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วันที่ 14 ธันวาคม 2561
อิชิตัน กรุ๊ ป หนุนชาวเขา “อาข่ า”
ส่ งเสริมคุณค่ าชาออร์ แกนิคจากขุนเขาสู่ คนไทย

เพราะเห็ นคุ ณค่าและความสาคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันมี ค่าของเกษตรกรผู ้
ปลู กชาชาวอาข่า บริ ษั ท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) จึงจัดทาโครงการส่ งเสริ มเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงราย
ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่ งมอบชาเขียวคุณภาพดีของชุมชนให้เดินทางสู่ มือผูบ้ ริ โภค และ
เป็ นอีกแรงผลักดันให้จงั หวัดเชียงรายก้าวไปสู่ การเป็ น “นครแห่งชา” ระดับโลก
โครงการ “ชาคืนต้น” จัดขึ้นโดยบริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จึงเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของชุ มชนเกษตรกรผูป้ ลู กชาในพื้นที่ดอยพญาไพร อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่ ง
เป็ นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็ นผูผ้ ลิตใบชารายหลักของอิชิตนั สาหรับโครงการชาคืนต้น
ปี นี้ อิ ชิ ต ัน มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามรู ้ ด้า นเกษตรออร์ แ กนิ ค โดยใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ห าได้ใ นท้อ งที่ ม าผ่ า น
กระบวนการเกษตรผสมผสาน ช่ วยดู แลรักษาต้นชาให้เติ บ โตอย่างปลอดสารพิ ษ พร้ อมสร้างองค์ความรู ้ ให้
ชุมชนรู ้จกั การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น ภายใต้ชื่อ “อาข่าคิด”
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อานวยการ บริ ษัท อิชิตัน กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ใบชาคือหัวใจ
สาคัญของการทาธุ รกิจของอิชิตนั เราปฏิบตั ิต่อชุ มชนชาวเขาเผ่าอาข่าบนดอยพญาไพร ในฐานะหนึ่งในสมาชิก
ครอบครัวของอิชิตนั เสมอมา เราจัดทาแผนระยะยาวในการพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ของชุ มชนให้ดีข้ ึ น และ
ก าลังสร้ างแรงบัน ดาลใจในการต่ อยอดผลผลิ ต เพื่ อ ให้ เขาสามารถสร้ างรายได้จากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ สร้ าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการใส่ ไอเดี ย ดีไซน์ แต่คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นชนเผ่าที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เพื่อให้ชุมชนเรี ยนรู ้
แนวทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการทาเกษตรกรรมอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน”
โครงการชาคืนต้นยังได้เชิ ญบุคลากรที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมชา อาทิ ดร. ปิ ยา
ภรณ์ เชื่ อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ดร.เกริ ก มี มุ่งกิ จ และอาจารย์พินิจ ภูมิแดง
ปราชญ์เกษตรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเกษตรอินทรี ย ์ รวมถึงคุณลี อายุ จือปา เจ้าของแบรนด์ อาข่า อาม่า ชาวอาข่ารุ่ น
ใหม่ผเู ้ ปลี่ยนผลผลิตในพื้นที่ให้กลายเป็ นแบรนด์ดงั ระดับโลก เข้าร่ วมโครงการ
ดร. ปิ ยาภรณ์ เชื่ อมชั ยตระกูล หัวหน้ าสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง กล่าวว่า “พื้นที่ดอยพญาไพร
มีทรัพยากรธรรมชาติและสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เอื้ออานวยเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ภูมิประเทศที่ต้ งั อยูบ่ นดอยสู งทา
ให้อากาศและสภาพดินเหมาะสม ชาอาข่าจึงสามารถนาไปต่อยอดสร้างมู ลค่าได้ดว้ ยการพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ปลูกชาออร์ แกนิ ค ปั จจุบนั ปริ มาณความต้องการชาอินทรี ยท์ วั่ โลกนั้นเพิ่มสู งขึ้น แต่ผูผ้ ลิตชารายใหญ่ของโลก
อาทิ จีน และ อินเดี ย ยังไม่สามารถผลิ ตชาอินทรี ยไ์ ด้ตามปริ มาณความต้องการ ดังนั้นการส่ งเสริ มการปลูกชา

อย่างที่ อิชิ ตนั ท าอยู่น้ ี จึ งเป็ นแนวทางที่ ถู ก ต้อง สิ่ งส าคัญ ต่ อไปคื อการจับ มื อร่ วมกันของกลุ่ ม ของเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ และผูจ้ ดั จาหน่ายให้เข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมชาใน
ประเทศ สอดคล้องกับเป้ าหมายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้จงั หวัดเชี ยงรายเป็ นนครแห่ งชาและกาแฟระดับโลก
ภายในเวลา 5 ปี เพื่อดึ งดู ดทั้งผูด้ ื่มชาและนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ อันจะนาไปสู่ การเพิ่มรายได้ของชุ มชน
และกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”
ดร.เกริ ก มี ม่ ุ งกิจ ปราชญ์ เกษตร หนึ่ งในวิทยากรที่ ม าให้ความรู ้ ด้านเกษตรผสมผสานเพื่ อการปลอด
สารพิษ กล่าวว่า “ชาวอาข่าถื อเป็ นชนเผ่าที่น่าอิจฉา เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อยู่รอบตัว และ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลกั ษณะทางภูมิศาสตร์ เหมาะ การนาความรู ้ด้านเกษตรอินทรี ยเ์ ข้ามาประยุกต์ นอกจากช่ วย
ประหยัด ต้น ทุ น ให้ ก ับ การปลู ก ชาในพื้ น ที่ ไ ด้ ยัง เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ส อดคล้องกับ ความต้อ งการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ออร์ แกนิ คในปั จจุบนั กระบวนการที่ใช้ก็ลว้ นนามาจากทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่ นนามาดัดแปลง
เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ ี วภาพ หรื อการนากิ่ งไม้ที่ตกตามป่ ามาเผาให้เกิ ดน้ าส้ มควันไม้เพื่อใช้ไล่ แมลงศัตรู พืช จนไม่
จาเป็ นต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
นายธงชั ย ลาชี เกษตรกรผู้ปลูกชาชาวอาข่ า กล่าวว่า “ชุมชนได้รับความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมชา
จากอิชิตนั อย่างต่อเนื่อง เราได้รับความรู ้ท้ งั การเพิ่มปริ มาณการผลิต การเพิ่มมูลค่า โดยยังคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ของ
ชนเผ่า รวมไปถึงการรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานสากลที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมัน่ ใจและตอบสนองความ
ต้องการของตลาด เราทุ กคนหวังว่า “ชาอาข่า” จะทาให้ผูบ้ ริ โภคได้ซึมซับวิถีชีวิต เรื่ องราวจิตวิญญาณที่ ผ่าน
ประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน จนทาให้ชาอาข่ามอบประสบการณ์ ที่พิเศษกว่าการดื่ มชาเขียวทัว่ ไปให้คนไทย
ทุกคนร่ วมภูมิใจกับพวกเรา”
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