 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวเข้ม ดอกเป็น
ดอกสมบูรณ์ มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน เกสรตัวผู้มีสีเหลืองมีจานวนมากกว่า
เกสรตัวเมีย ก้านเกสรตัวผู้ยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร อับเกสรตัวผู้มี 2 ช่องก้านชูเกสรตัวเมีย
สั้น ยอดเกสรตัวเมียมี 3-5 Lope
ผล เป็นแคปซูล (Capsule) เปลือกหนาสีน้าตาลอมเขียว แบ่งเป็น 3 ช่อง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร หลังจากผสมเกสรแล้ว กลีบดอกและเกสรตัวผู้จะ
ร่วงเป็นการเริ่มติดผล ระยะเวลาตั้งแต่ติดผลจนถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ 5-9 เดือน ผลชาจะ
เจริญเติบโตได้ช้ามากใน 5 เดือนแรก จากนั้นเดือนที่ 6 ผลชาจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะแตกทา
ให้เมล็ดร่วงหล่นลงดินได้
เมล็ ด ในหนึ่ งผลมี เ มล็ ด ชา 1-2 เมล็ ด มี รู ปร่ า งกลม เส้ น ผ่ า ศู นย์ ก ลาง
ประมาณ 0.8-1.6 เซนติเมตร มีใบเลี้ยง 2 ใบอวบหนามีน้ามันมาก ลักษณะหุ้มต้นอ่อนไว้ ผนัง
เมล็ดแข็งหนาเชื่อมติดกับเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งมีลักษณะบางเหนียว (กรมส่งเสริมการเกษตร ,
2549 : 14-24)
4.2 การขยายพันธุ์ชา วิธีการขยายพันธุ์ชาทาได้ 5 วิธี คือ
4.2.1 การขยายพันธุ์โดยการติดตาต่อกิ่ง (Seed Propagation) นิยมใช้
กันมากในประเทศไทย เหมาะสาหรับการขยายพันธุ์ในกลุ่มพันธุ์ อัสสัมและพันธุ์เขมร ต้นชาที่ได้
จากการเพาะเมล็ ด มีรากแก้วมีร ะบบรากแข็งแรง สามารถทนต่อความแห้ งแล้ งได้ดี เหมาะ
สาหรับปลูกในพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทั่วไปเมล็ดชาจะเริ่มแก่ประมาณ
ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เมล็ดชาที่ใช้ทาพันธุ์ ควรเก็บชาจากผลชาที่แก่จัดเต็มที่ มีสี
น้าตาลและยังติดกับต้น ไม่ควรเก็บเมล็ดที่ร่วงใต้ต้นเพื่อนามาทาพันธุ์
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วิธีการขยายพันธุ์ ทาโดยการเก็บผลชาที่แก่เต็มที่จากต้น แล้วนามากระเทาะ
เปลือกออก หรือนามาใส่กระด้งหรือกระจาด ผึ่งทิ้งไว้ในที่ร่ม ผลชาจะแห้งและแตกเองภายใน 23 วัน จากนั้นนาเมล็ดที่ได้ไปเพาะ เนื่องจากเมล็ดชามีปริมาณน้ามันภายในเมล็ดสูง ทาให้มีอัตรา
การสูญเสียความงอกเร็วมาก ก่อนเพาะควรนาเมล็ดแช่น้าไว้ 12-24 ชั่วโมง เมล็ดที่เสียจะลอยน้า
ให้ตักทิ้งไป ใช้เมล็ดที่จมน้าไปเพาะต่อไป
4.2.2 วิธีการเพาะเมล็ด ที่นิยมปฏิบัติกันมี 2 วิธี
4.2.2.1 การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ พื้นที่ที่ใช้เพาะเมล็ดควรเป็น
ที่โล่งแจ้ง มีแสงแดดส่องได้ทั่วถึง มีการระบายน้าได้ดีน้าไม่ท่วมขัง และสามารถกาจัดวัชพืชได้
สะดวก แปลงเพาะควรมีขนาดความกว้าง 1.0 – 1.5 เมตร ยาวประมาณ 10 เมตร หรือตาม
ขนาดโรงเรือน โดยทาเป็นฐานสูง 70 เซนติเมตร ใส่ ทรายหยาบลงไปในกระบะประมาณ 50
เซนติเมตร เกลี่ยให้เรียบแล้วโรยเมล็ดพันธุ์เกลี่ยให้สม่าเสมอ กดเมล็ดลงในทรายหรือวางเมล็ด
เรียงเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างเมล็ดประมาณ
4 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยวัสดุเพาะ (แกลบถ่านผสมทราย , แกลบถ่านผสมขุยมะพร้าว) หนา
ประมาณ 10 เซนติเมตร ในช่วงเมล็ดยังไม่งอกควรคลุมแปลงด้วยตาข่ายเพื่อกันแดด การให้น้า
ควรให้เช้า – เย็น อย่างสม่าเสมอไม่ให้แฉะ ชาจะงอกภายใน 30 วัน ช่วงที่ชายังไม่งอกควรกาจัด
วั ช พื ช ต้ น ชาที่ ง อกจะเริ่ ม โผล่ พ้ น วั ส ดุ เ พาะ จะมี ใ บจริ ง 2-3 ใบยาว 2 เซนติ เ มตร กว้ า ง 1
เซนติเมตร ใบที่ดีไม่งอหรือแหว่ง อายุได้ 40-50 วันสามารถย้ายต้นกลับไปชาลงถุง ก่อนถอน 1
สัปดาห์ควรให้ปุยทางใบเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และจะทาให้ต้นกล้าชามีลาต้นแข็งแรงฟื้นตัวง่าย
กาถอนย้ายต้นชาให้จับโคนต้นกล้าชา ดึงขึ้นมาตรง ๆ เมื่อถอนขึ้นมาให้ตัดรากเหลือประมาณ 23 นิ้ว แล้วล้างให้สะอาดแช่น้ายากันเชื้อรา แช่เฉพาะรากนาน 5 นาที ต้นกล้าที่ถอนควรชาลงถุง
ให้เสร็จภายในวันเดียว
4.2.2.2 การเพาะเมล็ดในถุง นาเมล็ดชาที่ดีมาเพาะในถุงพลาสติก
ขนาด 6x8 นิ้ว ใช้ดินผสม ¾ ถุง วางเมล็ดไว้กลางถุงให้ด้านตาคว่าลง กลบเมล็ดด้วยถ่านแกลบ
หรือทรายผสมขุยมะพร้าวหนาประมาณ 1 นิ้ว ให้ร่มเงา รดน้าอย่างสม่าเสมอ
4.2.3 การขยายพันธุ์โดยการปักชา (Cutting) วิธีการขยายพันธุ์ที่ใช้
ลักษณะตรงตามสายพันธุ์เดิม เหมาะสาหรับการขยายพันธุ์ชาพันธุ์ดีหรือพันธุ์ชาจีน เนื่องจากการ
ขยายพันธุ์โดยเมล็ด มีอัตราการกลายพันธุ์สูง การปักชานิยมใช้การปักชาส่วนใบ ก้านใบ และกิ่ง
หรื อล าต้น ที่มีส่ ว นของตาติดอยู่ ด้ว ย กิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมในการนามาขยายพันธุ์ต้องเป็นกิ่งที่
สมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยสังเกตดูจากสีของเปลือก ควรมีสรน้าตาลและเขียว กิ่งพันธุ์ที่
ตัดยอดมายังไม่สามารถนาไปปักชาในแปลงได้ แต่ต้องเก็บไว้ที่เย็นชื้น เช่นถุงพลาสติกพรมน้า
และควรปักชาภายใน 48 ชั่วโมง
4.2.4 การขยายพันธุ์โดยการติดตาต่อกิ่ง (Grafting) วิธีนี้สามารถใช้ต้น
พันธุ์ที่แข็งแรงและมีการเจริญเติบโตดี โดยการนายอดพันธุ์ดีมาติดกับต้นตอที่ ได้จากเมล็ดชาปุา
ซึ่งมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เมื่อรอยแผลประสานกันดีแล้วสามารถนาไปปลูกใน
แปลงได้ วิธีนี้จ ะช่วยแก้ปัญหาการปักชา เนื่องจากต้นพันธุ์ที่ได้จากการปักชาจะไม่มีรากแก้ว
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ดังนั้นในพื้นที่ที่ขาดน้า ขาดการชลประทาน การกระจายตัวของน้าฝนไม่ดีพอในเขตภูเขาสูงจึง
ควรขยายพั น ธุ์ โ ดยวิ ธีก ารต่อ กิ่ ง เนื่ องจากวิ ธีนี้ จะทาให้ ได้ ต้ นกล้ า ที่มี ระบบรากแก้ว แข็ งแรง
สามารถหาอาหารและน้ าได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ และให้ ผ ลผลิ ตยอดชาสดที่เป็นชาพันธุ์ดีมี
คุณภาพ
4.2.5 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เป็น
วิธีการที่ทาให้ได้ต้นพันธุ์ครั้งละจานวนมาก ปลอดโรค ตรงต่อสายพันธุ์และมีความสม่าเสมอ
สาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชา ยังอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนา ในอนาคตจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ขยายพันธุ์ชาพันธุ์ดีได้อย่างรวดเร็ว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549 : 18-34)
พื้นทีเ่ พาะปลูกชาในจังหวัดเชียงราย จาแนกเป็นรายอาเภอ พบว่าชาเชียงรายปลูก
มากที่สุดในพื้นที่อาเภอแม่ฟูาหลวง , อาเภอแม่สรวย , อาเภอเวียงปุาเปูา, อาเภอเมืองเชียงราย,
อาเภอแม่จัน , อาเภอเชียงแสน, อาเภอเชียงของ, อาเภอดอยหลวง , อาเภอพาน และอาเภอ
พญาเม็งรายตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงพื้นที่ปลูกชาแบ่งเป็นพื้นที่รายอาเภอในจังหวัดเชียงราย
อาเภอ
แม่ฟูาหลวง
แม่สรวย
เวียงปุาเปูา
เมืองเชียงราย
แม่จัน
เชียงแสน
เชียงของ
ดอยหลวง
พาน
พญาเม็งราย
รวม

พื้นที่ปลูก (ไร่)
ให้ผลแล้ว
20,139
20,112
12,330
1,559
430
290
259
192
36
25
55,372

ยังไม่ให้ผล
2,296
1,200
1,486
0
100
150
0
0
0
0
5,232

(ข้อมูลจากสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย)

ผลผลิตเฉลี่ย
รวม
22,435
21,312
13,816
1,559
530
440
259
192
36
25
60,604

(กก.ไร่)
300
400
465
100
200
300
225
200
500
68
366

ผลผลิต
รวม
(ตัน)
6,042
8,044
5,733
156
86
87
58
38
18
2
20,264
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5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชา คือ
1. ทาให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น
2. ทาให้สมองปลอดโปร่ง
3. ขจัดแอลกอฮอล์ในร่างกายได้เร็วขึ้น
4. สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
5. ปูองกันฟันผุ
6. มีสารต้านอนุมูลอิสระปูองกันการแก่ก่อนวัย
7. ขับปัสสาวะ
8. บารุงสายตา
9. ช่วยระบบการย่อยอาหาร
10.ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
11. แก้กระหายน้าได้เป็นอย่างดี
12. สร้างความสดชื่นให้กับร่างกาย
13. ปูองกันการเกิดมะเร็งและบารุงหัวใจ
5.1 ชากับประสิทธิภาพในการรักษาโรค
5.1.1 น้ าชากั บคุ ณ สมบัติ ต้ านอนุมู ล อิส ระ สารจ าพวกคาเทชิ น
(Catechins) เป็นสารในชาที่มีประโยชน์กับสุขภาพมากที่สุด ฤทธิ์ของสารพวกนี้ คือ ต้านอนุมูล
อิสระสามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้
5.1.2 น้ าชากับ คุ ณสมบัติ ต้ านมะเร็ ง น้าชามี คุ ณสมบัติ ช่ ว ยปู องกั น
โรคมะเร็งได้หลายชนิด ทั้งมะเร็งปอด ต่อมลูกหมาก เต้านม ลาไส้ใหญ่ ตับ และกระเพาะอาหาร
เป็นต้น ทั้งนี้สารคาเทชินในชา มีผลยับยั้งมะเร็งจานวนมากด้วยกลไกที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
สาระสาคัญในชาเขียว คือ Epgallocatechin Gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
คุณภาพสูง ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการรับประทานชาเขียวมีผลยับยั้งการก่อมะเร็งได้หลายชนิด
ไข้หวัด
5.1.3 น้าชากับคุณสมบัติปูองกันโรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่าคาเทชิน
ช่วยลดการเกร็งของเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอนในเส้นเลือดฝอย ทาให้ลดความเสี่ยงของโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาตจากเส้นเลือดตีบตัน นอกจากนี้
EGCG ยังช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของ โคเลสเตอรอล ทาให้ลดการสะสม และการสร้างตะกอน
ในเส้นเลือดจากโคเลสเตอรอล ทาให้ลดการเกิดเส้นเลือดเข็งตัวตีบตัน และลดความเสี่ยงของโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบ
5.1.4 น้าชากับคุณสมบัติต้านโรคเบาหวาน การศึกษาในหนูทดลองพบว่า
คาเทชินสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดหนูที่เป็นเบาหวานช่วยลดระดับน้าตาลในเลือด โดย
ยับยั้งการทางานของเอนไซม์อะไมเลส ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยแปูง คาเทชินช่วยยับยั้งการทางานของ
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เอนไซม์ อะไมเลส ทั้งในน้าลายและลาไส้ ทาให้แปูงถูกย่อยช้าลงและทาให้การเพิ่มขึ้นของน้าตาล
ในเลือดเป็นไปอย่างช้าง ๆ นอกจากนี้ชาเขียวยังลดการดูดซึมกลูโคสที่ลาไส้
5.1.5 น้าชากับคุณสมบัติปูองกันฟันผุ คาเทชินในชาเขียวช่วยยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปาก ซึ่งมีทั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในช่องปาก Porphyromonas
gingivilis และแบคทีเรียนที่ทาให้ฟันผุ Stretococcus mutans นอกจากนี้ คาเทชินยังยับยั้ง
การทางานของเอนไซม์อะไมเลสในน้าลาย ทาให้มีปริมาณกลูโคสและมอลโตสน้อยลง ซึ่งเป็นผล
ลดปริมาณอาหารของแบคทีเรียที่ทาให้เกิดฟันผุ นอกจากนี้คาเทชิสยังช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรง
ปูองกันฟันผุ
5.1.6 น้าชากับคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ คาเทชิน มีคุณสมบัติในการต้าน
แบคทีเรีย เชื่อกันว่าคาเทชินทาลายเยื่ อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย การดื่มชาสามารถใช้รั กษาโรค
ท้องร่วง และโรค typhus catechins สามารถฆ่าสปอร์ของ Clostridium Botulinum ซึ่งเป็น
สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ และยังสามารถฆ่าแบคทีเรียที่ทนความร้อน เช่น Bacilus Subtilis,
B. cereus, Vibrio Parahaemolyticus และ C. Perfringens
5.1.7 น้าชากับคุณสมบัติต้านโรคอ้วน คาเทชิน สามารยับยั้ง CatecholO-methyl Transferase จงช่วยกระตุ้น การสร้างความร้อนของร่างการ ช่วยเผาผลาญพลั งงาน
และช่วยการจัดการกับโรคอ้วน ทั้งยังมีคุณสมบัติในการชะลอการปล่อยกลูโคสสู่กระแสเลือด ซึ่ง
ทาให้ชะลอการสร้างอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้ร่างการสะสมไขมัน ดังนั้น ร่างการจึงเผา
ผลาญไขมันแทนที่จะสะสมไขมัน
5.1.8 กรดอะมิโนในใบชากับการผ่อนคลายของระบบประสาท L-Theanine
เป็นกระอะมิโนที่พบเฉพาะในชาและพืชตระกูล Camellia บางสายพันธุ์ในปริมาณ 1-2% ของ
น้าหนักใบแห้ง ซึ่งเป็นมากกว่า 50% ของกรดอะมิโนอิส ระ ทั้งหมดในใบชา Theanine ในชาญี่ปุน
ทาให้เกิดรสอร่อยที่เรียกว่า อูมามิ (Omami) จึงนามาใช้เพิ่มรสชาติของอาหารได้ นอกจากนั้น
Theanine ยังมีฤทธิ์กับประสาทส่วนกลาง จากการทดลองในอาสาสมัครและสัตว์ทดลองโดยให้
รับประทานสารละลาย Theanine
หลั งจากนั้น 40 นาที พบว่ าคลื่นสมองของทั้งคนและ
สัตว์ทดลองเป็น ..... – waves ชัดเจน ซึ่งคลื่นสมองชนิด .... – waves นี้ เป็นคลื่นสมองที่สร้าง
ขึ้นมาในสภาวะที่ร่างกายผ่อนคลาย
ขั้นตอนและกระบวนการผลิตชา
การเก็บเกี่ยวใบชาเป็นสิ่งสาคัญมาก การผลิตชาให้ได้ชาที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มจาก
การเก็บใบชาสดที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ ใบชาที่เก็บจากยอดที่ประกอบด้วย 1 ยอด กับ 2 ใบอ่อน
ควรเก็บ ด้ ว ยมือ เพราะการใช้เครื่อ งจักรในการเก็บเกี่ยวจะได้ คุณภาพของใบชาด้ อยกว่าใช้
แรงงานคน ดังนั้นการเก็บยอดชาด้วยมือจะได้ชาที่มีคุณภาพสูง การเก็บยอดชาจะเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดชา 10 วันต่อครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บเกี่ยวยอดชาประมาณเวลา 05.00 – 14.00 น. การบรรจุในตะกร้าหรือกระสอบต้องไม่อัด
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แน่น เพราะจะทาให้ยอดชาช้าและคุณภาพเสียได้ เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการหายใจของใบ
ชา หลังจากการเก็บเกี่ยวควรรีบนาส่งโรงงานผลิตภายใน 3-4 ชั่วโมง
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตชา การเก็บเกี่ยวผลผลิตชาที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้
1. เก็บใบชาที่มี 1 ยอด กับ 2 ใบ หรือ 1 ยอด กับ 3 ใบ
2. ยอดชาไม่ควรอ่อนหรือแก่เกินไป ยอดที่อ่อนจะทาให้ได้รสชาติขม ฝาด
และจะไม่มีกลิ่นหอม ใบชาใบที่ 3 ไม่ควรแก่เกินไป สัมผัสดูมีความอ่อนนุ่มหรือสังเกตได้ด้วย
สายตา ซึ่งใบส่วนนี้จะให้กลิ่นหอมแต่ทั้งนี้หมายถึงต้องมีใบและยอดดังกล่าวประกอบกันทั้งหมด
หากเก็บใบที่แก่มากเมื่อคั่วจะทาให้ใบที่คั่วออกมาแห้ง ใบกรอบแตกง่าย และมีสีเหลือง หรือหาก
จะใช้อายุใบชาเป็นเกณฑ์ให้นับจานวนวันหลังการตัดแต่งกิ่ง โดยพันธุ์เบอร์ 12 มีอายุ 45-47 วัน
ในพื้นที่ต่ากว่า 1,000 เมตรจากระดับน้าทะเล พื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร ประมาณ 50-55 วัน
ส่วนพันธุ์ก้านอ่อนพื้นที่ต่าประมาณ 47-50 วัน พื้นที่สูงประมาณ 60-65 วัน (ขึ้นอยู่กับฤดูและ
สภาพอากาศในแต่ละช่วง)
3. เก็บชาโดยใช้ความประณีตและนุ่มนวล เมื่อเก็บได้จานวนประมาณ 4-5
ยอด ควรรีบใส่ลงในตะกร้าเก็บชา ไม่ควรเก็บหรือกาไว้ในอุ้งมือนาน เพราะจะทาให้ชาเสียหาย
4. ไม่ควรเก็บยอดชาในขณะที่ยังมีน้าค้างหรือน้าฝนเกาะใบชา ต้องรอให้น้าที่
เกาะใบชาแห้งเสียก่อน จึงทาการเก็บใบชา
5. ในวันที่มีฝนตกควรงดการเก็บชา หากจะเก็บต้องรอฝนหยุดและใบชาแห้ง
ดีแล้ว
6. หากมีฝนตกขณะเก็บใบชาและใบชาเปียกมาก นาใบชามาผึ่งในร่มใช้พัด
ลมเปาเพื่อไล่ความชื้นในใบชาเสียก่อน
7. จัดส่งใบชาที่ทาการเก็บไปยังโรงงานเพื่อทาการผึ่งแดดทุก 1.30 ชั่วโมง ไม่
ควรเก็บใบชาค้างไว้ในตะกร้าเกิน 2 ชั่วโมง ควรแบ่งช่วงการส่งผลผลิตไปโรงงาน ดังนี้
1.7.1 เก็บชาเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ส่งโรงงานครั้งแรกเวลา
10.30 น.
1.7.2 จัดส่งชาครั้งที่สอง เวลาประมาณ 12.00 น.
1.7.3 เริ่มเก็บชาเมื่อเวลา 12.30 น. ส่งโรงงานเวลา 14.00 น.
1.7.4 ส่งผลผลิตชาเข้าโรงงานครั้งสุดท้ายเวลาไม่เกิน 15.30 น.
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ภาพที่ 8 การเก็บยอดชาด้วยมือ
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
2. การผึ่งใบชา มีขั้นตอนและวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
2.1 การผึ่งแดด เมื่อผลผลิตใบชาสดส่งถึงโรงงานหลังจากทาการชั่งน้าหนักแล้ว
จะทาการผึ่งชาด้วยแสงแดดใช้เวลา 40 นาทีโดยประมาณ หากวันดังกล่าวมีแสงแดดดีจะทาการ
ผึ่งแดด โดยไม่ให้ใบชาสัมผัสแสงแดดโดยตรง ควรมีตาข่ายพรางแสงความถี่ประมาณ 60 %
ปูองกันความเข้มของแสงแดด อุณหภูมิขณะผึ่งแดดไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส ในสภาพ
อากาศดีปฏิบัติดังนี้
ผึ่ง 10 นาที-----พลิกใบชา-----ผึ่ง 10 นาที-----พลิกใบชา-----ผึ่ง 20 นาที----เข้าห้องผึ่ง จากการปฏิบัติดังกล่าวจะใช้เวลา 40 นาที หากสภาพอากาศไม่ดีมีฝนตกหรือท้องฟูา
ครึ้มต้องใช้เวลามากขึ้นอาจผึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงหลักการแต่จะทา
การสังเกตจากสภาพใบชาร่วมด้วย กล่าวคือผึ่งแดดจนใบชาไม่มีความมันวาว ผิวใบชานิ่มเหมือน
สัมผัสเนื้อผ้า (ใบชาก่อนทาการผึ่งแดดจะมีความมันวาวและแข็งกระด้าง) การผึ่งแดดบนผ้าผึ่งชา
ควรกระจายใบชาให้มีความบางที่สม่าเสมอเพื่อที่ใบชาจะได้รับแสงแดดเท่า ๆ กันทุกใบ ซึ่ง
แสงแดดเมื่อส่องทะลุใบชาจะทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริ ยาทางกายภาพของใบชา เกิด
การเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการเคลื่อนตัวของน้า ของเหลว และสารที่ให้รสชาติและกลิ่นหอม
ภายในใบชา (สารดังกล่าวจะมีเฉพาะในใบชาใบไม้ชนิดอื่นจะไม่มี ) ส่วนลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปคือ ใบชาจะอ่อนนุ่มและไม่เป็นมันวาว การผลิตชามีการผลิตใน 3 รูปแบบ ได้แก่
ชารสชาติอ่อน ชารสชาติกลาง และชารสชาติเข้ม ส่วนใหญ่ผู้บริโภคทั่วไปนิยมดื่มชารสชาติอ่อน
มากกว่ารสชาติอื่น
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณใบชาหลังการผึ่งแดด
หลักการ/วิธีการ
รสชาติอ่อน
1. ความชื้นที่หายไปหลังผึ่งแดด
8%
2. น้าหนักสุทธิคงเหลือหลังผึ่งแดด
82%
3. เวลาที่ทาการผึ่ง (โดยประมาณ) 40 นาที – 1 ชั่วโมง
* ใช้ปริมาณชาสด 100 กิโลกรัมเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ

