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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
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าจาก ผศ.เทิ ด ศั ก ดิ์ เหล็ ก ดี และ
อ.สมบั ติ วงศ์ อั ศ วนฤมล อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน า ให้ แ นวคิ ด ตลอดจนแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงคาสอนและการดูแลจากคณาจารย์ภาควิชาออกแบบภายใน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ผศ.พยูร โมสิกรัตน์ ผศ.ดร. ร้อยตารวจเอกอนุชา แพ่งเกสร
รศ.ปัญญา ดีเจริญโชติ และ อ.ไพบูลย์ จิระประเสริฐกุล จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์
ผู้ศึกษาจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ผู้ ล่ ว งลั บ และพี่ ส าวที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา
ขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิ ต วิ ไ ลธรรม และทุ น พั ฒ นา
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้โอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษา
ขอบคุณ คุณวิไลศรี ชานาญกิจ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน แนะนาและให้กาลังใจมา
โดยตลอด
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และผู้ช่วยงานทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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