รสชาติกลาง
15-17%
83-85%
1.30 – 2 ชั่วโมง

รสชาติเข้ม
25-27%
73-75%
3 - 4 ชั่วโมง

2.2 การผึ่งในร่ม เมื่อผ่านขั้นตอนการผึ่งแดดแล้ว นาชาเข้าผึ่งในร่มในห้องที่
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผึ่งชาในร่ม คือ ความชื้น
สัมพัทธ์ 80 %และอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาชาผึ่งในกระด้งไม่หนามาก พักไว้บนชั้นผึ่ง
หลังจากนั้นทาการพลิกใบชาเบา ๆ ทุก 2 ชั่วโมง จานวน 3 ครั้ง ช่วงนี้ใบชาจะคายน้าโดยคายน้า
ออกบริเวณใต้ใบ ผ่านรูขุมขนที่อยู่บริเวณใต้ใบ การพลิกชาทุก 2 ชั่วโมง เป็นการหยุดการคายน้า
ชั่วคราว เมื่อทาการผึ่งใบชาจะทาการคายน้าต่อไป เหตุผล คือ จะต้องให้ใบชาคายน้าแต่เป็นไป
ตามกระบวนการอย่างช้า ๆ ซึ่งทั้งนี้สารประกอบที่สาคัญในใบชามีหลายชนิด ส่วนประกอบที่เป็น
น้าเป็นส่วนที่ไม่ต้องการ จะต้องทาให้เกิดการคายน้าออกไป แต่น้ามีประโยชน์ในการเคลื่อน
สารประกอบที่สาคัญในใบชาเพื่อการทาปฏิกิริยาต่าง ๆ ในใบชาที่ผ่านกระบวนการผึ่งแดด การ
ผึ่งในร่ม การกระตุ้นใบชา และการหมักใบชานั่นเอง

ภาพที่ 9 การผึ่งใบชา
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
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3. การหมักใบชา หลังการทาการผึ่งชาในห้องและทาการกระตุ้นด้วยการพลิกใบ
ชาจานวน 3 ครั้ง จนครบ หลักสาคัญในการผลิกใบชาเพื่อควบคุมให้น้าในใบชาออกตามรูขุมขนที่
อยู่ใต้ใบชา หากทิ้งไว้โดยไม่มีการพลิกใบชา น้าก็จะออกไปเช่นกัน แต่ชาจะไม่มีกลิ่นหอมและ
รสชาติจะหายไปด้วย จากนั้นให้นาใบชาเข้าเครื่องเขย่าใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยใช้รอบ
เดินเครื่องเขย่าช้าที่สุด หากเขย่าโดยใช้รอบสูงจะทาให้ใบชาช้า ใบชามีสีแดง เกิดความเสียหาย
แก่ใบชาได้ง่าย ซึ่งช่วงแรกของการเขย่าใบชาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวที่รุนแรง ทาการเขย่าจนกระทั่ง
กลิ่นเหม็นเขียวค่อย ๆ หมดไปจากใบชา เริ่มมีกลิ่นหอมของใบชาที่แท้จริง เมื่อครบเวลาเขย่าแล้ว
นาใบชาใส่กระด้งเพื่อทาการหมักใบชาให้เกิดกลิ่นหอม การหมักจะใส่ใบชาในกระด้งมีปริมาณที่
มากขึ้นประมาณสี่เท่า (ประมาณ 4.5 กิโลกรัม) เมื่อทาการกระตุ้นใบชาด้วยการพลิกใบชาแล้ว
หมักใบชาไว้ในกระด้งอีก 2-3 ชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง ให้ดมกลิ่นใบชาที่หมัก
ไว้จ ะมีการเปลี่ย นแปลงโดยมีกลิ่ นหอมของชามากขึ้น กลิ่นเหม็นเขียวเริ่มหมดไปหรือใช้การ
สังเกตจากสภาพใบชาที่ทาการหมักไว้ดังนี้
ตารางที่ 5 การสังเกตสภาพใบชา
จุดสังเกต
1. ก้านใบ
2. ใบ

รสชาติอ่อน
สีเหลืองอ่อน
สีเขียวปนเหลือง

รสชาติกลาง
สีเหลืองทอง
สีเหลือง

รสชาติเข้ม
สีเหลืองเข้ม
สีแดง

4. การคั่วใบชา จุดประสงค์หลักของการคั่วใบชา คือ ต้องการที่จะหยุดปฏิกิริยา
ภายในใบชาที่มีความหอมที่ถึงจุดสูงสุด เป็นการคงความหอม รสชาติ ด้วยการใช้ความร้อน โดย
ใช้อุณหภูมิ 300 – 320 องศาเซลเซียส ปริมาณชาที่เข้าคั่วแต่ละครั้ง จานวน 9 กิโลกรัม ใช้
ความเร็วรอบสูงในช่วงการคั่วระยะแรก เพื่อไล่กลิ่นเหม็นเขียวออกไป เมื่อคั่วไปได้ประมาณ 3-4
นาที จะเริ่มมีกลิ่นหอมให้สูดดมกลิ่นของไอที่ออกมาจากเครื่องคั่วชา หากมีความหอมของชาที่
แท้จริง (ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเขียว) ให้ลดความเร็วรอบของเครื่องคั่วชาลงเพื่อให้ได้ใบชาสุกสม่าเสมอ
และใบชาไม่แห้งเกินไป ใช้เวลาในการคั่วประมาณ 7 นาที จึงเทชาที่คั่วใส่ถุงผ้านาเข้าเครื่องนวด
ทั้งถุงผ้าใช้เวลา 2 นาที นาชามาสาง 1 นาทีแล้วห่อในผ้าทาการนวดอีกครั้ง ใช้เวลา 1 นาที ทา
การสางใบชาผึ่งไว้ในกระด้งเพื่อรอให้มีปริมาณมากพอที่จะนาเข้าเครื่องอบแห้งพร้อม ๆ กัน เมื่อ
ทาการอบแห้งครบทุกชุดแล้ว ใช้ผ้าผึ่งชาปูพื้นแล้วจึงนาใบชาทั้งหมดเทกองรวมกันแล้วใช้ผ้าปิด
ทับไว้ เพื่อรอการปั้นเม็ดชาหรือทาเม็ดชาในวันรุ่งขึ้น
หลักการคั่วที่ถูกต้อง คือ
1. คั่วให้สุก
2. คั่วให้สม่าเสมอ ให้ได้รับความร้อนที่ทั่วถึง
3. คั่วให้กลิ่นเหม็นเขียวหายไป มักลิ่นหอมเพิ่มขึ้น
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ซึ่งหากการคั่วใบชาได้ที่และสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถสังเกตได้จากการที่กลิ่นเหม็น
เขียวหมดไป จับใบชาจะเริ่มแห้งแต่มีความหนืดอยู่และเมื่อลองดึงบริเวณก้านใบชาจะมีเนื้อเยื่อ
ติดมาด้วยแสดงว่าคั่วสุกได้ที่

ภาพที่ 10 การคั่วใบชา
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
5. การนวดใบชา หลังจากคั่วใบชาแล้วจะนาเข้าเครื่องนวด จุดประสงค์ของการ
นวดใบชา เพื่อให้เซลของใบชาแตก น้าในใบชาจะถูกบีบออกมาคลุกเคล้านอกใบชา เมื่อย่างใบชา
แห้งแล้วนามาชงจะทาให้สีและกลิ่น รสของชาออกมาได้ง่าย นอกจากนี้การนวดจะทาให้ใบชามี
รูปร่างเป็นเกลียวสวย

ภาพที่ 11 การนวดใบชา
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
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6. การอบใบชา การอบแห้ง (Drying) เป็นขั้นตอนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นใน
ใบชาให้เหลือประมาณ 5% เพื่อให้สามารถเก็บใบชาไว้ได้นาน ในระหว่างอบต้องคอยยกลงผลิก
กลับใบชา เพื่อให้ใบชาแห้งสม่าเสมอโดยทั่วกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบใบชาจนแห้ง ใช้เวลา
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (กรมส่งเสริมการเกษตร)

ภาพที่ 12 การอบใบชา
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)
7. การทาเม็ดชาหรือการปั้นเม็ดชา
7.1 เริ่มด้วยการนาใบชาเข้าเครื่องอบแห้งหนึ่งรอบ ชั่งน้าหนักชาประมาณ 12
กิโลกรัมต่อห่อผ้า ทาการปั้นเม็ดโดยการห่อผ้า นาเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดใช้เวลา 5-6 นาที ปั้นเม็ด
และเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดอีกรอบ ในรอบที่สาม ใบชาจะเริ่มเย็นต้องนาชาอุ่นในเครื่องคั่วก่อนเป็น
การอุ่นร้อนและทาการปั้นเม็ดชาและเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดอีกสามครั้งเป็นการอุ่นเย็น จะทาการ
อุ่นร้อนและอุ่นเย็นโดยเริ่มตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป จนครบจานวน 6 รอบ ในกรณีที่มีปริมาณชา
น้อยให้ทาการหมักชาทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีตั้งแต่รอบที่ 3 หากชามีปริมาณมากไม่
จาเป็นต้องทาการหมักให้ดาเนินการตามกระบวนการไปเรื่อย ๆ
7.2 ทาการปั้นเม็ดชาให้มีความกลมแน่น โดยใช้เครื่องนวดอัดเม็ดรูปดอกบัว
ทั้งนี้ อาจใช้จานวนรอบเพิ่มขึ้นจนแน่ใจว่าแน่นและกลมดีแล้ว พักชาไว้ในห่อผ้าประมาณ 30
นาที จึงนาชาเข้าเครื่องอบแห้งที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 100 องศาเซลเซียส จานวน 3 รอบ เหลือ
ความชื้นประมาณ 4 % เมื่อความร้อนในตัวชาลดลงจึงบรรจุใส่ถุงพลาสติกกันความชื้นเพื่อรอ
การบรรจุจาหน่ายต่อไป
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ภาพที่ 13 ใบชาแห้ง
(ถ่ายโดยผู้วิจัย)

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการผลิตชาแต่ละประเภท
ที่มา: สถาบันชาแม่ฟูาหลวง, ชาอู่หลง, เข้าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก
http://www.teainstitutemfu.com/article/process.html
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8. การทดสอบคุณภาพชา หลังจากผ่านกระบวนการแปรรูปตามขั้นตอนต่าง ๆ
มาแล้ว จะต้องทาการทดสอบคุณภาพของชาที่ทาการแปรรูปในชุดนั้น ๆ เพื่อประเมินคุณภาพและ
ตีราคา ตามปกติชาคุณภาพดีที่สุดสาหรับประเทศไทยเป็นผลผลิตชาช่วงต้นฤดู (ระหว่างปลายเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน) และชาปลายฤดู (ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม) แต่ทั้งนี้จะมีผลผลิตชา
ออกมามากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นผลผลิตชาที่ได้จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันแปร
รูป และสภาพใบชาที่ทาการเก็บเกี่ยวในวันนั้น ๆ ด้วย หากช่วงการแปรรูปทางผู้ทาการแปรรูป
เข้าใจหลักการในการแปรรูป โดยนาเครื่องมือที่มีอยู่มาปรับใช้หรือปรับวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ก็จะสามารถทาการแปรรู ปชาแต่ละรุ่นการผลิตให้มีรสชาติและคุณภาพที่ใกล้เคียง
กันตลอดทั้งปี
8.1 ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชา
8.1.1 ระดับพื้นที่ปลูก การปลูกชาในพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่าย่อมทา
ให้ผลผลิตชาที่ดีกว่าทั้งด้านกลิ่นหอมและรสชาติ ในไต้หวันมีสภาพเป็นเกาะมีสภาพพื้นที่ปลู ก
ดีกว่าประเทศไทย มีการแบ่งฤดูหรือสภาพอากาศแต่ละช่วงที่ชัดเจน
8.1.2 คุณลักษณะของดินปลูก ดินแดงเหนียวเหมาะสมในการปลูกชา
มากที่สุด บนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่ ดินจะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวแดง จึง
เหมาะสาหรับการปลูกชาจีน ซึ่งจะให้ผลผลิตชาคุณภาพดีกว่าดินชนิดอื่น ๆ ดินแดงที่มีทรายปน
มาก ๆ จะทาให้ชามีรสขม
8.1.3 ฤดูกาล ผลผลิตชาแปรรูปช่วงฤดูฝนจะมีรสชาติขมมากกว่าช่วง
ฤดูแล้งหรือฤดูหนาวซึ่งช่วงฤดูหนาวรสชาติจะดีที่สุด
ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบรสขาติชาคุณภาพดีและคุณภาพไม่ดี
ชาที่คุณภาพดี
1. มีกลิ่นหอม (ความหอมและรสชาติจะออก
มาพร้อมกัน ในช่วงเวลาของการชิมชา)
2. มีความชุ่มคอ
3. ดื่มง่าย ไม่มีรสขม ฝาด
4. มีความเข้มของรสชาติชาที่แท้จริง

ชาที่คุณภาพไม่ดี
1. กลิ่นไม่หอม (ต้องกลิ่นหอมที่เกิดจากใบชาที่
แปรรูปไม่มีกลิ่นอื่นปรุงแต่ง)
2. ดื่มไม่ลื่นคอ ไม่ชุ่มคอ
3. มีรสขม ฝาด (รสฝาดและขม ไม่สามารถ
แยกแยะได้จากการดมกลิ่น)
4. รสชาติอ่อน

สาหรับรสชาติ กลิ่นหอมของชาแต่ละสายพันธุ์สามารถแยกแยะได้จากการทดสอบ
รสชาติซึ่งต้องใช้ความชานาญและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน สามารถ
แยกแยะว่า ชาที่ชิม ปลูกในระดับความสูงเท่าใด เป็นพันธุ์อะไร มีกลิ่นของสิ่งแปลกปลอม เช่น
ปุย สารเคมีหรือไม่ในระหว่างการแปรรูปมีความผิดพลาดในขั้นตอนใดบ้าง
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ก่อนการทดสอบคุณภาพของชาทั้งด้านกลิ่นและรสชาติ จะต้องทราบถึงประสาทรับ
รสต่าง ๆ ภายในช่องปากว่าส่วนใดรับรสชาติใด เพื่อสามารถแยกแยะรสชาติของชาได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา จะเห็นได้ว่าภายในช่องปากและลิ้น มีประสาทรับรสชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ส่วน สามารถแยกแยะรสชาติที่แตกต่างกันของน้าชาและอาหารต่าง ๆ ได้ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และคณะ. (2550) การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของชาใน
ประเทศไทย พบว่ า สายพั น ธุ์ ช าที่ ป ลู ก แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ คื อ พั น ธุ์ ช าอั ส สั ม (Camellia
sinensis var. assamica) และพันธุ์ชาจีน (Camellia sinensis var. sinensis) กลุ่มพันธุ์
ชาอัสสัมบางครั้งเรียกว่า ชาพื้นเมือง ชาปุา หรือชาเมี่ยง เป็น ชาที่มีใบขนาดใหญ่ เจริญได้ดีตาม
ปุาที่มีร่มไม้กลุ่มพันธุ์ชาจีนเป็นชาที่มีใบขนาดเล็กกว่าชาอัสสัม พบได้หลายสายพันธุ์ ได้แก่ ชา
พัน ธุ์อู่ห ลงเบอร์ 17 (อู่ห ลงก้านก่ อน) อู่ ห ลงเบอร์12 ชิงชิง อู่ห ลง ถิกวนอิม และสี่ ฤดู เป็นต้ น
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกชาทั้งสิ้น118,101 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ปลูกชาอัสสัม 84.4% (98,544 ไร่)
และชาจีน 16.6% (19,557 ไร่) ราคาขายใบชาอัสสัมสดและใบชาจีนสดเฉลี่ย 12 และ 50 บาท
ต่อกิโลกรัม ในปีพ.ศ. 2550 ประเทศไทยผลิตใบชาสดทั้งสิ้น 81,074 ตัน ซึ่งใบชาสด 77% นามา
ผลิตเป็นชาแห้ง และ 23% นาไปผลิตเป็นเมี่ยง ในการผลิตชาแห้งใช้ชาอัสสัมคิดเป็น 96% ที่
เหลือเป็นชาจีน ส่วนการผลิตเมี่ยงใช้เฉพาะชาอัสสัม
ชาแห้งที่ผลิตในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับการหมักคือ ชา
เขียว ชาอู่หลงและชาดา การผลิตชาเขียว และชาอู่หลงใช้เทคโนโลยีของไต้หวัน การผลิตชาเขียว
ส่วนใหญ่ใช้ชาพันธุ์อัสสัมและอู่หลงเบอร์ 12 การผลิตชาอู่หลงใช้เฉพาะชาจีน การผลิตชาดาใช้
เทคโนโลยีของอินเดียและใช้เฉพาะชาอัสสัมในการผลิตเท่านั้น ใบชาสดเฉลี่ย 4.6 ตันผลิตชาแห้ง
ได้1 ตัน ในระหว่างกระบวนการผลิตมีของเสียได้แก่ ผงชา ก้านชา และตาหนิต่าง ๆ ประมาณ
2% ซึ่งโรงงานมักนาไปผลิตหรือขายเป็นชาที่มีคุณภาพต่าลงมา ในปีพ.ศ. 2549 ไทยส่งออกชา
แห้งและผลิตภัณฑ์ชารวม 3,467 ตัน มูลค่ารวม 203 ล้านบาท โดยตลาดที่สาคัญคือไต้หวัน
รองลงมาคือ กัมพูชา สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ไทยนาเข้าชาใบและผลิตภัณฑ์รวม 2,464 ตัน คิด
เป็ น มูล ค่า 265 ล้ านบาท โดยน าเข้ าจากประเทศจีนมากที่สุ ด คนไทยบริโ ภคชาเฉลี่ ย 0.09
กิโลกรัมต่อคนต่อปี
การผลิตเมี่ยงได้ทาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พื้นที่ปลูกชาอัสสัมสาหรับผลิตเมี่ยง
41,946 ไร่ โดยนาชาอัสสัม หรือชาเมี่ยง มานึ่ง มัดเป็นก้อน และหมักในถังหมัก ใบเมี่ยงสด 100
ตันจะผลิตเมี่ยงได้โดยเฉลี่ย 144 ตัน มีน้านึ่งและน้าหมักซึ่งเป็นของเสียระหว่างการนึ่งและการ
หมักเกิดขึ้น 15 และ 20 ตัน ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์เมี่ยงมีรสชาติฝาดถึงเปรี้ยว พบการบริโภค
เมี่ยงในเขตภาคเหนือของไทย โดยนิยมบริโภคยามว่างขณะทางานเพื่อความกระชุ่มกระชวย อาจ
มีการเติมเกลือ น้าตาล ขิง แล้วแต่วัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้เมี่ยงยังใช้ในงาน
พิธีกรรม หรือบรวงสรวงต่าง ๆ ในท้องถิ่นภาคเหนือ

29
การปลูกชาเพื่อผลิตชาแห้ง จะตัดแต่งกิ่ง 2 รูปแบบคือ ตัดแต่งกิ่งเล็ก และตัดแต่ง
กิ่งใหญ่ การตัดแต่งกิ่งเล็กจะทาทุกครั้งหลังจากเก็บชา ส่วนการตัดแต่งกิ่ งใหญ่ทาปีละ 1 ครั้ง
ในช่วงปลายปีของทุกปี มีปริมาณของเสียทั้งหมด 531,455 ตันต่อปีหรือเฉลี่ย 4.5 ตันต่อไร่ ของ
เสียประกอบด้วยใบอ่อน 4.9 % ใบแก่ 24.1 % กิ่ง ก้าน 67.2% และเมล็ด 3.8 % ส่วนการปลูก
ชาเมี่ยงเพื่อผลิตเมี่ยงมีการตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้งต่อปีได้ของเสีย 36,912 ตันต่อปีหรือเฉลี่ย 0.9 ตัน
ต่อไร่ ของเสียประกอบด้วย ใบอ่อน 55 % ใบแก่ 18 % และเมล็ด 27 % ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ผู้ปลูกชามักนาไปทาเป็นชาที่มีคุณภาพต่านาไปหมักเป็นปุยเพื่อบารุงรักษาต้นชา
การศึกษาสถานะภาพชาไทยทาให้มีแนวทางการพัฒนาชาไทยให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าให้มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการพัฒนานี้เชื่อมโยงกับศาสตร์ในหลายแขนง ได้แก่ การเกษตร
ระบบเกษตร การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีห ลั งการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยี การแปรรู ป ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีส กัดสารสาคัญ การ
ประยุ ก ต์ใช้ ช าในอุ ตสาหกรรมอาหารเครื่ องดื่ ม อาหารเสริมสุ ขภาพ ยา เครื่อ งส าอาง และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากของ
เสียต่าง ๆ จากการปลูกและแปรรูปชา
ศูนย์การเรียนรู้
1. ความหมายของศูนย์การเรียนรู้
จุฑารัตน์ เพชรจันทึก (2541) ได้ให้ความหมายว่า ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง
สถานที่หรือแหล่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ประชาชนในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้ง
เป็นแหล่งที่ประชาชนจะมาศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและชุมชน
ดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ (2543) ได้ให้ความหมายว่า ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง
แหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถใช้บริการค้นคว้าหา
ความรู้ และยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามต้องการ
องค์การยูเนสโก (UNESCO : 1999) ได้ให้ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ไว้ดังนี้
ศูน ย์การเรี ยนรู้ หมายถึงองค์การทางการศึกษาของชุมชนที่อยู่นอกเหนือการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและดาเนินการโดยประชาชนในชุมชน โดยการให้การเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ประหยั ด จิ ร ะวรพงศ์ (2530) กล่ า วว่ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ หมายถึ ง ศู น ย์
ประสบการณ์ที่จัดขึ้นมีความสมบูรณ์ในตนเอง ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสทากิจกรรมด้ วยตนเองอย่างมี
จุ ด มุ่ ง หมาย เป็ น นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาที่ ก าลั ง มี บ ทบาทต่ อ การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้เพราะนักการศึกษามีความคาดหวั งว่าวิธีการแบบศูนย์การ
เรียนจะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝนสร้างเสริมพฤติกรรมในด้าน
การทางานเป็นหมู่คณะ ความรับผิดชอบ การคิดสร้างสรรค์ และความกล้าหาญในการแสดงความ
คิดเห็นรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น
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ชม ภูมิภาค (2524) ได้กล่าวไว้ว่า “ความหมายรวบยอดของศูนย์การเรียนรู้อยู่
ที่การช่วยให้อนุชนพัฒนาพฤติกรรมของงานภายใต้บรรยากาศแห่งอิสรภาพอันเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่ง”
2. ประเภทของศูนย์การเรียนรู้
2.1 ศูนย์การเรียนในห้องเรียน (Classroom Learning Center) แบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ คือ
2.1.1 ห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center Class room) โดย
การจัดห้องเรียนให้เป็นศูนย์กิจกรรมสาหรับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
2.1.2 ศูนย์การเรียนแบบห้องเรียน (Classroom Learning Center)
ได้แก่การจั ดชุดวิชาต่าง ๆ ไว้ข้างห้องหรือมุมห้อง โดยแยกเป็นรายวิช าหรื อกลุ่มวิชา เพื่อให้
นักเรี ย นได้มีโ อกาสศึกษาค้น คว้าในเวลาว่าง ซึ่งจะมีวัส ดุอุปกรณ์และกาหนดกิจกรรมไว้เพื่อ
ส่งเสริมความสนใจของผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในวิชาต่าง ๆ ตามต้องการ
2.2 ศูนย์การเรียนที่แยกเป็นเอกเทศ (Classroom Learning Center) แบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
2.2.1 ศูนย์การเรียนที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการสาหรับครู ซึ่งนิยมจัดขึ้นใน
สถาบั นเพื่อบริ การงานฝึกสอนหรือฝึ กงานที่อาจจัดในโรงเรียนที่นักศึกษาครูไปฝึ กสอน หรือ
ฝึกงานอีกแห่งหนึ่งก็ได้ และเพื่อเป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้พบปะและปรึกษาหารือ ค้นคว้า เตรี ยม
งานต่าง ๆ หรือทดลองใช้วิธีสอนที่เตรียมไว้ ทั้งนี้ภายในศูนย์มีการจัดโต๊ะเป็นหมู่ มีชั้นเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ มีชั้นวางหนังสือ และมีบริเวณที่ผลิตสื่อ
2.2.2 ศูนย์วิชาการ (Learning Resources Center) เป็นศูนย์ที่แยกจัด
ประสบการณ์ทางการเรียนไว้ต่างหาก โดยมีสื่ อและสิ่งอานวยความสะดวกที่ผู้สอนกาหนดไว้ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นคว้าด้วยตัวเองตามความสนใจและความสามารถ และไม่มีการจากัดจานวน
และระดับชั้น
2.2.3 ศูนย์การเรียนชุมชน (Community Learning Center) เป็นการ
จัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ผู้เ รียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้จาก
ศูนย์นี้ ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีหน่วยการเรียนอยู่ในลักษณะชุดการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและผู้เรียน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ : 2550 , 9)
3. ความหมายของการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความหมาย “การเรียนรู้” ว่า
เป็ น กระบวนการรั บ ข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์อันนาไปสู่ การรู้แจ้งเห็ นจริง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนทางความคิด
และพฤติกรรมในขณะเดียวกัน และในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้กาหนดนิยามความหมายคาว่า “การศึกษา” ว่าหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
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วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
พระธรรมปิฎก (2541) กล่าวถึง การศึกษากับการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
มนุษย์ให้เกิดปัญญา สรุปได้ดังนี้
การศึกษา คือ ธรรมชาติของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก การ
ฝึก คือ เรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาหรือที่เรียกว่าการศึกษานั่นเอง เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ต้อง
ศึกษาการดาเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด วิธีการดาเนินชีวิตทุกอย่างของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่า ๆ แต่
มนุ ษ ย์ ต้ อ งเรี ย นรู้ ต้ อ งฝึ ก ฝนและพั ฒ นาขึ้ น ทั้ ง ชี วิ ต ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ไ ด้ ด้ ว ย
การศึกษา ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการศึกษาซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัญญา เมื่อมี
การศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาก็งอกงามประณีตขึ้นทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา
สุ พั ต รา ชาติ บั ญ ชาชั ย (2548) กล่ า วถึ ง การเรี ย นรู้ (Learning) ว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง โดยเกี่ยวข้องกับความจา ความเข้าใจ การนึกคิด การวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา การเรียนรู้ในเรื่องใด คือความเข้าใจความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของสิ่งต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การกระทาที่มีกระบวนการทางความคิ ดมา
เกี่ยวข้องพร้อมกับการปฏิบัติ เพื่อเกิดข้อสรุป ผลลัพท์ทราบได้จากความเข้าใจของผู้เรียนต่อ
คาถาม หรือประเด็นที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
การเรียนรู้จึงไม่ใช่การพูดลอย ๆ แต่ควรระบุว่าเรียนรู้เรื่องอะไร คือเปูาหมายที่จะเรียนนั่นเอง
ส่วนผลลัพท์ที่เกิดจากการเรียนรู้ คือ ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง และถูกสะสม มีการงอกเงยและเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งด้านบวกและด้านลบ นั่นคือรู้ แล้ว
อาจลดทอน จางลง หรือเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงกับสามารถลบล้ างความรู้เดิมหรือเปลี่ยนเป็ น
ความรู้อันใหม่
Klein (1991) การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจาก
ภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ
จากแนวคิดการเรียนรู้ที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้นสรุปได้ว่ า การเรียนรู้ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์
และรวมถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
1. ความหมายของสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
อรพัน ธุ์ ประสิทธิรัตน์ (2549) ได้กล่ าวถึงสภาพแวดล้ อมทางการเรียน
(Learning Environment) ว่าหมายถึง สภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรง
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และทางอ้อมทั้งที่เป็ นรูป ธรรมและนามธรรม สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม (Concrete
Environmental) หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ สภาพต่าง
ๆ ทีม่ นุษย์ทาขึ้น เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่ตาม ธรรมชาติ อันได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็น
นามธรรม (Abstract Environment) หรือสภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา (Psychological
Environmental) ได้แก่ ระบบคุณค่าที่ยึดถือซึ่งเป็นส่วนสาคัญ ของวัฒนธรรม ของกลุ่มสังคม
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและเจตคติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของ ตัวเอง
หรือคนอื่นก็ตาม (http://srithai.hypermart.net/environment.html เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน
2556)
แมคเวย์ (McVey 1989 ) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนไว้ว่า
สภาพแวดล้อมในการเรียนทางด้านกายภาพซึ่งประกอบด้วยแสงสว่าง สี เสียง บริเวณที่ว่าง
เฟอร์นิเจอร์ และลักษณะของสถานที่ที่ ใช้เรียนรู้ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม หรือ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาก็คือบรรยากาศของชั้นเรียน
วอลเบรี (Wallbery. 1989 ) กล่าวว่า ถ้าพิจารณาให้แคบลงในระดับห้องเรียน
แล้ว สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา ก็คือบรรยากาศของชั้นเรียนซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มของ
สังคมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้นั่นเอง
2. การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment ) มีความหมายว่า
สิ่งต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผู้เรียน
ทั้งทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เช่น ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะส่งผล
ทางบวกต่อผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียน
หากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสกปรก เต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผลทางลบต่อ
ผู้เรียนทาให้บรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความเคร่ง เครียด ผู้สอนก็จะรู้สึกท้อถอย ไม่เป็น
ผลดีต่อการเรียนการสอน
2.1 ความสาคัญของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีหลายประการ ได้แก่
2.1.1 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่นห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ทาให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ผู้สอนก็มีความสุขในการ
สอน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความ
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ตามแผนที่วางไว้
2.1.2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านเช่น ทาให้
ผู้เรียนเกิดความประทับใจ เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน
เปลี่ยน เจตคติไปในทางที่ดี มีความพึงพอใจในการเรียนช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัย
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สาคัญในกระบวนการเรียนการสอนก็คือความรู้สึกที่เกิดจากตัวผู้เรียน ความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ
อยากเรียน อยากรู้ซึ่งจะเป็น ตัวการนาไปสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด ดังนั้นถ้า
ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคม
ภาพแล้ว จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้
2.1.3 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ พึง
ประสงค์ให้แก่ผู้ เรียนประสบการณ์การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และ
การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ปะทะ สัมพันธ์กับสิ่งภายนอกที่มากระตุ้นประสาท
สัมผัสของผู้เรียน การปะทะสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดังนั้นถ้าเราต้องการ
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีก็ต้องจัด ให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
ก่อนแล้วสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็นตัวกาหนดประสบการณ์ของผู้เรียนภายหลัง
2.1.4 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุ่งให้ผู้เรียนมี บุคลิกภาพดี มีการ
แสดงออกทางกายวาจาและใจตามแบบอย่างที่สังคมยอมรับกล่าวคือมีคุณธรรม และจริยธรรมที่
เป็นเครื่องหมายของคนดี มีการประพฤติปฏิบัติสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี การที่จะ
หล่อหลอมพฤติกรรม หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์นั้น
ต้อง ใช้เวลาและอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้เรียนได้
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้มน้าว พฤติกรรมของผู้เรียน
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร มีความเป็นประชาธิปไตย
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้จะค่อย ๆ แทรกซึม
เข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน สะสมทีละน้อยจนในที่สุดก็จะแสดงออกในลักษณะของ
บุคลิกภาพรูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ ของผู้เรียน
2.1.5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนให้
ผู้เรียนมีระเบียบ วินัยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตัวกาหนดอาณาเขตของการเรียน ทาให้มี
บรรยากาศที่แตกต่างไปจากกิจกรรมอื่น ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะของสภาพแวดล้ อมในสถาน
เริงรมย์ ผู้เรียนเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่จัดไว้อย่างเหมาะสม ก็จะรู้จักสารวมอยู่ใน
ระเบียบวินัยมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ของนักเรียนอย่างมีวัตถุประสงค์จะช่วยให้
การควบคุมชั้นเรียนมีระบบระเบียบและง่ายสาหรับผู้สอนมากขึ้น
2.1.6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายแหล่งเห็นความสาคัญของมุม
วิชาการ ศูนย์วิชาการ มุมสื่อการเรียนการสอน ทาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน สามารถใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลางได้อย่างดี นอกจากนี้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนจะช่วยพัฒนาความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว ผู้เรียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสัยให้ใฝุเรียน
ใฝุรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ยึดติดอยู่เฉพาะความรู้ที่ได้จากผู้สอน
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2.1.7 สภาพแวดล้ อ มการเรีย นรู้ เ สริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ย น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะทาให้บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการเรียนการ สอนให้ดาเนิน
ไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุ ด ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี ความ
สะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึ้นทาให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่ จะศึกษาหาความรู้หรือทากิจกรรมการเรียนต่าง ๆ อย่างตั้งใจและมี
สมาธิ ยิ่งถ้าผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้าน จิตภาพมี
บุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทาให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่
พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น
2.1.8 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยล้า หรือ
ความอ่อนเพลีย ทางด้านสรีระของผู้เรียนเช่นการจัดโต๊ะเก้าอี้ที่มีขนาดพอเหมาะกับร่างกาย ของ
ผู้เรียนช่วยให้การนั่งสบายสามรถนั่งได้นาน ๆ โดยไม่ปวดหลัง การให้แสงสว่างในห้องเรียนที่
เหมาะ จะช่วยให้ผู้เรียนคลายความเมื่อยล้าของสายตา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย
กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ
1. กรณีศึกษาที่ 1 Chinese Tea Museum

ภาพที่ 15 พิพิธภัณฑ์ชาแห่งชาติจีน
ที่มา: China Tour, Chinese Tea Museum. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.china-tour.cn/China-Pictures/The_China_Tea_Museum.htm
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1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.1.1 เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
1.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
1.1.3 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของสถานที่ตั้งของโครงการ เพื่อความเหมาะสม
1.1.4 เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปแบบของอาคาร
1.2 ที่ตั้ง
เมือง Hangzhou ประเทศจีน
1.3 องค์ประกอบโครงการ
โถงนิทรรศการ
ห้องชงชา
ห้องรับรอง
ลานอเนกประสงค์
1.4 แนวคิดในการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ชาแห่งชาติจีนสร้างขึ้นในปี 1991 รูปแบบอาคารเป็นลักษณะกลุ่ม
อาคาร มีระเบียงเชื่อมหากัน ตั้งอยู่ในสวนที่จัดตกแต่งในสไตล์จีนสื่อถึงความเรียบง่ายและสง่า
งาม ตัวกลุ่มอาคารแสดงการพัฒนาและประวัติของชาในประเทศจีน วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
วิธีการทาชาของชนกลุ่มน้อยที่มีมากกว่า 300 ชนิดมาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมารู้จักประวัติศาสตร์
ของชา

ภาพที่ 16 โถงนิทรรศการแสดงเครื่องชงชาและอุปกรณ์
ที่มา: China Tour, Chinese Tea Museum. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.china-tour.cn/China-Pictures/The_China_Tea_Museum.htm
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ภาพที่ 17 ลานอเนกประสงค์
ที่มา: China Tour, Chinese Tea Museum. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.china-tour.cn/China-Pictures/The_China_Tea_Museum.htm

ภาพที่ 18 ห้องรับรองภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
ที่มา: China Tour, Chinese Tea Museum. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.china-tour.cn/China-Pictures/The_China_Tea_Museum.htm

37

ภาพที่ 19 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์ชา
ที่มา: China Tour, Chinese textile Museum. เข้าถึงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.china-tour.cn/China-Pictures/The_China_Tea_Museum.htm
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 1 พิพิธภัณฑ์ชาแห่งชาติจีนสถานที่ตั้งอยู่ติดภูเขาล้อมรอบ
ด้วยทะเลสาบภายในอาณาเขตโรงแรมซึ่งกินพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร ถือว่ามีความ
เหมาะสมสะดวกสบายกั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นการจั ด ตกแต่ ง ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี รู ป แบบที่
หลากหลาย มีทั้งรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจีน รูปแบบที่ทันสมัย เลยทาให้ขาดความเป็น
เอกภาพ อาจมีความขัดแย้งในความรู้สึกของผู้เข้าชม
2. กรณีศึกษาที่ 2 O’sulloc Museum

ภาพที่ 20 พิพธิ พัณฑ์ชา O’sulloc
ที่มา: Jeju-do, O’sulloc Museum เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.visitkorea.or.kr
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2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1.1 เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
2.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
2.1.3 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลั ก ษณะของสถานที่ ตั้ ง ของโครงการ เพื่ อ ความ
เหมาะสม
2.1.4 เพื่อศึกษาถึงการจัดรูปแบบของอาคาร
2.2 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนเกาะ Jeju Folklore ประเทศเกาหลี
2.3 แนวคิด
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการเมื่อปี 2001 เป็นอาคาร 2 ชั้นรูปทรงถ้วยชา
ซึ่งแนวคิดในการออกแบบสถานที่แห่งนี้คือ ต้องการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก
เข้าด้วยกัน ด้วยการนาเอาประเพณีดั้งเดิมในการชงชามาจัดแสดง ดังเจตนารมณ์ของชื่อ O’
sulloc มีความหมายว่า ใครก็ตามที่เข้ามาในสถานที่ห้องนี้แล้วต้องได้รับความเพลิดเพลินใจ และ
ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศโดยรอบ
2.4 องค์ประกอบโครงการ
ห้องแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย
1. แกลเลอรีถ้วยชา
2. ห้องประวัติศาสตร์ชา
3. ห้องอุปกรณ์ชงชา
4. ห้องน้าชา
5. ห้องรวมถ้วยชาโลก
6. หอดูดาว
7. ส่วนปฏิบัติการ
8. ส่วนพักรับรอง
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ภาพที่ 21 ห้องแสดงประวัติศาสตร์ชา
ที่มา: Jeju-do, O’sulloc Museum เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.visitkorea.or.kr

ภาพที่ 22 แกลเลอรีถ้วยชา
ที่มา: Jeju-do, O’sulloc Museum เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.visitkorea.or.kr

ภาพที่ 23 สภาพแวดล้อมภายนอกพิพิธภัณฑ์
ที่มา: Jeju-do, O’sulloc Museum เข้าถึงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.visitkorea.or.kr
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วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 2 พิพิธภัณฑ์ O’sulloc เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่
ผู้มาเยี่ยมชม ทาเลที่ตั้งมีบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ การจัดแสดงภายในห้องพิพิธภัณฑ์
ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับชา การจัดแสดงมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมทาให้ผู้เยี่ยม
ชมสามารถเดินดูได้สะดวกเน้นการจัดวางให้อยู่ด้านข้างกาแพง รูปแบบในการตกแต่งเรียบง่าย
สงบ ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย การใช้แสงภายในอาคารใช้ทั้งแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟูาในพื้ นที่เป็น
ห้องแสดงนิทรรศการ
3. กรณีศึกษาที่ 3 หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคา

ภาพที่ 24 ทัศนียภาพภายนอกอาคาร
ที่มา: ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชียงราย, พิพิธภัณฑ์ฝิ่น.เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.tourismchiangrai.com
3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1.1. เพื่อศึกษากิจกรรมของโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยานิพนธ์
3.1.2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
3.1.3 เพื่อ ศึ กษาถึง ลั กษณะของสถานที่ ตั้ง ของโครงการ เพื่ อความ
เหมาะสม
3.2 ที่ตั้ง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
3.3 แนวคิด
เพื่อเป็ นแหล่ งเรียนรู้เกี่ยวกับฝิ่นและสารเสพติดต่างๆ เล่าประวัติความ
เป็ น มาของฝิ่ น ย้ อ นหลั ง ไป 5,000 ปี พร้ อ มทั้ ง แสดงประโยชน์ แ ละโทษของยาเสพติ ด โดย
สอดแทรกความบันเทิงหรือ Edutainment ตามแนวพระราชดาริของสมเด็จพระศรีนครินทรา
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บรมราชชนนี ที่ว่า ต้องทาการเรียนให้เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย เปูาหมายของหอฝิ่น คือ มุ่ง
ลดอุปสงค์ของยาเสพติด โดยการให้ความรู้ และปลูกจิตสานึกให้ร่วมกันต่อสู้และต่อต้านยาเสพ
ติด

ภาพที่ 25 แปลนหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคา
ทีม่ า: หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคา, รูปแบบอาคาร. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556, เข้าถึง
ได้จาก http://www.maefahluang.org
3.4 การใช้ประโยชน์ของอาคาร (Function)
อุโมงค์มุข (Tunnel) นิทรรศการเริ่มตั้งแต่อุโมงค์ที่มืดสนิท ดูลึกลับมีความ
ยาว 137 เมตร ซึ่ ง เจาะทะลุ ภู เ ขาทางด้ า นตึ ก รั บ รองไปถึ ง ตั ว อาคารใหญ่ อี ก ฟากหนึ่ ง ที่ ใ ห้
ความรู้สึกเสมือนว่าทะลุผ่านไปเจอพื้นที่ใหม่ซึ่งกว้าง โล่ง โปร่งสบาย และถูกจาลองเป็นทุ่งฝิ่น
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ภาพที่ 26 ภาพประติมากรรมภายในอุโมงค์มุขทางเดินทะลุภูเขา
ที่มา: การท่ องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, หอฝิ่ น อุ ทยานสามเหลี่ย มทองคา. เข้าถึ งเมื่ อ วัน ที่ 2

เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://travel.thaiza.com.
ห้องโถง (Lobby) ผู้คนจะได้เห็นทุ่งฝิ่นจาลอง ศึกษาเรื่องราว และความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพันธุ์ต่าง ๆ ของดอกปฺอปปี้ทั้งที่เป็นพันธุ์สวยงาม และพันธุ์ที่ใช้กรีดเอายางมาผลิตเป็นยา
การเจริญเติบโตในระยะต่าง ๆ ดอกปฺอปปี้ รวมทั้งดอกปฺอปปี้แห้งที่ใช้ประโยชน์ในการประดับ
ตกแต่ง

ภาพที่ 27 ห้องโถงทุ่งฝิ่นจาลอง
ที่มา: การท่ องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, หอฝิ่ น อุ ทยานสามเหลี่ย มทองคา. เข้าถึ งเมื่ อ วัน ที่ 2

เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://travel.thaiza.com.
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ห้องประชุม (Auditorium) ห้องโสตทัศนศึกษาในห้องนี้มีการจัดฉาย VTR เล่าถึง
ที่มาจุดประสงค์และเรื่องราวที่บรรจุในการจัดหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคา
ปัญจสหัสวรรษแรก (The First 5,000 Years) ผู้ชมจะเดินทางเข้าสู่การแกะรอย
ประวัติศาสตร์อัน ยาวนาน และเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ของพืช พิเ ศษประเภทนี้ การแกะรอย
ประวัติศาสตร์ของฝิ่นเริ่มต้นจากการกาเนิดของฝิ่น บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยมี
หลักฐานการค้นพบครั้งแรกที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดจนหลักฐานที่มีการเขียนเป็นราย
ลักษณ์อักษรชิ้นแรกในตาราทางการแพทย์ Sumerian และการใช้เชิงการแพทย์ และการศาสนา
ในกรีกโบราณ โมและ อียิปต์ ได้มีการใช้ฝิ่นซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิผลที่ต่ามาตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน
มีดสองคม (Light and Dark Hallway) ผนังสองด้านของทางเดินเชื่อมต่อนี้จะถูก
ออกแบบให้สะท้อนถึงด้านดีและด้านร้ายที่ได้จากการใช้ ”ฝิ่น”
1. ด้านที่ดี จะเป็นด้านที่สว่างเห็นภาพของการใช้ยาที่ได้จากการสกัดจากฝิ่น เพื่อ
ประโยชน์จากการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด ผลผลิตที่ได้จากดอกปฺอปปี้ เช่น สินค้า เค้ก
ขนมปัง ดอกไม่ประดับ
2. ด้านร้าย เป็นด้านที่มืดจะเห็นอาการที่ทุกข์ทรมานจากการเสพติด ภาพการใช้
เข็มฉีดยา และภาพการเสื่อมโทรมทางกายภาพของผู้ติดยา
ประจิมสู่บูรพา (From West to East) ต่อจากนั้นผู้ชมจะก้าวเข้าสู่ยุคของการค้า
ระหว่างจักรวรรดิยุโรปกับเอเชีย เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าฝิ่นเป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์อย่างไรและฝิ่น
กลายเป็นสารเสพติดที่แพร่หลายในวงกว้างอย่างไร โดยจาลองฉากท่าเรือพาณิชย์อังกฤษผู้ชมจะ
เดินทางผ่านห่อใบชา ผ้าไหม เครื่องลายคราม และเครื่องเทศ อันเป็นสินค้าของตะวันออกและ
วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวอังกฤษ และเป็นสาเหตุของการขาดดุลการค้าอย่างมหาศาลเกือบทา
ให้ประเทศนี้เกือบล่ มสลาย ต่อจากนั้นจึงเดินทางเข้าสู่เรือสินค้าของยุโรปที่ออกเดินทางจาก
อังกฤษมาอินเดียพร้อมทั้งชมโรงงานฝิ่นในอินเดีย เรือบรรทุกสินค้าจะหยุดพักที่เมืองสิงคโปร์เพื่อ
เติมเสบียง และขนถ่ายสินค้าบางส่วนลงเรือขนาดเล็ก สู่ท่าเรือท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่น เมืองสงขลา และจันทบุรี เมืองสิงคโปร์จึงกลายเป็ นศูนย์กลางการค้าระหว่างอินเดียและจีน
ก่อนที่จะรวมการเดินทางราวติดปีกของฝิ่นมาสู่ประเทศจีนที่ท่าเรืออันเป็นหัวใจของจีนกวางตุ้ง
ศึกยาฝิ่น (Opium Wars) ร่องรอยประวัติศาสตร์นี้จะนานักท่องเที่ยวสู่ความ
ขัดแย้งที่รู้จักกันในนาม “สงครามฝิ่น” เมื่อชาวอังกฤษบังคับให้จีนเปิดประเทศเข้าสู่การค้าเสรี
และภายใน ค.ศ. 1900 คนจีนกว่า 13 ล้านคน ติดฝิ่นเศรษฐกิจของจีนถูกทาลายลงอย่างย่อยยับ
จากการที่จีนต้องนาเข้าฝิ่นเป็นจานวนมากมายมหาศาลและราชวงค์แมนจู (ราชวงค์ชิง) ก็ตกอยู่
ในภาวะล่ ม สลาย ภายในห้ อ งนี้ จ ะเล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ รวมทั้ ง สงครามที่ ท าให้ เ กิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของจีนโดยมีการจัดแสดงหุ่นจาลองของสามบุคลสาคัญ
ของจีนและสามบุคลสาคัญของอังกฤษทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามฝิ่น ห้องถัดมา
จะเป็นการจัดแสดงเหตุการณ์สาคัญสามเหตุการณ์ ได้แก่ การทาลายฝิ่นที่หูเหมินโดยข้าหลวง
หลินเจ๋อสวี การเผาทาลายหยวน หมิง – หยวน ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนอายุกว่า 150 ปี การถูก
ลิดรอนสิทธิและผลกระทบด้านความเป็นอยู่ของชาวจีนหลังสงคราม
ฝิ่นในสยาม (Opium in Siam) เมื่อลองเข้ามาในห้องนี้จะมีเจดีย์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่
และจะผ่านเข้าประตูเมือง มีการจาลองโรงน้าชาจีนในเยาวราชโดยมีหุ่นนอนสูบฝิ่นสองคน ความ
เป็นมาของฝิ่นในสยาม แม่ฝิ่นจะไม่ได้มีต้นกาเนิดในประเทศไทยแต่ก็มีหลักฐานยืนยันว่าคนไทย
รู้จักฝิ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วในสมัยรัชการที่ 1,2 และ3 พระราชบัญญัติห้ามค้าฝิ่นและสูบฝิ่น
ยังคงถูกประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ฝิ่นในสยามเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากอังกฤษรบชนะ
จีนในสงครามฝิ่น อีกส่วนต่อมาจะจัดแสดงของหายาก เช่น ลูกแปูง กลักยาฝิ่น หมอน เป็นต้น
รวมทั้งพื้นที่จาลองในการเคี่ยวฝิ่น,พระพุทธรูปที่ได้จากการหลอมกลักฝิ่น
ยามหัศจรรย์ (Medical Marvels) ต่อจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้รู้ถึง พัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ ของตะวันตกที่นาไปสู่การแยกตัวของมอร์ฟีน พัฒนาการของเฮโรอีน และการ
ฉีดเฮโรอีนเข้าใต้ผิวหนังชาวตะวันตกส่วนมาจะติดยาแก้ปวดประเภทนี้และยาอื่นๆรวมถึงฝิ่นและ
ยาเสพติดอื่นๆ
ข้อห้ า มทางกฎหมาย/อาชญากรรม/การขัด แย้ ง(Prohibition/Crime/Conflict)
การตามรอยประวัติศาสตร์ จบลงด้วยการที่ทั่ว โลกต้องหันมาปูองกันฝิ่ นและยาเสพติดในช่ว ง
ทศวรรษที่ 20 โดยยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การอาชญากรรมอันเป็น
ควานพยามของชาวโลกในการร่วมใจพัฒนาเพื่อต่อสู้กับการลักลอบค้ายาเสพติดและการใช้ยา
ในทางที่ผิด
แหล่งซุกซ่อน (Hide-out Hallway) ต้องการให้ผู้ชมทราบถึงการรู้เท่าทันของ
เจ้าหน้าที่ตารวจจับยาเสพติดว่า ไม่ว่าจะซ่อนไว้ที่ไหนก็ตามก็สามารถจับได้ เช่น การซ่อนไว้ที่
รองเท้า ในกะหล่าปลี เป็นต้น
ผลร้ายของยาเสพติด (Effects of Drugs) ผู้ชมจะได้เห็นว่าการติดยาเสพติดเป็นสิ่ง
ที่ทุกข์ทรมานจนเกิดผลร้ายที่กระทบกันอย่างต่อเนื่องทังทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและตัวผู้
เสพเอง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ชมจะได้ทราบถึงยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เช่น ยาเสพติดใน
กลุ่มฝิ่น,ยากดประสาท, ยากระตุ้นประสาท, ยาหลอนประสาท, กลุ่มสารระเหย ฯลฯ ใครที่คิดว่า
ยาเสพติ ด ไม่ เ กี่ ย วกั บ เขาเพราะเขาหรื อ ใครในครอบครั ว ไม่ ติ ด ยา คนนั้ น คิ ด ผิ ด ยาเสพติ ด มี
ผลกระทบต่อชีวิตทุกคน
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การศึกษาผู้ติดฝิ่น (Case Studies) เป็นกรณีศึกษาจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัว
ที่ติดยาเสพติดการจัดแสดงเรื่องราวของครอบครัวที่ตกเป็นทาสยาเสพติดว่าต้องประสบชะตา
กรรมอย่างไรบ้าง บางครอบครัวก็สามารถเอาชนะได้และบางครอบครัวก็ต้องประสบทุกข์ทรมาน
อย่างแสนสาหัส
หลอกตัวเอง/หลอกคนอื่น (Gallery of Excuses/Gallery of Victims) เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ตัว แก้ต่าง กล่าวโทษกันไปมา ไม่ มีประโยชน์ ไม่มีข้อสรุป สุดท้ายคือ
ความตาย และเรื่องราวที่เกี่ยวกับเอดส์และผู้ตกเป็นเหยื่อ
ห้องคิดคานึง (Hall of Reflection) ผู้ชมได้มีโอกาสที่ได้อยู่กับตัวเองและตั้งคาถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการชมนิทรรศการทั้งหมด ซึ่งเราหวังว่านักท่องเที่ ยวแต่
ละท่านที่ได้เข้ามาสัมผัส หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคา จะก้าวออกจากนิทรรศการแห่งนี้ไป
ด้วยความรู้สึกที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในอันที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
3.5 รูปแบบของตัวอาคาร (Form)
รูปแบบของตัวอาคารเป็นรูปแบบของอาคารแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีลักษณะ
เป็น แบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานกับศิล ปะล้ านนาประยุกต์และมีความทันสมั ยอยู่ในตัว ของ
อาคารบางส่วนเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทางธรรมชาติของบริเวณโดยรอบตัวอาคาร

ภาพที่ 28 ห้องนิทรรศการแสง สี เสียง
ที่มา: การท่ องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, หอฝิ่ น อุ ทยานสามเหลี่ย มทองคา. เข้าถึ งเมื่ อ วัน ที่ 2

เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://travel.thaiza.com.
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ภาพที่ 29 ห้องนิทรรศการแสง สี เสียง
ที่มา: การท่ องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย, หอฝิ่ น อุ ทยานสามเหลี่ย มทองคา. เข้าถึ งเมื่ อ วัน ที่ 2
เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://travel.thaiza.com.
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ 3 พื้นที่ว่างของโครงการมีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ที่ผ่าน
พื้นที่ของอุโมงค์ เข้าไปในพื้นที่ของส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ได้อย่างคุมค่า พื้นที่จัดแสดงบางส่วนของ
โซนทั้งหมดมีการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และลักษณะของพื้นที่ว่างภายนอกมีความ
สวยงามทางด้านทั ศนี ยภาพของบริเวณโดยรอบของพื้นที่ตั้ง รูปแบบของตัวอาคารมีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติมีความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ มีการนาแสงจากธรรมชาติ มาใช้ใน
พื้นที่บางส่ วน การจัดแสดงมีความสมบรูณ์ทางด้าน แสง สี เสียง มีการจัดแสดงภายในที่ น่า
ตื่นเต้น โดยมีการจัดนิทรรศการแบบสามมิ ติเสมือนจริงสามารถสร้างความเพลิดเพลินได้ นา
สายตาโดยใช้เสียงและแสงเป็นตัวประกอบในการบรรยาย ข้อเสียของพิพิธภัณฑ์ฝิ่นการเข้าถึงตัว
อาคารค่อนข้างยาก ทางสัญจรเข้าสู่อาคารไกลเกินไป พื้นที่บริการส่วนห้องน้าค่อนข้างซับซ้อน
พื้นที่จัดแสดงบางจุดทางสัญจรแคบเกินไป การทาความสะอาดยากเนื่องด้วยรูปแบบการจัดแสดง
บางส่วนปิดตาย
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศึกษา

ที่ตั้ง
โครงการ

วัตถุประสงค์

Chinese Tea Hangzhou
Museum
ประเทศจีน

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ปะวัติ
ศาสตร์
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมชา

O’sulloc

เกาะ Jeju
ประเทศ
เกาหลี

เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
เรียนรู้ปะวัติ
ศาสตร์
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมชา

หอฝิ่นอุทยาน
สามเหลี่ยม
ทองคา

อาเภอเชียง เป็นแหล่ง
แสน จังหวัด เรียนรูส้ าหรับ
เชียงราย
เยาวชนและ
ประชาชน
ทั่วไป

การ
กิจกรรม
กาหนด
กิจกรรม
พื้นที่ -ห้องนิทรรศการ
ส่วนรวม - ขายของที่
ระลึก
-ห้องชงชา
-ห้องประชุม
-ลาน
อเนกประสงค์
พื้นที่
-ห้องนิทรรศการ
ส่วนรวม - ขายของที่
ระลึก
-ห้องชงชา
-ห้องประชุม
-ลาน
อเนกประสงค์
พื้นที่
-ห้องแสดง
ส่วนรวม นิทรรศการ
-ห้องฝึกจิต
- ส่วนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

สรุปเปูาหมาย
มุ่งเน้นให้เห็น
คุณค่าและการ
สืบทอด
วัฒนธรรมการ
ดื่มชามายาวนาน
มุ่งเน้นให้เห็น
คุณค่าและการ
สืบทอด
วัฒนธรรมการ
ดื่มชา
เป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับการ
พัฒนาพื้นที่บน
ภูเขาในอดีต

สรุปการทบทวนวรรณกรรม
1. ความเป็นมาของชา
การศึกษาสถานะภาพชาไทยทาให้มีแนวทางการพัฒนาชาไทยให้มีคุณภาพและ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยแนวทางการพั ฒ นานี้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ศาสตร์ ใ นหลายแขนง ได้ แ ก่
การเกษตร ระบบเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว เทคโนโลยีการแปรรูป ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีสกัดสารสาคัญ การ
ประยุ ก ต์ใช้ ช าในอุ ตสาหกรรมอาหารเครื่ องดื่ ม อาหารเสริมสุ ข ภาพ ยา เครื่อ งส าอาง และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร การตลาด ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากของ
เสียต่าง ๆ จากการปลูกและแปรรูปชา
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2. ขั้นตอนและกระบวนการแปรรูป
การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช าเป็ น กระบวนการที่ อ าศั ย ความช านาญและ
ประสบการณ์ของผู้ประกอบการชา เริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การดูแลต้นชาให้สมบูรณ์
จนถึงกระบวนการแปรรูป ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การเด็ดใบชา ต้องเด็ดให้ได้ยอดที่สมบูรณ์ คือ 2 ใบกับ 1 ยอด เท่านั้นการ
เด็ดด้วยมือถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะจะไม่ทาให้ยอดชาเกิดความเสียหาย
2.2 การผึ่งใบชา ใบชาก่อนทาการผึ่งแดดจะมีความมันวาวและแข็งกระด้าง
การผึ่งชาควรกระจายใบชาให้มีความบางที่สม่าเสมอเพื่อที่ใบชาจะได้รับแสงแดดเท่า ๆ กันทุกใบ
ซึ่งแสงแดดเมื่อส่องทะลุใบชาจะทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริยาทางกายภาพของใบชา
เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการเคลื่อนตัวของน้า ของเหลว และสารที่ให้รสชาติและกลิ่นหอม
ภายในใบชา จะสังเกตได้ว่าหลังจากผึ่งชาใบชาได้ที่แล้วใบชาจะไม่มีความมันวาว ผิวใบชาจะนิ่ม
จนเหมือนสัมผัสเนื้อผ้า
2.3 การหมักใบชา การหมักจะใส่ใบชาในกระด้งมีปริมาณที่มากขึ้นประมาณสี่
เท่า (ประมาณ 4.5 กิโลกรัม) เมื่อทาการกระตุ้นใบชาด้วยการพลิกใบชาแล้ว หมักใบชาไว้ใน
กระด้งอีก 2-3 ชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง ให้ดมกลิ่นใบชาที่หมักไว้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีกลิ่นหอมของชามากขึ้น กลิ่นเหม็นเขียวเริ่มหมดไป
2.4 การคั่วใบชา จุดประสงค์หลักของการคั่วใบชา คือ ต้องการที่จะหยุด
ปฏิกิริยาภายในใบชาที่มีความหอมที่ถึงจุดสูงสุด เป็นการคงความหอม รสชาติ หากการคั่วใบชา
ได้ที่และสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถสังเกตได้จากการที่กลิ่นเหม็นเขียวหมดไป จับใบชาจะเริ่มแห้ง
แต่มีความหนืดอยู่และเมื่อลองดึงบริเวณก้านใบชาจะมีเนื้อเยื่อติดมาด้วยแสดงว่าคั่วสุกได้ที่
3. การอบแห้ง เป็นขั้นตอนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นในใบชา เพื่อให้สามารถเก็บ
ใบชาไว้ได้นาน
4. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เป็ น สถานที่ ห รื อ แหล่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการความรู้ กั บ ผู้ ส นใจและ
ประชาชนในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งที่ประชาชนจะมาศึกษาหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน วิธีการเรียนรู้ ผู้สนใจทุกคน
สามารถเข้ามาหาประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ โดยอาศัยสภาพแวดล้อม บริบท ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการในการผลิตชา
5. สภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ สภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม แนวทางการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชานั้น ต้องมีบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสถึงความกลมกลืน
ความสงบ และความอิ่มเอมใจ ซึ่งถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม ส่วนสภาพแวดล้อมที่
เป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วย แสงสว่าง สี พื้นที่ว่าง หรือแม้แต่สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ รวมถึงเป็นแหล่งที่สามารถให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ

51

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย “กระบวนการแปรรู ป ชาสู่ ก ารออกแบบศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ช า
ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย” จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลจากผู้ประกอบการชาตาม
ความเป็นจริงบนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงรายมีรายละเอียดดังนี้







กระบวนการแปรรูปชา
ความเป็นมาของชา
ประเภทของชา
ประโยชน์ของชา
อุปกรณ์ในการแปรรูปชา
คุณสมบัติของชาที่ดี
ขั้นตอนการแปรรูป
- การเก็บใบชา - การคั่วชา
- การผึ่งใบชา - การอบชา
- การหมักชา - การคัดชา
- การนวดชา - การบรรจุ

คุณลักษณะของความ
ต้องการในผู้สนใจเรียนรู้
 ด้ า น สั ง ค ม , อ า ยุ แ ล ะ เ พ ศ
สถานภาพ, การศึกษา
 ด้านเศรษฐกิจ, อาชีพ, รายได้
 พื้นที่ในการเพาะปลูก
 สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมกั บ
ศูนย์การเรียนรู้ชา

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
 เรียนรู้ข้อมูลชา
 เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์
 กิจกรรมการเก็บยอดชา
 เรียนรู้กระบวนการการ
แปรรูปชา
 การประกอบกิจการชา
 เรียนรู้การชงชา
 กิจกรรมการชิมชา

หลักการจัดศูนย์การเรียนรู้







ประชาสัมพันธ์
นิทรรศการถาวร
นิทรรศการชั่วคราว
ห้องสัมมนา
ห้องอู่หลง
ห้องข้อมูล (Tea Center)

ภาพที่ 30 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย
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การออกแบบตกแต่งภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่
สลอง จังหวัดเขียงราย
 พื้นที่การให้ข้อมูลความรู้
 ทางสัญจร
 ระบบปรั บ อากาศและ
การระบายอากาศ
 ระบบการหมุนเวียนน้้า
 ระบบแสงสว่างและแสง
ธรรมชาติ
 ร ะ บ บ เ สี ย ง แ ล ะ
ระบบสื่อสาร
 วัสดุและสี
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1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 หลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้อง (ข้อมู ล ทุติย ภูมิ เช่น บทความ ,
ผลงานวิจัย)
2. จากการข้อมูลของผู้ประกอบการชา กลุ่มทัวร์ นักศึกษา หรือจากความเป็นจริง
(ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ผู้ประกอบการชา กลุ่มทัวร์ นักศึกษา)
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์ในกระบวนการออกแบบใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทราบโอกาสที่ถูกเลือก (probabilistic sampling) คือ เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มหรือแบบตามพื้นที่ ซึ่งความคลาดเคลื่อนจากประชากรมีน้อยเพราะหน่วยตัวอย่างอยู่รวมกัน
ไม่กระจัดกระจาย

ภาพที่ 31 กระบวนการที่มาของเกณฑ์น้าไปสู่งานการออกแบบ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
จากจ้านวนผู้ประกอบการชา 22,251 ราย ในจังหวัดเชียงราย (ส้ารวจโดย ณัฐธิดา
ห้าวหาญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในปี 2551) สุ่มเลือกผู้ประกอบการชา จ้านวน 4 ราย
สุ่มเลือกนักท่องเที่ยว (กลุ่มทัวร์) จ้านวน 3 คน สุ่มเลือกนักศึกษา จ้านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์ใน
การเลือก 3 ข้อดังนี้
1. ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ ประกอบการบนดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย จ้านวน 3
คน อาจารย์ชา (ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแปรรูปชา) จ้านวน 1 คน
2. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนชาในพื้นที่ดอยแม่สลอง จ้านวน 3 คน
3. นักศึกษาที่เคยไปเยี่ยมชมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชา จ้านวน 3 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการวิจัย นั้น เป็นเชิงคุณภาพเพื่อหาความความต้องการทางกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับศูนย์การเรียนรู้ชา

ภาพที่ 32 แสดงรูปแบบการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
3.1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวความคิด และหาข้อสรุปตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ได้จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นผลของข้อมูลทุติยภูมิ
3.1.2 น้าผลสรุปข้อมูลทุติยภูมิมานิยามจริง ซึ่งหมายถึง ค้าจ้ากัดความที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้จากแนวคิดในเรื่องที่ท้าวิจัยโดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
3.1.3 ตั้งข้อค้าถามที่ครอบคลุมนิยามจริง ทุกข้อค้าถามเป็นประเด็นของทุก
ด้านจากนิยามจริงที่ครอบคลุมตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ค้าถามแต่ละข้อมีประเด็นค้าถาม
เดียว ดังนั้ นแบบสอบถามต้องตอบตรงวัตถุประสงค์ทุกข้อค้าถาม โดยทุกข้อค้าถามสามารถ
อธิบายได้ว่าน้าไปใช้ตรงไหน การสร้างประเด็นค้าถามที่ละด้านตามตัวแปรอิสระและตั วแปรตาม
จะมีกี่ข้อขึ้นอยู่กับประเด็นครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการทราบ
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3.1.4 เขี ย นข้ อ ค้ า ถามและค้ า ชี้ แ จงว่ า ต้ อ งการวั ด ตั ว แปรใดเพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์และมีค้าถามกี่ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างและการตอบจะต้องท้า
อย่างไร
3.1.5 ตรวจสอบข้อค้าถามว่าครอบคลุมตัว แปรอิส ระและตัว แปรตามที่
ต้ อ งการวั ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา โดยก้ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะสอบถามจากนิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการของตัวแปรอิสระตัวแปรตาม
3.1.6 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยการหาค่า IOC
3.1.7 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.1.8 น้าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม เช่น ความเชื่อมั่น อ้านาจจ้าแนก
3.1.9 น้าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลสรุปวิเคราะห์เพื่อเป็น
เกณฑ์การออกแบบภายใน
ดังนั้ น แบบสอบถามแบบมีโ ครงสร้างประเภทปลายเปิด (Open
Ended
Question) คือ เป็นค้าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะได้ค้าตอบที่
แน่นอน สมบูรณ์ ตรงกับสภาพความเป็นจริงได้ ชุดของค้าถามนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการรวบ
รวบข้อมูลปฐมภูมิโดยแบบสอบถามที่ใช้มีโครงสร้างหรือข้อค้าถามจากการสรุป ตามที่ได้ทบทวน
วรรณกรรม ส้าหรับกรณีแบบสอบถามที่ใช้กับผู้ ประกอบการชานี้ได้ทดลองใช้ดูก่อน (tryout)
จ้านวน 50 ตัวอย่างในแบบเชิงปริมาณซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการชาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีแต่ต้องการให้ มีคนอ่านให้ฟังมากกว่าอ่านเองเนื่องจากสายตาไม่ดี อ่านช้าและเวลา
สัมภาษณ์เป็น เวลานานจะมีความกดดันตัวเองหรือมีเวลาน้อยต้องไปท้ากิจกรรมอื่นๆ โดย
หลังจากได้ป รับปรุงในส่ว นที่ผู้ ประกอบการชามักไม่เข้าใจ เข้าใจไม่ถูกต้อง ใช้ค้ายากไปหรือ
ค้าถามก่อให้เกิดอคติเพื่อให้แบบสอบถามมีข้อค้าถามที่มีความเป็นปรนัยมากยิ่งขึ้นและได้ปรับ
ตามค้าแนะน้าของท่านผู้เชียวชาญว่า "ให้ศึกษาในเชิงคุณภาพ 10 คน และคิดเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ
จะเหมาะสมกว่า" จึงแบ่งเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
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3.2 ตอนที่ 1 สร้างประเด็นค้าถามจากเรื่องกระบวนการแปรรูปชา
ตารางที่ 8 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค้าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องกระบวนการ
แปรรูปชา
เรื่องที่ต้องการทราบ

แนวทางตั้งคาถาม

วิธีวิจัย

เครื่องมือ

แนวทางนาไปใช้

1. การดื่มชาควรดืม่
ตอนไหน และปริมาณ
เท่าไหร่

1. ท่านคิดว่าการ
ดื่มชาสามารถให้
ประโยชน์อะไรกับ
ตัวท่าน

เชิงคุณภาพ

แบบสอบถาม -เพื่อหา กิจกรรมที่
แบบสัมภาษณ์ เชื่อมโยงกับกระบวนการ
แบบมี
แปรรูปชา
โครงสร้าง
-การแบ่งพื้นที่กิจกรรม
กลุ่มย่อย

2. ชาชนิดใดที่ได้รับ
ความนิยม

1. ท่านคิดว่าควร
ดื่มชาเป็นประจ้า
หรือไม่ ชาที่ดื่มคือ
ชาชนิดใด

เชิงคุณภาพ

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง

-สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ตกแต่งให้มีความ
เชื่อมโยงกับการใช้งาน
จริง

3. การแปรรูปชาท้าไม 1. ท่านเคยเห็นการ เชิงคุณภาพ
ต้องใช้เวลาภายใน 1วัน กระบวนการแปรรูป
ชาบ้างไหม จากที่
ใดบ้าง

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบมี
โครงสร้าง

-สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการ
ตกแต่งให้มีความ
เชื่อมโยง (บางห้องติด
เครื่องปรับอากาศบาง
ห้องไม่ติดเพื่อสื่อถึง
ขั้นตอนการผลิต)

4. ชาที่มีคุณภาพต้องมี 1. ท่านคิดว่าชาที่ดี เชิงคุณภาพ
รูปทรงที่กลม กลิ่นหอม ควรเป็นเช่นใด
และสีทสี่ วยงาม

แบบสอบถาม -แนวคิดการใช้วัสดุที่
แบบสัมภาษณ์ กลมกลืนกับสีธรรมชาติ
แบบมี
โครงสร้าง

5. ชาให้ความรูส้ ึกถึง
ความนุ่มนวล มีสมาธิ
และเงียบสงบ

แบบสอบถาม -สภาพแวดล้อม,
แบบสัมภาษณ์ เทคโนโลยีของวัสดุหรือ
แบบมี
เทสของวัสดุ
โครงสร้าง

1. ถ้าพูดถึงชา ท่าน เชิงคุณภาพ
นึกถึงอะไร
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3.3 ตอนที่ 2 สร้ างประเด็นค้าถามจากเรื่องคุณลักษณะและความต้องการของ
ผู้ประกอบการชา กลุ่มทัวร์ นักศึกษา
ตารางที่ 9 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค้าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องคุณลักษณะ
และความต้องการของผู้ประกอบการชา กลุ่มทัวร์ นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
เรื่องที่ต้องการทราบ

ประเด็นคาถาม

วิธีวิจัย

เครื่องมือ

แนวทางนาไปใช้

1. ผู้ประกอบการชา กลุ่ม
ทัวร์ นักศึกษา มีลักษณะ
หลากหลายไม่เหมือนกัน
หมดทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ด้ า นอายุ , การศึ ก ษา,
สถานภาพ

1 . ท่ า น ชื่ อ อ ะ ไ ร เชิงคุณภาพ
อายุ เ ท่ า ไร ศาสนา
อะไร อาชี พ อะไร
การศึกษาเป็นอย่างไร
สถานภาพเป็นอย่างไร

แบบสอบถามแบบ -แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยใน
สั ม ภาษณ์ แ บบมี การให้ความรู้
โครงสร้าง
-ก้ า ห น ด วั ต ถุ
ประสงค์โครงการ

2. ผู้ประกอบการชา กลุ่ม
ทัวร์ นักศึกษา ต้องการให้
มีศูนย์กลางการให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ช า ที่ มี ค ว า ม
ชัดเจน

1. ท่ า นต้ อ งการให้ มี เชิงคุณภาพ
ศู นย์ กา ร เ รี ย นรู้ ช า
เ กิ ด ขึ้ น บ น ด อ ย แ ม่
สลองหรือไม่

แบบสอบถามแบบ -จั ด เ ว ล า ท้ า
สั ม ภาษณ์ แ บบมี กิจกรรม
โครงสร้าง
-แบ่งพื้นที่ใช้สอย
-จัดอุปกรณ์เครื่อง
เรือน, เฟอร์นิเจอร์

3. ค่ า นิ ย มและทั ศ นคติ 1. ท่ า นคิ ด ว่ า ศู น ย์ ฯ เชิงคุณภาพ
ทางวัฒ นธรรมยังคงมีอ ยู่ ควรเปิ ด ให้ บ ริ ก ารกี่
ในพื้นที่
โมง ปิดกี่โมง

แบบสอบถามแบบ -ก้ า หนดนโยบาย
สั ม ภาษณ์ แ บบมี การให้บริการ
โครงสร้าง

4. ผู้ประกอบการชา
กลุ่มทัวร์ นักศึกษา มี
ความต้องการให้ศูนย์การ
เรียนรูจ้ ัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน เช่น เรื่อง
เวลา ข้อมูล
สภาพแวดล้อมรอบ
โครงการและความ
สะดวกสบายด้าน
สาธารณูปโภค

แบบสอบถามแบบ -จั ด พื้ น ที่ ใ ช้ สอย
สั ม ภาษณ์ แ บบมี เป็นส่วนๆ
โครงสร้าง
-จัดตารางกิจกรรม

1. ท่ า นต้ อ งการให้ เชิงคุณภาพ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ช าให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ใดบ้าง
2.ควรมี พื้ น ที่ ใ ดบ้ า ง
เพื่ อ ให้บ ริ ก ารแก่ ผู้ ม า
ใช้งาน

-ใ ช้ วั ส ดุ ที่ แ ล ะ
เหมาะสม
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ตารางที่ 9 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค้าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องคุณลักษณะ
และความต้องการของผู้ประกอบการชา กลุ่มทัวร์ นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป (ต่อ)
เรื่องที่ต้องการทราบ
5. ผู้ ป ระกอบการชา
ก ลุ่ ม ทั ว ร์ นั ก ศึ ก ษ า
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ศู น ย์ ก า ร
เรี ย นรู้ ช าเป็ น ทั้ ง แหล่ ง
ความรู้ แ ละเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยว

ประเด็นคาถาม
วิธีวิจัย
1. ในการเดิ น ทาง เชิงคุณภาพ
เ ยี่ ย ม ช ม ส ว น ช า
ท่ า นเดิ น ทางด้ ว ย
วิธีการใด
2. ท่านคิดว่าในการ
เยี่ ย มชมศู น ย์ ก าร
เ รี ย น รู้ ช า ค ว ร มี
วิ ท ยากรบรรยา ย
หรือไม่

เครื่องมือ
แนวทางนาไปใช้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม -จัดอุปกรณ์เครื่อง
แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เรือน, เฟอร์นิเจอร์
แบบมีโครงสร้าง

3.4 ตอนที่ 3 สร้างประเด็นค้าถามจากเรื่องศูนย์การเรียนรู้ชา
ตารางที่ 10 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค้าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องศูนย์การ
เรียนรู้ชา
เรื่องที่ต้องการทราบ

ประเด็นคาถาม

วิธีวิจัย

1. ผู้ ป ระกอบ การชา
กลุ่ ม ทั ว ร์ นั ก ศึ ก ษา มี
ความต้ อ งการในการใช้
บ ริ ก า ร ศู น ย์ ที่ ไ ม่
เหมื อ นกัน เช่ น ในเรื่ อ ง
เวลา กิจกรรมที่สามารถ
เลือกได้

1. ท่านเดินทางเยี่ยมชม เชิงคุณภาพ
สวนชาด้วยวิธีการใด

2. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในศู น ย์
การเรียนรู้ชาควรเป็นผู้มี
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ช า
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญจาก

ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ จ าก เชิงคุณภาพ
การทบทวนวรรณกรรม
พบว่าเป็นข้อมูลที่คงที่จึง
ตัดค้าถามนี้ออก

2. อาคารให้บริการควร
สูงกี่ชั้น
3. ท่ า นคิ ด ว่ า สี สั น ของ
อาคารควรเป็ น อย่ า งไร
และห้องท้ากิจกรรมควร
ใช้สีแบบไหน

เครื่องมือ

แนวทางนาไปใช้

แบบสอบถาม
-สิ่งอ้านวยความ
แบบสัมภาษณ์ สะดวก เช่น ที่จอด
แบบมีโครงสร้าง รถ, รถบริการ,
ทางเดิน, ห้องน้้า ,
สีที่ใช้ควรกลมกลืน
กับบริบท

แบบสอบถาม
-การจัดกิจกรรม
แบบสัมภาษณ์ ให้บริการฟรี ให้
แบบมีโครงสร้าง ค้าปรึกษาฟรีก้าหนดนโยบาย
ส่งเสริมคุณภาพ
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ตารางที่ 10 แสดงแนวทางการสร้างประเด็นค้าถามตามที่ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื่องศูนย์การ
เรียนรู้ชา (ต่อ)
เรื่องที่ต้องการทราบ
ห น่ ว ย ง า นต่ า ง ๆ ที่ มี
ความรู้ เกี่ยวกับการแปร
รูปชา
3. ผู้ ป ระกอบการชา
กลุ่ ม ทั ว ร์ นั ก ศึ ก ษา มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ด้ า น
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ไ ม่
เหมื อ นกั น เช่ น ต้ อ งที่
โล่งโปร่งสบาย ต้องการ
ที่ ๆ เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ
ต้องการพบปะกับผู้คน

ประเด็นคาถาม

วิธีวิจัย

เครื่องมือ

1. บรรยากาศของ เชิงคุณภาพ แบบสอบถาม
ศูนย์การเรียนรู้ชาควร
แบบสัมภาษณ์
เป็นอย่างไร
แบบมีโครงสร้าง
2. ศูน ย์ ก ารเรี ยนรู้ ชา
ควรตั้งที่ไหน

แนวทางนาไปใช้
ชีวิต
-ช่วยก้าหนดสถาน
ที่ตั้งโครงการ
-ก้ า ห น ด ลั ก ษ ณ์
อุปกรณ์เครื่องเรือน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล ทบทวนวรรณกรรม ท าแบบสอบถามแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
การศึกษากรณีศึกษานั้น ได้นามาสู่การวิเคราะห์สรุปความสาคัญ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น
จะแบ่ งตามหั ว ข้อดังนี้ 1) วิเคราะห์ เอกลั กษณ์และภูมิปัญญาของกระบวนการผลิ ตชา 2)
วิเคราะห์โปรมแกรม (Programming) 3) วิเคราะห์การบริหารโครงการ 4) วิเคราะห์พื้นที่ผู้ใช้
โครงการ 5)วิเคราะห์ที่ตั้งโครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของกระบวนการผลิตชา
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 11 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ชาและกระบวนการผลิตชา ข้อ 6-10 จานวน 5
ข้อ
ประเด็นคาถาม
1. ท่านคิดว่าการดืม่ ชาสามารถให้
ประโยชน์อะไรกับตัวท่าน
2. ท่านดื่มชาเป็นประจาหรือไม่ ชาที่
ดื่มคือชาชนิดใด
3. ท่า นเคยเห็น กระบวนการผลิต ชา
บ้างไหม จากที่ใดบ้าง
4. ท่านคิดว่าชาที่ดีควรเป็นเช่นใด
5. ถ้าพูดถึงชา ท่านนึกถึงอะไร

สรุปผลการสัมภาษณ์
คาตอบที่ได้ ส่วนมาก คื อ สุข ภาพ ขจัดไขมัน ให้ความอบอุ่นกั บ
ร่างกาย ช่วยรักษาสุขภาพฟัน ใช้ต้อนรับแขกและเป็นของฝาก
ร้อยละ 20 ตอบว่าดื่มเป็นประจาส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ส่วนร้อยละ
80 ส่วนใหญ่จะดื่มกาแฟมากกว่าหรือดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่น
ร้อยละ 10 สามารถอธิบายกระบวนการผลิตตามลักษณะการผลิต
ของแต่ละที่ ร้อยละ 50 ตอบว่าไม่เคยเห็น ร้อยละ 20 เห็นแบบไม่
ครบกระบวนการ ร้ อ ยละ 20 เห็ น ตามสารคดี ห รื อ รายการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร้อยละ 10 เห็นจากการขอเข้าเยี่ยมโรงงานผลิตชา
ร้อยละ 70 กลิ่นต้องหอม รสชาติไม่ขม สีต้องออกเหลืองใส ดื่มแล้ว
ต้องรู้สึกชุ่มคอ ร้อยละ 30 ไม่ทราบว่าชาดีจริงๆ เป็นอย่างไรแน่
เพราะไม่ค่อยได้ดื่มชาและไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด
กลิ่น รสชาติ ยอดชาสด สีเขียว สุขภาพ กากใบชาหลังจากต้มน้า
ดื่มแล้ว อาหารที่ทาจากใบชา นาไปเป็นของฝาก

57

58
ตารางที่ 12 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู้ชา ข้อ 11 - 22 จานวน 11 ข้อ
ประเด็นคาถาม
1. ท่านต้องการให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชาเกิดขึ้นในพื้นที่ดอย
แม่สลองหรือไม่

2. ท่านต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้
ชาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
อะไรบ้าง
3. ท่ า นคิ ด ว่ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ช า
ควรเปิดให้บริการกี่โมง – ปิดกี่
โมง
4. ท่ า นต้ อ งการความปลอดภั ย
ด้านใดภายในศูนย์การเรียนรู้
ชา
5. ท่ า นคิ ด ว่ า ภายในศู น ย์ ก าร
เรี ย นรู้ ช า ควรมี พื้ น ที่ ใ ดบ้ า ง
เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้งาน
6. ท่านคิดว่าในการเยี่ยมชมศูนย์
การเรี ย นรู้ ช าควรมี วิ ท ยากร
บรรยายหรือไม่
7. ในการเดินทางไปเยี่ยมชมสวน
ชา ท่านเดินทางด้วยวิธีการใด
8. ท่ า นต้ อ งการให้ อ าคารศู น ย์
การเรี ย นรู้ ช ามี ลั ก ษณะเป็ น
เช่นใด

สรุปผลการสัมภาษณ์
ร้อยละ 90 ต้องการ เพราะอยากให้เกิดมาตรฐานในการ
ผลิตชาที่เหมือนกันทุกโรงงาน และอยากให้มีตัวแทนกลุ่ม
ชาพร้อมทั้งต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตชา
ให้เป็นรูปธรรม สามารถสร้างรายได้ให้กั บคนในพื้นที่ ร้อย
ละ 10 ต้องการให้ตั้งศูนย์การเรียนรู้ชาในตัวเมืองหรือใกล้
สนามบิน เพราะสะดวกกับการเข้าถึงมากกว่าบนดอยแม่
สลอง
ร้อยละ 60 ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกชาและการผลิตชา
ร้อยละ 20 ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ร้อยละ
10 ให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ชา ร้อยละ 10 อยากให้มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ชาที่เป็นของไทย
ร้อยละ 80 ต้องการให้เปิดบริการทุกวันเวลา 8.30 –
17.30 น. ร้อยละ 10 ต้องการให้เปิดเวลา 05.30 – 17.00
น. ร้อยละ 10 ต้องการให้เปิดตามวันเวลาราชการ
ร้อยละ 70 ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา ร้อย
ละ 10
มีรั้วรอบล้อมรอบบริเวณ ร้อย 20 มียาม
รักษาการณ์ดูแลความปลอดภัย
ร้อยละ 30 ต้องการให้มีห้องอาหาร ร้อยละ 30 ต้องการให้
มีห้องสัมมนา ร้อยละ 20 ต้องการให้มีห้องนิทรรศการ
ร้อยละ 10 ต้องการให้มีห้องสมุด ร้อยละ 10 ต้องการให้มี
ห้องพัก
ร้อยละ 70 ต้องการให้มีผู้บรรยายที่มีความรู้เกี่ยวกับชาจริง
ๆ มาอธิ บ ายให้ ฟั ง ร้ อ ยละ 20 ไม่ ต้ อ งการ ร้ อ ยละ 10
อยากให้มีเครื่องบรรยายที่สามารถกดฟังได้เอง
ร้อยละ 80 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 10 รถ
รับจ้าง ร้อยละ 10 รถจักรยานยนต์
ร้อยละ 90 อยากให้เป็นอาคารชั้นเดียวที่มีรูปแบบที่สอด
รับธรรมชาติ
ร้อยละ 10 ต้องการให้เปิดอาคารสองชั้น เพื่อจะได้แบ่ง
โซนการทางานทั้งหมดภายในตัวอาคารเดียวกัน
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ตารางที่ 12 แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับศูนย์
การเรียนรู้ชา ข้อ 11 - 22 จานวน 11 ข้อ (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
9. ท่านคิดว่าภายในอาคารศูนย์
การเรียนรู้ชา แต่ละส่วนควรใช้สี
แบบไหน

สรุปผลการสัมภาษณ์
ร้อยละ 60 ต้องการให้ใช้สีโทนเดียวกันและควรเป็นสีอ่อน
ๆ เช่น ขาว ครีม เขียวอ่อน เหลืองอ่อน ร้อยละ 20
ต้องการให้มีสีที่แตกต่างกันบ้าง ร้อยละ 20 ต้องการให้ใช้สี
ที่สื่อถึงความเป็นชา
10. บรรยากาศภายในศูนย์การ
ร้อยละ 80 ต้องการให้สัมผัสธรรมชาติให้มากที่สุด ร้อยละ
เรียนรู้ชาควรเป็นอย่างไร
20 ขึ้นอยู่อยู่รูปแบบของห้องและการออกแบบ
9. นอกจากดอยแม่สลอง ศูนย์ ร้อยละ 70 ต้องการให้ตั้งที่โครงการหลวงดอยช้าง ร้อยละ
การเรียนรู้ชาควรตั้งอยู่ที่ไหนถึงจะ 20 ต้องการให้อยู่ในตัวเมือง ร้อยละ 10 ต้องการให้อยู่
เหมาะสมที่สุด
ใกล้สนามบิน
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สรุปสายพันธุ์ชาที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย
ชาสายพันธุ์ Sinensis หรือเรียกอาจเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็น “ชาจีน” นั้น
ในจังหวัดเชียงรายมีการปลูกกันอย่างมากมายในรูปแบบของการเกษตรที่เป็นระบบ เพราะสาย
พันธุ์นี้ต้องการการดูแลเอาใจใส่ในการปลูกมาก ชาในสายพันธุ์ Sinensis จะมีพันธุ์ต่างๆ มากมาย
ซึ่งได้มาจากการทดลองผสมพันธุ์ชาจากแหล่งต่างๆเข้าด้วยกัน พันธุ์ที่นิยมปลูกในจังหวัดเชียงราย
มีดังนี้
1.2.1 ชาพันธุ์ อูหลงก้านอ่อน
1.2.2 ชาพันธุ์ อูหลงเบอร์ 12
1.2.3 ชาพันธุ์ อูหลงเบอร์ 17
1.2.4 ชาพันธุ์ ชิงชิงอูหลง
1.2.5 ชาพันธุ์ ถิกวนอิม
1.2.6 ชาพันธุ์ สี่ฤดู
ชาแต่ละพันธุ์ก็จะมีลักษณะทางกายภาพ ขนาดและลักษณะใบที่แตกต่างกันออกไป
รวมทั้งให้รสชาติของน้าชาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน ปัจจุบันมีการทดลองนาเอาชาจีนพันธุ์
ใหม่ๆ เข้ามาปลูกในเขตพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่นาเอากล้าพันธุ์มาจากประเทศ
ไต้ห วัน น ามาทดลองปลูกเพื่อให้ ได้พันธุ์ชาที่ส ามารถเจริญเติบโตกับสภาพพื้นที่ในจังหวัด
เชียงราย มีการคัดเลือกพันธุ์ชาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด มีการขยายพันธุ์
เพิ่มพื้นที่ปลูกกันต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ที่ต้องการกล้าชาคุณภาพดี ชาสายพันธุ์จีนเหล่านี้
ต้องการการดูแลในขณะปลูกอย่างพิถีพิถัน ต้องมีการจัดการน้า การเกษตรอย่างเป็นระบบ
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2. ขั้นตอนและกระบวนการผลิตชา
การเก็บเกี่ยวใบชาเป็นสิ่งสาคัญมาก การผลิตชาให้ได้ชาที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มจาก
การเก็บใบชาสดที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ ใบชาที่เก็บจากยอดที่ประกอบด้วย 1 ยอด กับ 2 ใบอ่อน
ควรเก็บ ด้ ว ยมือ เพราะการใช้เครื่อ งจักรในการเก็บเกี่ยวจะได้ คุณภาพของใบชาด้ อยกว่าใช้
แรงงานคน ดังนั้นการเก็บยอดชาด้วยมือจะได้ชาที่มีคุณภาพสูง การเก็บยอดชาจะเริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดชา 10 วันต่อครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บเกี่ยวยอดชาประมาณเวลา 05.00 – 14.00 น. การบรรจุในตะกร้าหรือกระสอบต้ องไม่อัด
แน่น เพราะจะทาให้ยอดชาช้าและคุณภาพเสียได้ เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการหายใจของใบ
ชา หลังจากการเก็บเกี่ยวควรรีบนาส่งโรงงานผลิตภายใน 3-4 ชั่วโมง
2.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิตชา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตชาที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้
2.1.1 เก็บใบชาที่มี 1 ยอด กับ 2 ใบ หรือ 1 ยอด กับ 3 ใบ
2.1.2 ยอดชาไม่ควรอ่อนหรือแก่เกินไป ยอดที่อ่อนจะทาให้ได้รสชาติขม ฝาด
และจะไม่มีกลิ่นหอม ใบชาใบที่ 3 ไม่ควรแก่เกินไป สัมผัสดูมีความอ่อนนุ่มหรือสังเกตได้ด้วย
สายตา ซึ่งใบส่วนนี้จะให้กลิ่นหอมแต่ทั้งนี้หมายถึงต้องมีใบและยอดดังกล่าวประกอบกันทั้งหมด
หากเก็บใบที่แก่มากเมื่อคั่วจะทาให้ใบที่คั่วออกมาแห้ง ใบกรอบแตกง่าย และมีสีเหลือง หรือหาก
จะใช้อายุใบชาเป็นเกณฑ์ให้นับจานวนวันหลังการตัดแต่งกิ่ง โดยพันธุ์เบอร์ 12 มีอายุ 45-47 วัน
ในพื้นที่ต่ากว่า 1,000 เมตรจากระดับน้าทะเล พื้นที่สูงกว่า 1,000 เมตร ประมาณ 50-55 วัน
ส่วนพันธุ์ก้านอ่อนพื้นที่ต่าประมาณ 47-50 วัน พื้นที่สูงประมาณ 60-65 วัน (ขึ้นอยู่กับฤดูและ
สภาพอากาศในแต่ละช่วง)
2.1.3 เก็บชาโดยใช้ความประณีตและนุ่มนวล เมื่อเก็บได้จานวนประมาณ 45 ยอด ควรรีบใส่ลงในตะกร้าเก็บชา ไม่ควรเก็บหรือกาไว้ในอุ้งมือนาน เพราะจะทาให้ชา
เสียหาย
2.1.4 ไม่ควรเก็บยอดชาในขณะที่ยังมีน้าค้างหรือน้าฝนเกาะใบชา ต้องรอให้
น้าที่เกาะใบชาแห้งเสียก่อน จึงทาการเก็บใบชา
2.1.5 ในวันที่มีฝนตกควรงดการเก็บชา หากจะเก็บต้องรอฝนหยุดและใบชา
แห้งดีแล้ว
2.1.6 หากมีฝนตกขณะเก็บใบชาและใบชาเปียกมาก นาใบชามาผึ่งในร่มใช้
พัดลมเปาเพื่อไล่ความชื้นในใบชาเสียก่อน
2.1.7 จัดส่งใบชาที่ทาการเก็บไปยังโรงงานเพื่อทาการผึ่งแดดทุก 1.30 ชั่วโมง
ไม่ควรเก็บใบชาค้างไว้ในตะกร้าเกิน 2 ชั่วโมง ควรแบ่งช่วงการส่งผลผลิตไปโรงงาน ดังนี้
2.1.7.1 เก็บชาเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ส่งโรงงานครั้งแรกเวลา
10.30 น.
2.1.7.2 จัดส่งชาครั้งที่สอง เวลาประมาณ 12.00 น.
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2.1.7.3 เริ่มเก็บชาเมื่อเวลา 12.30 น. ส่งโรงงานเวลา 14.00 น.
2.1.7.4 ส่งผลผลิตชาเข้าโรงงานครั้งสุดท้ายเวลาไม่เกิน 15.30 น.
2.2 การผึ่งใบชา มีขั้นตอนและวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
2.2.1 การผึ่งแดด เมื่อผลผลิตใบชาสดส่งถึงโรงงานหลังจากทาการชั่งน้าหนัก
แล้ว จะทาการผึ่งชาด้วยแสงแดดใช้เวลา 40 นาทีโดยประมาณ หากวันดังกล่าวมีแสงแดดดีจะทา
การผึ่งแดด โดยไม่ให้ใบชาสัมผัสแสงแดดโดยตรง ควรมีตาข่ายพรางแสงความถี่ประมาณ 60 %
ป้องกันความเข้มของแสงแดด อุณหภูมิขณะผึ่งแดดไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส ในสภาพ
อากาศดีปฏิบัติดังนี้
ผึ่ง 10 นาที-----พลิกใบชา-----ผึ่ง 10 นาที-----พลิกใบชา-----ผึ่ง 20 นาที-----เข้า
ห้องผึ่ง จากการปฏิบัติดังกล่าวจะใช้เวลา 40 นาที หากสภาพอากาศไม่ดีมีฝนตกหรือท้องฟ้าครึ้ม
ต้องใช้เวลามากขึ้นอาจผึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง การปฏิบัติดังกล่าวเป็นเพียงหลักการแต่จะทาการ
สังเกตจากสภาพใบชาร่วมด้วย กล่าวคือผึ่งแดดจนใบชาไม่มีความมันวาว ผิวใบชานิ่มเหมือน
สัมผัสเนื้อผ้า (ใบชาก่อนทาการผึ่งแดดจะมีความมันวาวและแข็งกระด้าง) การผึ่งแดดบนผ้าผึ่งชา
ควรกระจายใบชาให้มีความบางที่สม่าเสมอเพื่อที่ใบชาจะได้รับแสงแดดเท่า ๆ กันทุกใบ ซึ่ง
แสงแดดเมื่อส่องทะลุใบชาจะทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและปฏิกิริยาทางกายภาพของใบชา เกิด
การเปลี่ยนแปลง คือ เกิดการเคลื่อนตัวของน้า ของเหลว และสารที่ให้รสชาติและกลิ่นหอม
ภายในใบชา (สารดังกล่าวจะมีเฉพาะในใบชาใบไม้ชนิ ดอื่นจะไม่มี) ส่วนลักษณะทางกายภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปคือ ใบชาจะอ่อนนุ่มและไม่เป็นมันวาว การผลิตชามีการผลิตใน 3 รูปแบบ ได้แก่
ชารสชาติอ่อน ชารสชาติกลาง และชารสชาติเข้ม ส่วนใหญ่ผู้บริโภคทั่วไปนิยมดื่มชารสชาติอ่อน
มากกว่ารสชาติอื่น ซึ่งมีหลักวิธีการในการผึ่งแดด ดังนี้
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบปริมาณใบชาหลังการผึ่งแดด
หลักการ/วิธีการ
รสชาติอ่อน
1. ความชื้นที่หายไปหลังผึ่งแดด
8%
2. น้าหนักสุทธิคงเหลือหลังผึ่งแดด
82%
3. เวลาที่ทาการผึ่ง (โดยประมาณ) 40 นาที – 1 ชั่วโมง
* ใช้ปริมาณชาสด 100 กิโลกรัมเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ

รสชาติกลาง
15-17%
83-85%
1.30 – 2 ชั่วโมง

รสชาติเข้ม
25-27%
73-75%
3 - 4 ชั่วโมง

สรุปจากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าถ้าต้องการชาที่มีรสชาติ แตกต่างกันในที่นี้
แบ่งเป็น 3 ระดับความเข้มข้น ถ้าต้องการเข้มข้นมากต้องผ่านกระบวนการผึ่งแดดให้ความชื้น
ของน้าในตัวใบชาหายไปต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 3-4 ชั่วโมงและต้องคอยพลิกใบชาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ใบชาทุกใบได้รับแสงแดดที่ทั่วถึงซึ่งต้องอาศัยความชานาญในการทา
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2.2.2 การผึ่งในร่ม เมื่อผ่านขั้นตอนการผึ่งแดดแล้ว นาชาเข้าผึ่งในร่มในห้องที่
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผึ่งชาในร่ม คือ ความชื้น
สัมพัทธ์ 80 %และอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาชาผึ่งในกระด้งไม่หนามาก พักไว้บนชั้นผึ่ง
หลังจากนั้นทาการพลิกใบชาเบา ๆ ทุก 2 ชั่วโมง จานวน 3 ครั้ง ช่วงนี้ใบชาจะคายน้าโดยคายน้า
ออกบริเวณใต้ใบ ผ่านรูขุมขนที่อยู่บริเวณใต้ใบ การพลิกชาทุก 2 ชั่วโมง เป็นการหยุดการคายน้า
ชั่วคราว เมื่อทาการผึ่งใบชาจะทาการคายน้าต่อไป เหตุผล คือ จะต้องให้ใบชาคายน้าแต่เป็นไป
ตามกระบวนการอย่างช้า ๆ ซึ่งทั้งนี้สารประกอบที่สาคัญในใบชามีหลายชนิด ส่วนประกอบที่เป็น
น้าเป็นส่วนที่ไม่ต้องการ จะต้องทาให้เกิดการคายน้าออกไป แต่น้ามีประโยชน์ในการเคลื่อน
สารประกอบที่สาคัญในใบชาเพื่อการทาปฏิกิริยาต่าง ๆ ในใบชาที่ผ่านกระบวนการผึ่งแดด การ
ผึ่งในร่ม การกระตุ้นใบชา และการหมักใบชานั่นเอง
2.3 การหมักใบชา หลังการทาการผึ่งชาในห้องและทาการกระตุ้นด้วยการพลิกใบ
ชาจานวน 3 ครั้ง จนครบ หลักสาคัญในการผลิกใบชาเพื่อควบคุมให้น้าในใบชาออกตามรูขุมขนที่
อยู่ใต้ใบชา หากทิ้งไว้โดยไม่มีการพลิกใบชา น้าก็จะออกไปเช่นกัน แต่ชาจะไม่มีกลิ่นหอมและ
รสชาติจะหายไปด้วย จากนั้นให้นาใบชาเข้าเครื่องเขย่าใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยใช้รอบ
เดินเครื่องเขย่าช้าที่สุด หากเขย่าโดยใช้รอบสูงจะทาให้ใบชาช้า ใบชามีสีแดง เกิดความเสียหาย
แก่ใบชาได้ง่าย ซึ่งช่วงแรกของการเขย่าใบชาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวที่รุนแรง ทาการเขย่าจนกระทั่ง
กลิ่นเหม็นเขียวค่อย ๆ หมดไปจากใบชา เริ่มมีกลิ่นหอมของใบชาที่แท้จริง เมื่อครบเวลาเขย่าแล้ว
นาใบชาใส่กระด้งเพื่อทาการหมักใบชาให้เ กิดกลิ่นหอม การหมักจะใส่ใบชาในกระด้งมีปริมาณที่
มากขึ้นประมาณสี่เท่า (ประมาณ 4.5 กิโลกรัม) เมื่อทาการกระตุ้นใบชาด้วยการพลิกใบชาแล้ว
หมักใบชาไว้ในกระด้งอีก 2-3 ชั่วโมง เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชั่วโมง ให้ดมกลิ่นใบชาที่หมัก
ไว้จ ะมีการเปลี่ย นแปลงโดยมีกลิ่ นหอมของชามากขึ้น กลิ่นเหม็นเขียวเริ่มหมดไปหรือใช้การ
สังเกตจากสภาพใบชาที่ทาการหมักไว้ดังนี้
ตารางที่ 14 การสังเกตสภาพใบชา
จุดสังเกต
1. ก้านใบ
2. ใบ

รสชาติอ่อน
สีเหลืองอ่อน
สีเขียวปนเหลือง

รสชาติกลาง
สีเหลืองทอง
สีเหลือง

รสชาติเข้ม
สีเหลืองเข้ม
สีแดง

2.4 การคั่วใบชา จุดประสงค์หลักของการคั่วใบชา คือ ต้องการที่จะหยุดปฏิกิริยา
ภายในใบชาที่มีความหอมที่ถึงจุดสูงสุด เป็นการคงความหอม รสชาติ ด้วยการใช้ความร้อน โดย
ใช้อุณหภูมิ 300 – 320 องศาเซลเซียส ปริมาณชาที่เข้าคั่วแต่ละครั้ง จานวน 9 กิโลกรัม ใช้
ความเร็วรอบสูงในช่วงการคั่วระยะแรก เพื่อไล่กลิ่นเหม็นเขียวออกไป เมื่อคั่วไปได้ประมาณ 3-4
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นาที จะเริ่มมีกลิ่นหอมให้สูดดมกลิ่นของไอที่ออกมาจากเครื่องคั่วชา หากมีความหอมของชาที่
แท้จริง (ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเขียว) ให้ลดความเร็วรอบของเครื่องคั่วชาลงเพื่อให้ได้ใบชาสุกสม่าเสมอ
และใบชาไม่แห้งเกินไป ใช้เวลาในการคั่วประมาณ 7 นาที จึงเทชาที่คั่วใส่ถุงผ้านาเข้าเครื่องนวด
ทั้งถุงผ้าใช้เวลา 2 นาที นาชามาสาง 1 นาทีแล้วห่อในผ้าทาการนวดอีกครั้ง ใช้เวลา 1 นาที ทา
การสางใบชาผึ่งไว้ในกระด้งเพื่อรอให้มีปริมาณมากพอที่จะนาเข้าเครื่องอบแห้งพร้อม ๆ กัน เมื่อ
ทาการอบแห้งครบทุกชุดแล้ว ใช้ผ้าผึ่งชาปูพื้นแล้วจึงนาใบชาทั้งหมดเทกองรวมกันแล้วใช้ผ้าปิด
ทับไว้ เพื่อรอการปั้นเม็ดชาหรือทาเม็ดชาในวันรุ่งขึ้น
หลักการคั่วที่ถูกต้อง คือ
1. คั่วให้สุก
2. คั่วให้สม่าเสมอ ให้ได้รับความร้อนที่ทั่วถึง
3. คั่วให้กลิ่นเหม็นเขียวหายไป มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น
ซึ่งหากการคั่วใบชาได้ที่และสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถสังเกตได้จากการที่กลิ่น
เหม็นเขียวหมดไป จับใบชาจะเริ่มแห้งแต่มีความหนืดอยู่และเมื่อลองดึงบริเวณก้านใบชาจะมี
เนื้อเยื่อติดมาด้วยแสดงว่าคั่วสุกได้ที่
2.5 การนวดใบชา หลังจากคั่วใบชาแล้วจะนาเข้าเครื่องนวด จุดประสงค์ของการ
นวดใบชา เพื่อให้เซลของใบชาแตก น้าในใบชาจะถูกบีบออกมาคลุกเคล้านอกใบชา เมื่อย่างใบชา
แห้งแล้วนามาชงจะทาให้สีและกลิ่น รสของชาออกมาได้ง่าย นอกจากนี้การนวดจะทาให้ใบชามี
รูปร่างเป็นเกลียวสวย
2.6 การอบใบชา การอบแห้ง (Drying) เป็นขั้นตอนการอบแห้งเพื่อลดความชื้นใน
ใบชาให้เหลือประมาณ 5% เพื่อให้สามารถเก็บใบชาไว้ได้นาน ในระหว่างอบต้องคอยยกลงผลิก
กลับใบชา เพื่อให้ใบชาแห้งสม่าเสมอโดยทั่วกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการอบใบชาจนแห้ง ใช้เวลา
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (กรมส่งเสริมการเกษตร)
2.7 การทาเม็ดชาหรือการปั้นเม็ดชา
2.7.1 เริ่มด้วยการนาใบชาเข้าเครื่องอบแห้งหนึ่งรอบ ชั่งน้าหนักชาประมาณ
12 กิโลกรัมต่อห่อผ้า ทาการปั้นเม็ดโดยการห่อผ้า นาเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดใช้เวลา 5-6 นาที ปั้น
เม็ดและเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดอีกรอบ ในรอบที่สาม ใบชาจะเริ่มเย็นต้องนาชาอุ่นในเครื่องคั่วก่อน
เป็นการอุ่นร้อนและทาการปั้นเม็ดชาและเข้าเครื่องนวดอัดเม็ดอีกสามครั้งเป็นการอุ่นเย็น จะทา
การอุ่นร้อนและอุ่นเย็นโดยเริ่มตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป จนครบจานวน 6 รอบ ในกรณีที่มี
ปริมาณชาน้อยให้ทาการหมักชาทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีตั้งแต่รอบที่ 3 หากชามีปริมาณมาก
ไม่จาเป็นต้องทาการหมักให้ดาเนินการตามกระบวนการไปเรื่อย ๆ
2.7.2 ทาการปั้นเม็ดชาให้มีความกลมแน่น โดยใช้เครื่องนวดอัดเม็ดรูป
ดอกบัว ทั้งนี้ อาจใช้จานวนรอบเพิ่มขึ้นจนแน่ใจว่าแน่นและกลมดีแล้ว พักชาไว้ในห่อผ้าประมาณ
30 นาที จึงนาชาเข้าเครื่องอบแห้งที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 100 องศาเซลเซียส จานวน 3 รอบ เหลือ
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ความชื้นประมาณ 4 % เมื่อความร้อนในตัวชาลดลงจึงบรรจุใส่ถุงพลาสติกกันความชื้นเพื่อรอ
การบรรจุจาหน่ายต่อไป

ภาพที่ 33 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของกระบวนการแปรรูปชา
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ภาพที่ 34 แสดงนิยาม KEY WORD บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ จ ากการทบทวนวรรณกรรม การสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการชาและกรณีศึกษาได้เป็น KEY WORD ว่า บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว
นิ ย ามค าว่ า “บ่ ม เพาะ” คื อ กระบวนการแปรรู ป ชาเกิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณ์ การใส่ ใ จ เวลาที่ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ผลผลิตที่สมบูรณ์
นิยามคาว่า “ผสมผสาน” คือ การหลอมรวมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สู่การพัฒนา
องค์ความรู้
นิยามคาว่า “กลมเกลียว” คือ ก่อเกิดความสาเร็จและความก้าวหน้า
3. วิเคราะห์โปรแกรม (PROGRAMMING)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษา แบบสัมภาษณ์และสู่การวิเคราะห์เพื่อ
หาโปรแกรมในการให้บริการแก่ผู้สนใจเกี่ยวกับชา มีดังนี้
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ภาพที่ 35 แสดงการวิเคราะห์ที่มาของโปรแกรม (Programming)
สรุปการจัดโปรแกรมภายในศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง เชียงรายได้โปรแกรม
ที่ประกอบไปด้วย
1. การให้ บ ริ ก ารด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ ชา เป็ น กิ จ กรรมภายในอาคารจะมี ห้ อ ง
นิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตชาสมัยต่าง ๆ
2. บริการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
3. บริการจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชา
4. กิ จ กรรมภาคสนามให้ ผู้ ส นใจสามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต ชาทั้ ง
กระบวนการ
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4. วิเคราะห์การบริหารโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการบริหาร

ภาพที่ 36 ผังการบริหารจัดการโครงการ
5. วิเคราะห์ผู้ใช้โครงการ
ประเภทของผู้ใช้โครงการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและจากการวิเคราะห์ผู้ใช้
โครงการครอบคลุมรายละเอียดโครงการศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง เชียงราย แบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือ ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ
5.1 ผู้มารับบริการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มารับบริการศูนย์การเรียนรู้ชา ดอย
แม่สลอง เชียงราย
5.1.1 ผู้ มารับบริการศูนย์การเรียนรู้ช า ดอยแม่สลอง เชียงราย ได้แก่
ผู้ประกอบการชา และผู้สนใจทั่วไป
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5.1.2 ผู้ ม ารั บบริก ารศู นย์ การเรีย นรู้ช า ดอยแม่ส ลอง เชีย งราย ได้แ ก่
นักท่องเที่ยว คนในพื้นที่
5.2 ผู้ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน คนในพื้นที่ ทาหน้าที่ให้บริการแก่
ผู้ประกอบการชา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป

ภาพที่ 37 พื้นที่การใช้งานและการให้บริการในโครงการ
5.3 วิเคราะห์พื้นที่ผู้ใช้โครงการ
จากภาพที่ 37 แสดงความสัมพันธ์ของผู้มาใช้บริการต่อวันเพื่อหาพื้นที่ใช้สอย
ของโครงการ แสดงวิธีคิดของแต่ละส่วนดังนี้
พื้นที่ส่วนผู้ใช้บริการ
5.3.1 ส่วนโถงพักคอยหลัก Lobby จากจานวนผู้ใช้โครงการทั้งหมดแบ่งเป็น
ผู้เข้าชมหลัก 400 คน
จานวนพนักงาน 74 คน
รวม
474 คน
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ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ (8.00น.-12.00น.)และ(13.00น.-16.00น.) ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาเปิดทาการ คิดเป็น 420 นาที ต้องรองรับผู้ใช้ได้ 474 คน ผู้ใช้ 1 คนจะใช้เวลาทา
กิจกรรมเป็นเวลา 20 นาที ดังนั้น 20 นาทีโถงจะต้องรองรับได้ : ( 474 x 20 ) / 420 = 23 คน
ความต้องการ : (พื้นที่การยื่น 0.65 ตร.ม.) 23 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 0.65 x 23 = 14.95 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 80% : 14.95 x 80% = 11.95 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 14.95 + 11.95 = 26.98 ตารางเมตร
5.3.2 ส่วนพนักงานต้อนรับ
ความต้องการ (A-2) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 2.88 + 3.85 = 6.73 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 6.73 x 30% = 2.02 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 6.73 + 2.02 = 8.75 ตารางเมตร
5.3.3 ส่วนโถงพักคอยรอง
จากจานวนผู้ใช้โครงการทั้งหมดแบ่งเป็น
ผู้เข้าชมหลัก 400 / 2 = 200 คน
รวม
200 คน
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ (8.00น.-12.00น.)และ(13.00น.-16.00น.) ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาเปิดทาการ คิดเป็น 420 นาที ต้องรองรับผู้ใช้ได้ 200 คน ผู้ใช้ 1 คนจะใช้เวลาทา
กิจกรรมเป็นเวลา 20 นาที ดังนั้น 20 นาที โถงจะต้องรองรับได้ : ( 200 x 20 ) / 420 = 10
คน
ความต้องการ : (พื้นที่การยื่น 0.65 ตร.ม.) 10 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 0.65 x 10 = 6.50 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 80% : 6.50 x 80% = 5.20 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 6.50 + 5.20 = 11.70 ตารางเมตร
5.3.4 ส่วน Tea Cafe
คิ ด จากจ านวนผู้ ใ ช้ ในส่ ว นของห้ อ งอาหาร ในช่ ว งเวลา 20 นาที
จานวน 23 คน ผู้ใช้ 1 คน จะใช้เวลาสั่งอาหารเป็นเวลา 30 นาที ดังนั้น 30 นาที ร้านอาหาร
จะต้องรองรับผู้ใช้ได้ : ( 23 x 30 ) / 20 = 35 คน
ความต้องการ : (เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร 4.88 ตร.ม. ) 1 ชุด ( ตู้เย็น
0.96 ) 1 ชุด (พื้นที่การยื่น 0.65 ตร.ม.) 23 ชุด (A-21) 2 ชุด (A-22) 5 ชุด
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คิดเป็นพื้นที่ : (4.88x1)+(0.96x1)+(0.65x23)+(0.56x2)+(0.83x5)
= 26.06 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 26.06 x 30% = 7.81 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 26.06 + 7.81 = 33.87 ตารางเมตร
5.3.5 ส่วน Tea Center Service
ช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ (8.00น.-12.00น.)และ(13.00น.-16.00
น.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเปิดทาการ คิดเป็น 420 นาที ต้องรองรับผู้ใช้จานวน 50 คน ผู้ใช้ 1 คน จะ
ใช้เวลาในการปรึกษาเป็ น เวลา 45 นาที ดังนั้น 45 นาที ห้ องให้คาปรึกษาจะต้องรองรับ
ผู้ใช้บริการได้ : ( 50 x 45 ) / 420 = 5 คน
ความต้องการ : (พื้นที่การยื่น 0.65 ตร.ม.) 5 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 0.65 x 5 = 3.25 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 3.25 x 30% = 0.98 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 3.25 + 0.98 = 4.23 ตารางเมตร
5.3.6 ส่วนห้องสัมมนา
ความต้องการ : (A-8) 2 ชุด (A-12) 1 ชุด (A-15) 1 ชุด
คิดพื้นที่
: 59.64 + 2.88 + 3.00 = 65.52 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 65.52 x 30% = 19.66 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 65.52 + 19.66 = 85.18 ตารางเมตร
5.3.7 ส่วนจาหน่ายของที่ระลึก
คิดจากจานวนผู้ใช้ ในส่วนของร้านจาหน่ายของ ในช่วงเวลา 20 นาที
จานวน 23 คน ผู้ใช้ 1 คน จะใช้เวลาซื้อของเป็นเวลา 10 นาที ดังนั้น 10 นาที ร้านจะต้อง
รองรับผู้ใช้ได้ : ( 23 x 10 ) / 20 = 12 คน
ความต้องการ : (A-2) 2 ชุด (A-12) 6 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (2.88 x 2)+(2.88 x 6) = 23.04 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 23.04 x 30% = 6.91 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 23.04 + 6.91 = 29.95 ตารางเมตร
5.3.8 ส่วน ห้องน้าผู้รับบริการ
ความต้องการ : (ห้ องส้ ว ม 1.50 ตร.ม.) 20 ชุด (โถปัส สาวะ 0.56
ตร.ม ) 10 ชุด (อ่างล้างหน้า 0.83 ตร.ม. ) 20 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (1.50 x20) + (0.56x10) + (0.83x20) = 52.20 ตาราง
เมตร
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ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 52.20 x 30% = 15.66
ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 52.20 + 15.66 = 67.86 ตารางเมตร
พื้นที่ส่วนผู้ให้บริการ
5.3.9 ส่วน ห้องผู้อานวยการ
ความต้องการ (A-1) 1 ชุด (A-10) 1 ชุด (A-11) 2 ชุด (A-16) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 7.56 + 6.20 + (3.85 x 2) + 2.17 = 23.63 ตาราง
เมตร
ทางสัญจร (Circulation) 35% : 23.63 x 35% = 8.27 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 23.63 + 8.27 = 31.90 ตารางเมตร
5.3.10 ส่วน ห้องรองผู้อานวยการ
ความต้องการ (A-1) 1 ชุด (A-10) 1 ชุด (A-11) 2 ชุด (A-16) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 7.56 + 6.20 + (3.85 x 2) + 2.17 = 23.63
ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 35% : 23.63 x 35% = 8.27 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 23.63 + 8.27 = 31.90 ตารางเมตร
5.3.11 ส่วน เลขาธิการ
ความต้องการ (A-2) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 2.88 + 3.85 = 6.73 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 6.73 x 30% = 2.02 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 6.73 + 2.02 = 8.75 ตารางเมตร
5.3.12 ส่วน หัวหน้าเจ้าหน้าที่โครงการ
ความต้องการ (A-3) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 4.98 + 3.85 = 8.83 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 35% : 8.83 x 35% = 3.09 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 8.83 + 3.09 = 11.92 ตารางเมตร
5.3.13 ส่วน พนักงานฝ่ายธุรการ
ความต้องการ (A-6) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 5.60 + 3.85 = 9.45 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 9.45 x 30% = 2.83 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.45 + 2.83 = 12.28 ตารางเมตร
5.3.14 ส่วน พนักงานฝ่ายบัญชี
ความต้องการ (A-6) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
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คิดเป็นพื้นที่ : 5.60 + 3.85 = 9.45 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 9.45 x 30% = 2.83 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.45 + 2.83 = 12.28 ตารางเมตร
5.3.15 ส่วน พนักงานฝ่ายกิจกรรม
ความต้องการ (A-6) 1 ชุด (A-11) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 5.60 + 3.85 = 9.45 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 9.45 x 30% = 2.83 ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.45 + 2.83 = 12.28 ตารางเมตร
องค์ประกอบเสริมส่วนเจ้าหน้าที่โครงการ
5.3.16 ส่วน โถงต้อนรับ สาหรับรองรับ พนักงานบุคคลากรในส่วนบริหาร
ทั้งหมด จานวน 14 คน เพื่อเข้าสู่ห้องทางานต่างๆ ช่วงเวลาในการใช้งานเร่งด่วนคือ (8.00น.9.00น.) , (12.00น.- 13.00น.) , (16.00น.-17.00น.) แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
เวลา เข้างาน เวลา พักเที่ยง และเวลาเลิกงาน
ช่วงเวลาผู้ใช้พื้นที่สูงสุด (Peak Hour) 14 คน ต่อ 1ชั่วโมง แต่ละคน
ใช้โถงเป็นระยะเวลา 10 นาที ดังนั้น 10 นาที โถงจะต้องรองรับได้ : ( 14 x 10 ) / 60 = 2
คน
ความต้องการ (A-16) 2 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 0.65 x2 = 1.30 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 80% : 1.30 x 80% = 1.04 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 1.30 + 1.04 = 2.34 ตารางเมตร
5.3.17 ส่วน ห้องประชุม
ความต้องการ (A-8) 1 ชุด (A-12) 1 ชุด (A-15) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 29.82 + 2.88 + 3.00 = 35.70 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 35.70 x 30% = 10.71 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 35.70 + 10.71 = 46.41 ตารางเมตร
5.3.18 ส่วน ห้องรับแขก
ความต้องการ (A-9) 1 ชุด (A-12) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 6.20 + 2.88 = 9.08 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 9.08 x 30% = 2.72 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.08 + 2.72 = 11.80 ตารางเมตร
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5.3.19 ส่วน เตรียมอาหาร
ความต้องการ (A-13) 1 ชุด (A-14) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 4.88 + 0.96 = 5.84 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 25% : 5.84 x 25% = 1.46 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 5.84 + 1.46 = 7.30 ตารางเมตร
5.3.20 ส่วน ห้องเก็บของ
ความต้องการ (A-12) 2 ชุด (A-15) 2 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (2.88x2) + (3.00x2) = 11.76 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation ) 25% : 11.76 x 25% = 2.94 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 11.76 + 2.94 = 14.70 ตารางเมตร
5.3.21 ส่วน ห้องน้าเจ้าหน้าที่โครงการ
ความต้องการ (A-20) 5 ชุด (A-18) 1 ชุด (A-17) 2 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (1.50 x5) + (0.56x1) + (0.83x2) = 9.72 ตาราง
เมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 9.72 x 30% = 2.92 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.72 + 2.92 = 12.64 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถ
5.3.22 พื้นที่จอดรถยนต์ ส่วนผู้ให้บริการ
ความต้องการ : (พื้นที่จอดรถ 16.25 ตร.ม.) 74 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 16.25 x 74 = 1,202.50 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 1,202.50 x 30% = 360.75 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 1,202.50 + 360.75 = 1,563.25 ตาราง
เมตร
5.3.23 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้ให้บริการ
ความต้องการ : (พื้นที่จอดรถ 2.00 ตร.ม.) 74 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 2.00 x 74 = 148.00 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 148.00 x 30% = 44.40 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 148.00 + 44.40 = 192.40 ตาราง
เมตร
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5.3.24 พื้นที่จอดรถยนต์ ส่วนผู้รับบริการ
ความต้องการ : (พื้นที่จอดรถ 16.25 ตร.ม.) 474 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 16.25 x 474 = 7,702.50 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 7,702.50 x 30% = 2,310.75
ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 7,702.50 + 2,310.75 = 10,013.25 ตาราง
เมตร
5.3.25 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้รับบริการ
ความต้องการ : (พื้นที่จอดรถ 2.00 ตร.ม.) 474 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 2.00 x 474 = 948.00 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 30% : 948.00 x 30% = 284.40 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 948.00 + 284.40 = 1,232.40 ตาราง
เมตร
พื้นที่ส่วนบริการอาคารสถานที่
5.3.26 ส่วน ห้องทางานหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ความต้องการ : (โต๊ะทางาน 4.98 ตร.ม.) 1 ชุด (ตู้เก็บเอกสาร 3.85
ตร.ม.) 1ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 4.98 + 3.85 = 8.83 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 30% : 8.83 x 30% = 2.65 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 8.83 + 2.65 = 5.30 ตารางเมตร
5.3.27 ส่วน ห้องทางานพนักงานฝ่ายอาคารสถานที่
ความต้องการ : (โต๊ะทางาน 2.40 ตร.ม.) 8 ชุด(ตู้เก็บเอกสาร 2.88 ตร.
ม.) 2 ชุด (ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 3.85 ตร.ม.) 4 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (2.40x8) + (2.88x2) + (3.85x4) = 40.20 ตาราง
เมตร
ทางสัญจร (Circulation ) 35% : 40.20 x 35% = 14.07 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 40.20 + 14.07 = 54.27 ตารางเมตร
5.3.28 ส่วน ห้องเก็บอุปกรณ์ฝ่ายอาคารสถานที่
ความต้องการ : (ตู้เก็บของ 3.85 ตร.ม.) 8 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 3.85 x 8 = 30.80 ตารางเมตร
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ทางสัญจร (Circulation) 60% : 30.80 x 60% = 18.48 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 30.80 + 18.48 = 49.28 ตารางเมตร
5.3.29 ส่วน ห้องพักพนักงานทาความสะอาด
ความต้องการ : (โต๊ะทางาน 2.40 ตร.ม.) 8 ชุด (ตู้เก็บเครื่องมือทา
ความสะอาด 3.85 ตร.ม.) 4 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : (2.40x8) + (3.85x4) = 34.60 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 35% : 34.60 x 35% = 10.38 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 34.60 + 10.38 = 44.98 ตารางเมตร
5.3.30 ส่วน ห้องเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
ความต้องการ : (ตู้เก็บของ 3.85 ตร.ม.) 8 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 3.85 x 8 = 30.80 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) 60% : 30.80 x 60% = 18.48 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 30.80 + 18.48 = 49.28 ตารางเมตร
5.3.31 ส่วน ห้องทางานพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ความต้องการ : (โต๊ะทางาน 2.40 ตร.ม.) 4 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 2.40 x 4 = 9.60 ตารางเมตร
ทางสัญจร (Circulation) 35% : 9.60 x 30% = 2.88 ตาราง
เมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 9.60 + 2.88 = 12.48 ตารางเมตร
5.3.32 ส่วน ห้องกาเนิดไฟฟ้า
ความต้องการ : (พื้นที่ 108.50 ตร.ม.) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 108.50 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) : - ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 108.50 ตารางเมตร
5.3.33 ส่วน ห้องเครื่องไฟฟ้า
ความต้องการ : (พื้นที่ห้อง 130.90 ตร.ม.) 1 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 130.90 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) : - ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 130.90 ตารางเมตร
5.3.34 ส่วน ห้องเครื่องระบบปรับอากาศ
ความต้องการ : (พื้นที่ห้อง 224.25 ตร.ม.) 2 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 448.50 ตารางเมตร
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ทางสัญจร ( Circulation ) : - ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 448.50 ตารางเมตร
5.3.35 ส่วน ห้องเครื่องจ่ายระบบปรับอากาศ
ความต้องการ : (พื้นที่ห้อง 140.00 ตร.ม.) 2 ชุด
คิดเป็นพื้นที่ : 280.00 ตารางเมตร
ทางสัญจร ( Circulation ) : - ตารางเมตร
รวมคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด : 280.00 ตารางเมตร
ดังนั้นสรุปรวมพื้นที่รวมทั้งหมด 14,670 ตารางเมตร พื้นที่รองรับการใช้สอย 3,712
ตารางเมตร
6. การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ นุ ส รณ์ ส ถานวี ร ชน ซึ่ ง อยู่ บ นดอยแม่ ส ลองในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
หมู่บ้ านสัน ติคีรี เดิมชื่อบ้ านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 ซึ่งอพยพจาก
ประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย ตั้งแต่ พ. ศ. 2504 ในชุมชนเต็มไปด้ว ยบรรยากาศชีวิตและ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน
อย่างรวดเร็ว มีความเจริญทางวัตถุเข้าถึงมากและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงทาให้ดอยแม่สล
องเริ่มสูญเสียเอกลักษณ์และสภาพบ้านเรือนแบบชนบทของชาวจีนดั้งเดิมไป
ทิศเหนือ
:
จดอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้
:
จดอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก
:
จดอาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก :
จดอาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 38 พื้นที่ในการออกแบบ
ที่มา: Google earth.com, แผนที่ทางอากาศ, เข้าถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://google earth.com.
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ภาพที่ 39 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงสถานที่ตั้งโครงการ
ที่มา: Google earth.com, แผนที่ทางอากาศ, เข้าถึงวันที่ 26 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://google earth.com.
6.1 ความเป็นไปได้ของโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของทางรัฐบาลซึ่งดาเนินการโดยเทศบาล
เมืองเชียงรายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคชา
ภายในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดการนาเข้าของชาจากต่างประเทศให้น้อยลง รวมถึงยกระดับของ
ชาไทยในภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ หรือทั่วโลก โดยผ่านทางศูนย์การเรียนรู้ชา
ดอยแม่ ส ลอง จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยท าการแยกหั ว ข้ อ วิ เ คราะห์ อ อกเป็ น ปั จ จั ย 5 ด้ า นหลั ก
ดังต่อไปนี้
6.1.1 ความเป็นไปได้ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากโครงการ พิพิธภัณฑ์ชาเชียงรายดอยแม่สลอง เป็นโครงการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเพณีและวัฒนธรรมการดื่มชาโดยตรงของชาวจีน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 เปอร์เซ็นต์ของจานวนประชากรดอยแม่สลองมีเชื้อสายจีน ซึ่งในชีวิตประจาวันส่วน
ใหญ่ของชุมชน จะมีชาเป็นตัวช่วยคลายความเหนื่อยล้าจากการทางานในระหว่างวัน อาชีพส่วน
ใหญ่บนดอยแม่สลองก็คืออาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้
6.1.1.1 ทัศนคติ ความคิดเห็ น ความรู้สึ ก เกี่ย วกับ อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชาดอยแม่สลอง เชียงรายของชุมชนโดยรอบตัวโครงการ
6.1.1.2 จานวนผู้ปลูกสวนชาโดยรอบโครงการ
6.1.1.3 ความปลอดภัยจากอาชญากรรม
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6.1.1.4 ความเหมาะสมของอาคารข้างเคียง
6.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านที่ตั้งโครงการ (Location)
6.1.2.1 อยู่ในบริเวณชุมชนซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้สอยโครงการได้
โดยไม่หนาแน่นหรือเบาบางจนเกินไป
6.1.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายคมนาคมในจังหวัดเชียงราย
6.1.2.3 มี พื้ น ที่ โ ล่ ง พอที่ จ ะสามารถจั ด วางกลุ่ ม อาคารทั้ ง หลายได้
ด้วยกันโดยไม่เสียลักษณะเดิมของอาคาร
6.1.2.4 ความต่อเนื่องและแนวโน้นการขยายตัวของชุมชน
6.1.3 ลักษณะทางกายภายของที่ตั้ง (Site)
6.1.3.1 ลักษณะ ขนาดและสภาพของพื้นที่ต้องมีความเหมาะสมใน
การก่อตั้งโครงการ
6.1.3.2 คุณค่าทางด้านทัศนียภาพ
6.1.3.3 พื้นที่ข้างเคียงมีลักษณะเอื้ออานวยและตอบรับกับโครงการ
6.1.3.4

พื้นที่โ ครงการควรมีความยึดหยุ่นส าหรับการขยายตัว ใน

อนาคต
6.1.4 ลักษณะการเข้าถึงโครงการ (Accessibility)
6.1.4.1 การเข้าถึงโครงการเข้าถึงได้ง่ายจากชุมชนโดยใช้เส้นทางหลัก
6.1.4.2 สภาพการจราจรมี พื้ น ที่ ห ลั ก ขนาดใหญ่ พ อที่ จ ะรองรั บ
โครงการและการขยายตัวในอนาคต
6.1.5 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (Infrastructure)
6.1.5.1 พื้นที่โครงการต้องมีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคโดย
ครบถ้วน เช่น น้าประปา การไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้า
6.1.5.2 มีแหล่งสาธารณูปการและสถานทีสาคัญที่จาเป็นต่อชุมชน อยู่
และเข้ า ถึ ง ง่ า ยในบริ เ วณข้ า งเคีย งโดยง่ า ย เช่น สถานี ต ารวจ สถานี ดั บ เพลิ ง และรวมถึ ง
สถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนที่มีผลอย่างมากต่อการสนับสนุนโครงการ
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ภาพที่ 40 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบโครงการ
6.2 การวิเคราะห์ผลกระทบของแสงแดด ลม ฝุ่นละออง และเสียงรบกวน

ภาพที่ 41 การวิเคราะห์ผลกระทบของแสงแดด ลม ฝุ่นละออง และเสียงรบกวน
6.2.1 การวิเคราะห์แสงแดด
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ทิศทาง
ของแสงแดดตามฤดู กาลจะส่ องเฉียงมาจากทางทิศใต้มากกว่าทางทิศเหนือ ช่วงเวลาที่ดวง
อาทิตย์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของขั้วโลกมากที่สุดคืออยู่เหนือขึ้นไปในแนวดิ่ง พอดีกับพื้นที่ที่อยู่ตรง
บริเวณแนวเส้นศูนย์สูตร ประมาณวันที่ 21- 23 มีนาคม และวันที่ 21-23 กันยายนของทุกปี โดย
แสงแดดจะส่องเฉียงมาจากทางทิศใต้ทามุมยอด 14 องศาในตอนเที่ยง
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6.2.1.1 ช่วงเวลาที่แสงแดดส่องมาจากทางทิศเหนือจะอยู่ระหว่างช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี เดือนที่แสงแดดส่องเฉียงมาจากทางทิศเหนือมาก
ที่สุดจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน ประมาณวัน ที่ 21-23 โดยจะทามุมยอด 9.5 องศาในตอนเที่ยง
6.2.1.2 ช่วงเวลาที่แสงแดดส่องมาทางทิศใต้จะอยู่ระหว่างช่ว งเดือน
กันยายนถึงเดือนเมษายน ของปีถัดไปทุกปี เดือนที่แสงแดดส่องเฉียงมาจากทางทิศใต้มากที่สุด
จะเป็นช่วงเดือน ธันวาคม ประมาณวันที่ 21- 23 โดยจะทามุมยอด 37.5 องศาในตอนเที่ยง
6.2.2 การวิเคราะห์ลม
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือน
พฤษภาคมถึงกลาง เดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ ยนเป็นลม
ตะวันตกเฉียงใต้ เมือ่ พัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่
ประเทศไทย ทาให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และ
เทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่ง กาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ
แถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็น และแห้งจากแหล่งกาเนิดเข้ามาปก
คลุมประเทศไทย ทาให้ ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนชุกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องจาก
มรสุมนี้นาความชุ่มชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม การเริ่มต้นและสิ้นสุดมรสุมทั้งสองชนิดอาจผัน
แปรไปจากปกติได้ในแต่ละปี
6.2.3 วิเคราะห์ฝุ่นละอองและเสียงรบกวน
ฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ตั้งนั้นไม่เป็นปัญหามากหนัก โดยฝุ่นละอองจาก
มลพิษทางอากาศส่วนหลักจะมาจากบริเวณ ถนน บริเวณ ทาง ทิศตะวันตกของพื้นที่ตั้ง ตอน
8.00 น.ถึง 9.00 น. และในตอน 16.00 น. ถึง 18.00 น. จะมีปริมาณฝุ่นละอองมาก
เสียงรบกวนปัญหาเสียงรบกวนหลัก จะมาจาก 2 ทิศทาง คือ
6.2.3.1 บริเวณทิศเหนือของพื้นที่ตั้ง เป็นถนนใช้ในหมู่บ้านมีปริมาณ
การใช้ยานพาหนะมากในตอน 8.00 น.ถึง 18.00 น.
6.2.3.2 บริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกของพื้ น ที่ ตั้ ง เป็ น ถนนใช้ ใ นหมู่ บ้ า นมี
ปริมาณการใช้ยานพาหนะมากในตอน 8.00 ถึง 18.00 น.
6.3 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตชาสู่คาสาคัญสาหรับการออกแบบ
กระบวนการผลิตชา เป็นตัวแปรอิสระที่ศึกษาเพื่อนามาวิเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดหลักในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย จากผลการศึกษา
กระบวนการผลิตชามีทั้งหมด 6 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การเก็บ การผึ่ง การหมัก การคั่ว การนวด
และการอบ โดยการกลั่นกรองและสังเคราะห์ภายใต้คาสาคัญ “บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว”
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ภาพที่ 42 แสดงกระบวนการที่มาของเกณฑ์นาไปสู่งานการออกแบบ
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บทที่ 5
การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ
การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่นา
แนวคิดหลักของการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการผลิตชา สู่คาสาคัญในการออกแบบ ได้แก่
“บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว” สามารถอธิบายขั้นตอนการออกแบบในงานวิจัยได้ดังนี้
1. Flowchart แสดงผังขั้นตอนการทางานของ Function ที่ได้จาก program
จากบทที่ 4 โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงที ละขั้นตอนของการเข้าใช้บริการ ซึ่งการแบ่งเช่นนี้เพื่อให้
สะดวกในการวางผังโครงการที่แยกส่วนการให้บริการชัดเจนและมีความใกล้เคียงกับวิธีการใช้งาน
จริง คือ สีฟ้า หมายถึงเส้นทางหรือขั้นตอนของผู้รับบริการ ส่วนสีแดง หมายถึงเส้นทางหรือ
ขั้นตอนของผู้ให้บริการ ในขณะเดียวกันการแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน Public,
Semi-Private, Private, Service เพื่อลาดับการเข้าถึงส่วนต่างๆ ดังภาพที่ 43

ภาพที่ 43 แสดงแนวความคิดในการวางผังขั้นตอนการทางานของ Function
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2. Bubble เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ออกแบบทราบขนาดภาพรวมของพื้นที่
ในการออกแบบและเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของ Flowchart ก่อนลงวางตาแหน่งผัง
บริเวณใช้งานจริง ซึ่งวิธีการร่าง Bubble นั้นเป็นแบบเชื่อมโยง (Linked) Function ต่างๆ ไป
ตามลาดับเส้นทาง Flowchart และครอบคลุมเนื้อที่จากัดของทาเลที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 44 แสดง Bubble การเชื่อมโยงพื้นที่ใช้งานภายในอาคาร
3. Theme การบ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตชา
โดยการนา Character ของใบชา เริ่มจากใบชาสดที่มีความแข็งกระด้างมีผิวสัมผัสที่มันวาวเมื่อ
ผ่านกระบวนการผลิตก็จะมีการแปรสภาพจากความแข็งกระด้างสู่ความนุ่มนวลและเกิดการม้วน
ตัวจนเกิดเป็นก้อนกลมที่สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้เป็นเกณฑ์ (Criteria) การออกแบบภาพลักษณ์อาคาร
ภายนอกสู่งานตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง เชียงราย โดยการปรับสภาพอาคาร
เดิมให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดเอกภาพ (Unity)
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ภาพที่ 45 แสดง Theme กระบวนการผลิตชาสู่การออกแบบ

ภาพที่ 46 ผังบริเวณศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
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ภาพที่ 47 ผังบริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
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4. Function และ Zoning จากบทที่ 4 ซึ่งแสดงวิธีการกาหนดพื้นที่ในการ
ออกแบบซึ่งมี Theme จากการแปรรูปของกระบวนการผลิตชาโดยดึง Character จากใบชา
โดยคานึงถึงวัสดุ ที่ใช้ตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ชา ประเภทกิจกรรม
จากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 ให้สัมพันธ์กับ Flowchart เช่น โถงต้อนรับคือพื้นที่เชื่อมต่อ
พื้นที่กิจกรรม ห้องอู่หลงเป็นห้องแสดงการสาธิตการชงชาและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ห้องพิพิธภัณฑ์ถาวรแสดงวัสดุ-อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตชา แสดงบรรจุภัณฑ์ ห้อง
แสดงพิพิธภัณฑ์หมุนเวียน ห้องวิจัยเกี่ยวกับชา ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติการ ห้องข้อมูลและให้
คาปรึกษา กิจกรรมของโครงการเป็นการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับชา เรียนรู้วิถีชีวิตและผสมผสาน
ให้เกิดความสมดุลด้วยการเชื่อมโยงของบริบทโดยรอบโครงการ

ภาพที่ 48 แสดง Function Diagram ศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
5. Master Plan เมื่อลงรายละเอียดของ Function แล้วนั้น Master Plan จะ
แสดงตาแหน่งต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ เช่น ระบบการสัญจร (Circulation System) ได้แก่
บันได ทางลาด ซึ่งการกาหนดส่วนนี้มีผลต่อรูปร่างและรูปทรงของอาคารเป็นอย่างมากคือ
ต้องมีความสอดคล้องกับ Key word “บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว” โดยใช้ Character จาก
ใบชาที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ โดยนาลักษณะโครงสร้างของใบชามา
ใช้ในการออกแบบ facade โดยรอบอาคารเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะและลดความแตกต่างที่
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เกิดขึ้นในพื้นที่และไม่ขัดกับ สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องด้วยรูปแบบอาคารเดิมมีลักษณะปิด
ล้อมในส่วนนี้ผู้วิจัยออกแบบทางเดินให้ทุกส่วนของพื้นที่ เปิดโล่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมทุก
ส่วนเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 49 แสดง Master Plan ศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
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ภาพที่ 50 แสดงรูปด้านโครงการ A , B
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ภาพที่ 51 แสดงรูปด้านโครงการ C , D
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ภาพที่ 52 แสดงแบบเครื่องเรือน

91

ภาพที่ 53 แสดงผังไฟภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา
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ภาพที่ 54 แสดงผังฝ้าภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา
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ภาพที่ 55 แสดงผังแอร์ภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา

94

ภาพที่ 56 แสดงบริเวณอาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา
6. อาคารศูน ย์ส่ งเสริมการเรียนรู้ชาเป็นอาคารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
เกี่ยวกับชา จากผลการวิเคราะห์สรุปว่า ภายในอาคารจะเป็นพื้นที่บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมด
การจั ดวางพื้น ที่ใช้ส อยเริ่มจาก โถงต้อนรับเพื่อนาผู้ ใช้บริการเข้าสู่ ห้ องอู่ห ลงเป็นห้ องที่เ ปิด
มุ ม มองเกี่ ย วกั บ ชา พร้ อ มต้ อ นรั บ ด้ ว ยชา เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารปรั บ การรั บ รู้ สู่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ใน
กระบวนการผลิตชา จากนั้นส่งผ่านเข้าสู่ ห้องแสดงนิทรรศการถาวร แสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การผลิตชา ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ ออกมาสู่ ห้องแสดงนิทรรศการชั่วคราว ห้องอาหาร
พักผ่อน ขายของที่ระลึก พื้นที่ให้ความรู้ในส่วนบริการวิชาการ ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติงาน ห้อง
ข้อมูลและให้คาปรึกษา ห้องทดลองคุณภาพชา
7. โถงต้อนรับ เป็นอาคารกลางน้าลักษณะทรงกลม รูปแบบการ Design ใช้
Character ของชาโดยเริ่มจากความสดของใบชานับจากการเริ่มเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อสื่อ
ให้ผู้ใช้บริการสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ วัสดุที่เลือกใช้จึงมีลักษณะมันวาว พื้นหน้าเคาน์เตอร์
ออกแบบให้เป็นที่แสดงแบบจาลอง (Model) พื้นที่โครงการทั้งหมด ด้านบนปิดด้วยกระจกนิรภัย
พื้นทีส่ ่วนต้อนรับเป็นส่วนพักคอยเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับเข้าชมพื้นที่ต่อไปตามโปรแกรมที่
โครงการกาหนดไว้
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ภาพที่ 57 แสดงแปลนโถงต้อนรับ

ภาพที่ 58 แสดงแปลนรูปด้านโถงต้อนรับ
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ภาพที่ 59 โถงต้อนรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา

ภาพที่ 60 แสดงทางเชื่อมจากโถงต้อนรับ
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8. ห้องอู่หลง ออกแบบให้มีบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่กลางสวนชา การออกแบบที่
นั่งเป็น การวางเฟอร์นิ เจอร์ ล ดหลั่ นระดับให้ เหมือนการปลู กชา กิจกรรมภายในห้องเป็นการ
ต้อนรั บ ผู้ใช้บริ การด้วยการชงชาให้ ดื่ม พร้อมดูข้อมูล ชาโดยผ่ านการฉายวี ดีทัศน์ บรรยากาศ
ภายในห้องสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ในกระบวนการหมักชา คือ การคล้ายความชื้นออกจาก
ใบชา อุณหภูมิในห้องจะปรับให้อยู่ที่ 30 องศา สีในการตกแต่งจะปรับตามสภาพการเปลี่ยนสี
ของใบชาจากการผ่านกระบวนการแปรรูป

ภาพที่ 61 แสดงผังห้องอู่หลง
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ภาพที่ 62 แสดงรูปด้าน 1 ห้องอู่หลง
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ภาพที่ 63 แสดงรูปด้าน 2 ห้องอู่หลง
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ภาพที่ 64 แสดงรูปด้าน 3 ห้องอู่หลง
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ภาพที่ 65 แสดงรูปด้าน 4 ห้องอู่หลง
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ภาพที่ 66 ห้องแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาใช้ชื่อว่าห้องอู่หลง
9. ห้องนิทรรศการถาวร เป็นพื้นที่ต่อจากห้องอู่หลง เป็นห้องแสดงอุปกรณ์ในการ
แปรรู ป ชา การออกแบบภายในส่ ว นพื้ น ปรั บ ระดั บ ให้ ล าดชั น จากระดั บ พื้ น เดิ ม ต้ อ งการให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามรู้ สึ ก เหมื อ นเดิ น อยู่ ใ นไร่ ช า ผนั ง ห้ อ งออกแบบให้ ลั ก ษณะโค้ ง มน โดยใช้
Character ของเครื่องนวดชา โครงสร้างเหล็กกรุด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิส อุณหภูมิภายในห้องจะ
ปรับให้อยู่ที่ 25 องศา ตามกระบวนการแปรรูปขั้นที่ 3 - 5
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ภาพที่ 67 แสดงผังห้องนิทรรศการถาวร
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ภาพที่ 68 แสดงรูปด้าน 1 ห้องนิทรรศการ
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ภาพที่ 69 แสดงรูปด้าน 2 ห้องนิทรรศการ
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ภาพที่ 70 แสดงรูปด้าน 3 ห้องนิทรรศการ
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ภาพที่ 71 แสดงรูปด้าน 4 ห้องนิทรรศการ
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ภาพที่ 72 ภาพบรรยากาศภายในห้องนิทรรศการ
10. ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เป็นการนากระบวนการแปรรูปชาทั้งหมดมา
สร้างบรรยากาศให้เกิดการรับรู้ จุดแรกแสดงบอร์ดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชา ออกแบบบอร์ดเป็น
รูปใบชา จัดวางให้ผู้ใช้บริการสามารถเดินดูแบบต่อเนื่อง จุดที่สองห้องอบชาเป็นอธิบายเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการอบชาให้ได้คุณภาพ บรรยากาศจะออกแบบให้มีอุณหภูมิที่สูงเพื่อต้องการให้ผู้เข้า
ชมสามารถรับรู้ถึงการอบชา จุดที่สามการเขย่าชาหลังผ่านกระบวนการอบแล้วผู้เข้าชมจะออกมา
ตรงบริเวณส่วนกลางของพื้นแสดง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในใช้พื้นที่ โดยสร้าง
กล่องชาแขวนไว้ได้บนเพื่อให้เขย่า เหมือนการเขย่าชาหลังจากอบแล้ว จุดที่สี่ การนวดชาจุดนี้จะ
ออกแบบให้ เป็นเคาน์เตอร์น วดชา รู ปแบบจะเป็นทรงรีของใบชามาเป็น Concept ในการ
ออกแบบโดยให้ผู้เข้าชมลองนวดชาได้โดยจะมีผู้สอนนวด จุดที่ห้าห้องศูนย์ยากาศเป็นที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษาชาให้สามารถอยู่ได้นาน
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ภาพที่ 73 แสดงผังห้องนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่ 74 แสดงรูปด้าน 1,3 ห้องนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่ 75 แสดงรูปด้าน 2 ห้องนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่ 76 แสดงรูปด้าน 4 ห้องนิทรรศการชั่วคราว
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ภาพที่ 77 แสดงบรรยากาศในส่วนนิทรรศการหมุนเวียน

11. ห้อง Tea Center Service บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตชา การ
ประกอบธุรกิจชา การออกแบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชา และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชา ผู้วิจัย
ออกแบบให้มีส่วนติดต่อ-สอบถามเป็นเคาน์เตอร์ใบชา ผนังห้องออกแบบให้เป็นกระจกใสเพื่อให้
สามารถมองเห็ น บรรยากาศจากด้ า นนอก ในส่ ว นการปรึ ก ษามีห้ อ งส่ ว นตั ว อยู่ ภ ายในพื้ น ที่
Service เพื่อให้ผู้ใช้บริการในส่วนการปรึกษาจะได้ไม่ต้องถูกรบกวนจากผู้มาใช้บริการในส่วน
อื่น ๆ
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ภาพที่ 78 แสดงผังห้อง Tea Service Center
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ภาพที่ 79 แสดงรูปด้าน 1 ห้อง Tea Service Center
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ภาพที่ 80 แสดงรูปด้าน 2 ห้อง Tea Service Center
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ภาพที่ 81 แสดงรูปด้าน 3 ห้อง Tea Service Center
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ภาพที่ 82 แสดงรูปด้าน 4 ห้อง Tea Service Center
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ภาพที่ 83 บรรยากาศภายในห้อง Tea Service Center

ภาพที่ 84 บรรยากาศภายในห้อง Tea Service Center
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12. ห้องสัมมนา ให้บริการสาหรับผู้ต้องการรับการอบรมเป็นกลุ่ม ห้องวางไว้โซน
หลังห้องนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อไม่ต้องการให้ถูกรบกวนจากผู้มาใช้บริการในส่วนอื่น ผนังห้อง
กรุ แผ่น อะคูส ติกกัน เสีย ง ภายนอกปิดทับด้วยไม้อัด พื้นปูหิ นแกรนิต ห้องสั ม มนาการใช้งาน
สั ม พัน ธ์ กับ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) ผนั งสามารถปรั บ ให้ เ ปิด เพื่ อ ขยายพื้ นที่ ในกรณี ที่ มี
ผู้เข้าร่วมจานวนมากและกั้นปิดในกรณีที่ต้องการใช้งานห้องขนาดเล็ก
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ภาพที่ 85 แสดงผังห้องสัมมนาและห้องปฏิบัติการ
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ภาพที่ 86 แสดงรูปด้านห้องสัมมนาและห้องปฏิบัติการ
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ภาพที่ 87 แสดงรูปด้านห้องสัมมนาและห้องปฏิบัติการ
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ภาพที่ 88 บรรยากาศภายในห้องสัมมนาวิชาการ

ภาพที่ 89 บรรยากาศภายในห้องสัมมนาวิชาการ
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13. ส่วนจาหน่ายของที่ระลึกและ จาหน่ายอาหาร แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ออกแบบให้เป็น
ศาลา (Pavilion) ทรงโค้ง หลังคาโครงสร้างเหล็กหุ้มผ้าใบแรงดึงสูง (Tensile Membrane) เป็น
จุดพักให้ผู้มาใช้บริการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาของโครงการ และสินค้าที่มีในพื้นที่ รวมทั้งพักคอย
เพื่อผ่อนคลายสาหรับการเข้าเยี่ยมโครงการในส่วนโรงงานแปรรูปชา

ภาพที่ 90 แสดงผังร้านจาหน่ายของที่ระลึก
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ภาพที่ 91 แสดงรูปด้านร้านจาหน่ายของที่ระลึก
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ภาพที่ 92 บรรยากาศร้านจาหน่ายของที่ระลึก

ภาพที่ 93 บรรยากาศภายนอก
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ภาพที่ 94 บรรยากาศภายนอก

ภาพที่ 95 แสดงวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
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บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ได้แก่ ศึกษากระบวนการแปรรูปชา ศึกษา
แหล่งส่งเสริมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับชา ออกแบบโครงการศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัด
เชียงราย
1. สรุปอภิปรายผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
1.1 อภิปรายผล
การอภิป รายผลโดยแปลผลข้ อ ค้ นพบจากวั ต ถุ ประสงค์ ก ารวิจั ย ในลั ก ษณะ
ตีความและประเมินผลเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างข้อค้นพบ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษากระบวนการแปรรูป ผลที่ได้จากกระบวนการแปรรูปชา
คือ ความพิถีพิถัน ตั้งแต่การเก็บยอดชา การพึ่ง การหมัก การคั่ว การนวด จนนาไปสู่ขั้นตอนการ
อบเพื่อรักษาตัวชาให้มีคุณภาพ จัดได้ว่ากระบวนการแปรรูปชาเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ดังนั้นข้อค้นพบที่ได้มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยโดยผ่านกระบวนการวิจัย
เช่น การทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ประวัติความเป็นมา แนวคิด
และภูมิปัญญามาวิเคราะห์ผล
วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับชา เนื่องด้วยพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงเป็นแหล่งปลูกชาและผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ แต่เป็นการดาเนินการเป็นส่วน
บุ ค คล จากที่ ผู้ วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ห าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งศู น ย์ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ช าจาก
กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการชาในพื้นที่ กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจประกอบธุรกิจชา
ได้ผลสรุปจากแบบสัมภาษณ์จากตารางสรุปผลได้ว่า หากสามารถสร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา
ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายได้ จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตทั้งรายใหญ่รายย่อย
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาการผลิตชาให้เกิดความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่ 3 ออกแบบโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง
จังหวัดเชียงราย ผลจากการศึกษากระบวนการแปรรูปชา ผ่านกระบวนการวิจัยนาสู่แนวคิดใน
การออกแบบ คือ “บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว” โดยการนาลักษณะทางกายภาพของใบชา
มาแปรรูปสู่งานออกแบบในด้านวัสดุ พื้นผิวในแต่ละส่วนของการตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ชา
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โครงการตั้งอยู่ในแหล่งปลูกชาบนดอยแม่สลอง ซึ่งมีสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยพื้นที่ในการ
เพาะปลูกชาที่ดีต้องอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 1,300 เมตร โปรแกรมในศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่
สลอง จังหวัดเชียงราย เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการและนาสู่การปฏิบัติ
การวิจัยสู่การออกแบบครั้งนี้ การนากระบวนการแปรรูปชามาใช้เป็นส่วนสาคัญใน
กระบวนการต่าง ๆ ต้องผสมผสานกับผู้ใช้บริการ และที่ตั้งโครงการ แทนค่าหรือความหมายของ
การบ่มเพาะ ผสมผสาน กลมเกลียว ลงสู่พื้นที่โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 สรุป
กระบวนการแปรรูปชาสู่การออกแบบตกแต่งศูนย์การเรียนรู้ ชา มีผลสัมฤทธิ์
เป็ นงานออกแบบครอบคลุ มพื้น ที่ส่ว นปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอยของผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการชา และนักท่องเที่ยว โดยมีคาสาคัญ
คือ บ่มเพาะ ผสมผสาน กลมกลืน เฉพาะในส่วนของศูนย์การเรียนภายในอาคาร
ทั้งนี้ด้านศึกษากระบวนการแปรรูปชา เป็นการศึกษาข้อมูลที่มีขอบเขตกว้าง
โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเกี่ยวกับนามธรรม จากคาแนะนาของคณาจารย์ ทาให้ผู้วิจัยสามารถ
กาหนดขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับชาไปในแง่ของกระบวนการแปรรูปชา อันบ่งบอกถึงภูมิปัญญา
ผู้ที่มีสนใจศึกษาเกี่ยวกับชาอาจมีมุมมองความคิดที่แตกต่างจากผู้วิจัยในครั้งนี้
1.3 ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโครงการศูนย์
การเรียนรู้ชาเป็นโครงการที่มีแนวโน้มสาคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.3.1 นักวิจัยที่สนใจเกี่ยวกับชา ควรศึกษาให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่จะทา
ให้เกิดผลสาเร็จที่เป็นองค์รวม
1.3.2 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุน ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
ธุรกิจชาอย่างจริงจัง จากการวิจัยพบว่า ปัจจุบันธุรกิจชาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกิดจากการสนับ
จากรัฐบาลไต้หวัน และภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ หากรัฐบาลสนับสนุนจะทาให้ความเป็นเอกภาพ
และสามารถสร้ างชื่อเสี ย งให้ เป็ นที่ย อมรับของต่างชาติได้ มากกว่ าที่ เป็น อยู่ ในปั จจุ บัน และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้กับประเทศ
1.3.3
ภาครัฐควรสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่
เพาะปลูกชา อันจะนาไปสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับคนในพื้นที่และเกิดสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้ง
ความบันเทิงและความรู้ประกอบ และสร้างคุณค่าให้เกิดกับพื้นที่
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1.4 อุปสรรคในการทางาน
1.4.1 การสรุปประเด็นของการศึกษากระบวนการแปรรูปชา เป็นปัญหาและ
อุ ป สรรคที่ ผู้ วิ จั ย มี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะให้ เ กิ ด ความชั ด เจน ตลอดจนน าค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงวุฒิที่มีวิสัยทัศน์มาปรับใช้จนสามารถผ่านไปได้ด้วยดี
1.4.2 พิพิธภัณฑ์วีรชน ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการสาหรับการออกแบบศูนย์ส่งเสริ
การเรี ยนรู้ ชา มีป ระเด็น เกี่ย วกับ รูปแบบอาคารที่ไม่ส ามารถหาข้อยุติถึงความเหมาะสมหรือ
วิธีการแก้ไขได้ เมื่อได้รับ คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่ต้องการให้ คงพื้นที่
บางส่ว นและปรับ ปรุ งบางส่ วนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และการใช้งานจึงผสมผสานรูปแบบ
ดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ให้ลงตัว สามารถตอบสนองการใช้งานได้เป็นอย่างดี
1.4.3 ปัญหาเรื่องการออกแบบ เป็นประเด็นสาคัญที่ใช้ระยะเวลานาน ผู้วิจัย
พบว่าการสรุปคาสาคัญ การพัฒนาและแปรรูปสู่งานออกแบบเป็นปัจจัยส่งผลให้โครงการล่าช้า
คาปรึกษาและวิสัยทัศน์ของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยผลักดันให้ผลงาน
ออกแบบที่นากระบวนการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ ลุล่วงมาได้ด้วยดี
การออกแบบมีหลายอย่างที่ผิดไปจากที่ตั้งใจไว้ จึงควรมีการปรับปรุงตามที่ที่ปรึกษาแนะนาและ
ควรต่อยอด เนื่องจากในการศึกษาใดไม่มีผลลัพธ์ที่ออกมาสมบูรณ์
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ภาคผนวก ก
ผลการสัมภาษณ์

1. คุณปราณี เนตรกัณสีกุล

2. คุณลาดวน แซ่จ้าง

3. คุณผกาสินี แซ่แซ้

4. อาจารย์เต้อผิง แซ่แซ้

1. คุณปราณี เนตรกัณสีกุล เจ้าของไร่และร้านชาหงส์ฟู่ ดาเนินกิจการต่อจากบิดามารดามาประมาณ 10 ปี ได้เล่าถึงการเข้ามาประกอบกิจการเกี่ยวกับชาว่า การที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับชา
เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์และมีใจรัก อันดับแรกคนที่จะทาธุรกิจนี้ได้ต้องรู้จักชาเป็นอย่างดี และ
ต้องลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาตั้งแต่ต้นจนเสร็จเสร็จกระบวนการถึงจะเข้าใจว่า
การทาชานั้ น ไม่ใช่จ ะทากัน ได้ง่าย ๆ เมื่อกล่ าวถึงคุณประโยชน์ของชา คุณ ปราณีกล่ าวว่า ชามี
สรรพคุณมากมาย เช่น รักษาฟัน ลดไขมันถ้าดื่มเป็นประจา โดยเฉพาะชาอู่หลงสรรพคุณที่ดีอีกอย่าง
หนึ่งคือการรักษาโรคมะเร็ง ในที่นี้หมายถึงต้องดื่มชามาตั้งแต่เด็กจะช่วยต้านมะเร็ งได้ ส่วนประเด็น
คาถามที่ว่าต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้ชาเกิดขึ้นที่บนดอยแม่สลองหรือไม่ คุณปราณีตอบว่า อยาก
ให้มีเพราะปัจจุบัน ผู้ประกอบการชาต่างคนต่างทาชาของตนเอง ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่กัน
จึงทาให้ชาที่ทาไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าที่ควร ความต้องคืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมชาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างชาติ ถ้าเกิดศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับชาขึ้น อยากให้สร้าง
บนดอยแม่สลองเพราะพื้นที่เหมาะสม และอยากให้เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการชา มีการสร้าง
มาตรฐานการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนอาคารควรสร้างให้สอดรับสภาพแวดล้อม รักษา
ธรรมชาติให้มากที่สุดและควรจะเป็นอาคารชั้นเดียว ไม่ควรเป็นอาคารทึบ ควรเปิดโล่งเพื่อให้ผู้เข้า
ชมสามารถสัมผัสกับธรรมชาติแวดล้อมให้มากที่สุด
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2. คุณลาดวน แซ่จ้าง ผู้ประกอบการร้านชาบนดอยแม่สลอง ก่อนมาทาธุรกิจชาเคย
ทางานประจาแล้ วลาออก เนื่องจากไม่มีใครช่วยมารดาทาชา แต่ในความรู้สึกลึก ๆ แล้ว ไม่ชอบ
หลังจากทาธุรกิจชาแล้วก็เห็นว่า ชาสามารถทารายได้ดีพอสมควรและมีโอกาสที่จะขยายกิจการโดย
การนาชามาผลิตผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกนอกเหนือจากการดื่ม เพราะชามีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้าพูดถึง
ชาทุกคนก็จะนึกถึงสุขภาพ ชาที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็เป็นชาอู่หลง เพราะรสชาติและกลิ่นของชาอู่
หลงจะมี ร สชาติที่ นุ่ มนวล ชุ่มคอ มีกลิ่ นหอม แต่กลิ่ นจะหอมต้อ งผ่ า นกระบวนการผลิ ตชาจาก
อาจารย์ช าที่มีประสบการณ์ เพราะสามารถรับรู้และสัมผั ส กลิ่นได้ดีกว่าผู้ ที่มีประสบการณ์น้อย
ส่วนมากที่ร้านจะรับซื้อชาจากผู้ผลิตรายย่อยมาขายด้วย บางทีก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพชาได้
ดังนั้นถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ชาเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการดี เพราะต้องการให้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง
เกี่ยวกับชาที่ทุกคนสามารถเข้าไปขอคาปรึกษาได้ตลอดเวลา และเป็นศูนย์การเรียนให้ผู้ สนใจจะ
ประกอบธุรกิจชามาหาความรู้และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ ถ้าจะสร้างอยากให้สร้างบนดอยแม่สลอง ใน
พื้นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวเพราะจะทาให้จดจาได้ง่าย
3. คุณผกาสินี แซ่แซ้ ผู้ประกอบการร้านชา กล่าวว่าชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้
ให้กับชาวเชียงรายรวมถึงทาให้คนรู้จักจั งหวัดเชียงราย ถ้าพูดถึงชาก็ต้องนึกถึงเชียงราย เพราะ
เชียงรายถือว่ามีผู้ปลูกชามากที่สุดในประเทศ และเป็นผู้ผลิตชาส่งประเทศไต้หวัน ถ้าพูดถึงชาชนิดใด
ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าชาทุกชนิดดีหมดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน บางคนชอบรสชาติขม บางคน
ชอบรสชาตินุ่มชุ่มคอ มันก็มี ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ดื่มชาเป็นประจา หรือเพิ่งจะดื่มชา แต่ตอนนี้ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดก็น่าจะเป็นชาอู่หลงก้านอ่อน ถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ชาบนดอยแม่สลองจะเป็นสิ่งที่ดี
มาก เพราะจะทาให้คนรู้จักชาเชียงรายมากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยก็
จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ถ้าสร้างได้จริงอยากให้สร้างเป็นอาคารชั้นเดียว ใช้วัสดุที่เป็น
ธรรมชาติและมีอยู่ในพื้นที่และที่สาคัญอยากให้ผู้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับชาเป็นอาจารย์ชาที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดให้กับผู้สนใจและได้รับความรู้อย่างถูกต้อง
4. อาจารย์เต้อผิง แซ่แซ้ เป็นอาจารย์ชาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทาชามากที่สุด
ในพื้นที่ดอยแม่สลอง อาจารย์จะดูแลการทาชาให้กับทุกโรงงานในพื้นที่ อาจารย์พูดถึงกระบวนการ
ผลิ ตชาว่า ถ้ า ต้อ งการให้ ได้ ช าที่ มีคุ ณ ภาพต้ อ งให้ เ สร็จ สิ้ นกระบวนการในวั นเดีย ว หมายถึง ทุ ก
กระบวนการทาทั้งหมดให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ชาที่ดีดูได้จากรูปลักษณะของเม็ดชา ถ้าชาดีจะมี
ลักษณะทรงกลมสวยงาม และใบจะต้องไม่ขาด พิสูจน์ได้จากหลังจากชงชาดื่มแล้วลองหยิบขึ้นมาดู
ใบชาจะต้องมี 3 ใบเหมือนเดิม เคล็ดลับที่จะทาให้รสชาติของชาดี วิธีการเด็ดชานั้นจะต้องใช้มือเด็ด
เท่านั้นเพราะถ้าใช้เครื่องจักรเด็ดชานอกจากจะไม่สามารถได้ยอดชาที่สมบูรณ์แล้วยังจะทาให้ต้นชา
จะต้องตัดแต่งบ่อยและต้นชาจะมีอายุไม่นาน จากประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานที่ไต้หวัน ทาให้
มีความคิด ว่า อยากให้ มีศูน ย์ ห รื อ พิพิ ธ ภั ณฑ์ ช าเกิ ดขึ้ น ในประเทศไทยบ้ าง ชาที่ป ลู ก ในเชี ยงราย
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ส่วนมากต้องใช้พันธุ์ชาที่คิดและทดลองขึ้นที่ไต้หวัน ถ้าเป็นไปได้อยากให้คนไทยทดลองและคิดค้น
สายพันธุ์ชาที่เป็นของไทยเอง จึงคิดว่าถ้ามีศูนย์การเรียนรู้ชาเกิดขึ้นที่เชียงรายจริงอยากให้เป็นศูนย์ที่
ครบวงจร คือ มีส่วนที่ให้ความรู้ในอาคาร และส่วนที่ให้ความรู้ภาคสนามเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมหรือมา
หาความรู้ได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ โดยส่วนตัวแล้วยินดีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจ แต่ถ้าจะให้
ยั่งยืนอยากให้รัฐบาลให้การสนับสนุนและสร้างศูนย์นี้ให้เกิดขึ้นจริง ๆ เพราะประโยชน์ที่จะตามมามี
มากมายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสร้างความรู้ในชุมชน ความเป็นมาตรฐานที่เราสามารถจะ
แข่งขันกับต่างชาติในเรื่องของคุณภาพและราคา การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการชาโดยให้พัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมชาให้ได้ เพราะปัญหาตอนนี้คือ ต่างคนต่างทาเลยทาให้ขาดความเป็นมาตรฐาน ถ้าการ
สร้างศูนย์นี้บนดอยแม่สลองมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางอาจเลือกสร้างในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย อาจจะเป็นในเมืองเพราะจะทาให้ผู้สนใจเข้ามาชมได้ง่ายขึ้น

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
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แบบสัมภาษณ์วันที่ (

)

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์......................................................บ้านเลขที่......................หมู่ท…ี่ …........
ตาบล.............................................อาเภอ..............................................จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)……………………………………………..
แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ (เพื่อการวิจัย)
เรื่อง...กระบวนการแปรรูปชาสู่การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ชา ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
คาชี้แจง แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นี้ทาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบธุรกิจชา นักท่องเที่ยว นักศึกษา/ผู้สนใจ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน
จานวน 22 ข้อคาถาม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล
ข้อ 1-5
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 กระบวนการผลิตชา
ข้อ 6-10
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชา ข้อ 11-22 จานวน 12 ข้อ
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แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล (ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน)
คาชี้แจง ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หน้าข้อความที่เป็นคาตอบแต่ละข้อตามความเป็นจริง
1. เพศ
 1.ชาย
2. ที่พักอาศัยปัจจุบัน
 1. จังหวัดเชียงราย
 3. จังหวัดเชียงใหม่
3. ท่านนับถือศาสนาอะไร
 1. ศาสนาพุทธ
 3. ศาสนาอิสลาม
4. ระดับการศึกษา
 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.
 3.ระดับปริญญาตรี
5. สถานสภาพสมรส
 1. สมรส
 3. ม่าย

 2.หญิง
 2. จังหวัดพะเยา
 4. อืน่ ๆ (โปรดระบุ)..........................
 2. ศาสนาคริสต์
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
 2. ระดับ ปวส. และอนุปริญญา
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
 2. คู่สมรสไม่อยู่ในครัวเรือน
 4. โสด

ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชาและกระบวนการผลิตชา ตอบคาถามจานวน 5 ข้อ
คาชี้แจง ผู้สมั ภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในช่องว่าง
6. ท่านคิดว่าการดื่มชาสามารถให้ประโยชน์อะไรกับตัวท่าน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. ท่านดื่มชาเป็นประจาหรือไม่ ชาที่ดื่มคือชาชนิดใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

142
8. ท่านเคยเห็นกระบวนการผลิตชาบ้างไหม จากที่ใดบ้าง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าชาที่ดีควรเป็นเช่นใด
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
10. ถ้าพูดถึงชา ท่านนึกถึงอะไร
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ชา
คาชี้แจง ผู้สัมภาษณ์บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย  ลงใน
หน้าข้อความที่เป็นคาตอบแต่ละข้อตามความเป็นจริง
11. ท่านต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้ชา เกิดขึ้นในพื้นที่ดอยแม่สลองหรือไม่
 1. ต้องการ เพราะอะไร
....................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................
 2. ไม่ต้องการ เพราะอะไร
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
12. ท่านต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้ชา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. การปลูกชา และการผลิตชา
 2. การทาธุรกิจชา
 3. การรวมกลุ่มผู้ประกอบการชา
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
14. ท่านคิดว่าศูนย์การเรียนรู้ชา ควรเปิดให้บริการกี่โมง - ปิดกี่โมง
 1. 05.30 น.-15.30 น.
 2. 8.30 น.-17.30 น.
 3. ตลอดเวลา
 4.อื่น (โปรดระบุ)..........................
15. ท่านต้องการความปลอดภัยด้านใดภายในศูนย์การเรียนรู้ชา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. มีรั้วล้อมรอบบริเวณ
 2. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา
 3. มียามรักษาการณ์ดูแลความปลอดภัย
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
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16. ท่านคิดว่าภายในศูนย์การเรียนรู้ชา ควรมีพื้นที่ใดบ้างเพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้งาน (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 1. ห้องอาหาร
 2. ห้องสมุด
 3. ห้องนิทรรศการ
 4. ห้องสัมมนา
 5. ที่พัก
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
17. ท่านคิดว่าในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชาควรมีวิทยากรบรรยายหรือไม่
 1. ควรมี  2. ไม่ควรมี  3. มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
18. ในการเดินทางไปเยี่ยมชมสวนชา ท่านเดินทางด้วยวิธีการใด
 1. รถรับจ้าง  2. รถทัวร์  3. รถยนต์ส่วนตัว 4. อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................
19. ท่านต้องการให้อาคารศูนย์การเรียนรู้ชา มีลักษณะเป็นเช่นใด
 1. อาคารชั้นเดียว
 2. อาคารสองชั้น
 3. อาคารสามชั้น
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ).............
20. ท่านคิดว่าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ชา แต่ละส่วนควรใช้สีแบบไหน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. สีไม่เหมือนกันเพื่อจดจาง่าย
 2. ควรเป็นสีที่ต่างกันเพื่อความปลอดภัย
 3. ควรเป็นสีเดียวกันเพื่อความสวยงามและไม่ทาให้รู้สึกมึนงง
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
21. บรรยากาศของศูนย์การเรียนรู้ชาควรเป็นอย่างไร
 1. แบบลมธรรมชาติ
 2. แบบติดพัดลมเพดาน
 3.แบบเครื่องปรับอากาศ
 4. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
22. นอกจากดอยแม่สลอง ศูนย์การเรียนชาควรตั้งที่ไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด
 1. โครงการหลวงดอยช้าง
 2. อยู่ในส่วนหนึ่งของสถานที่ราชการ
 3. อยู่ใกล้สนามบิน
 4. อยู่ในตัวเมืองเชียงราย
 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)................................
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534-2535
พ.ศ. 2535-2537
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2538-2539
พ.ศ. 2540-2543
พ.ศ. 2544-2555
พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน

นางสาวสิปราง เจริญผล
94 หมู่ 2 หมู่บ้านป่ายางมน ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-742586 , 08-5107-3441
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน
ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-776015 ต่อ 1260
สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาออกแบบ
ตกแต่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
สาเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบ
ตกแต่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
บริษัท อาคาเดค ดีไซน์
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

