
 

 

 

 
 

 
ชาเขียวมัทฉะ:  
ช่ือวิทยาศาสตร - Camellia sinensis 
 
 
 

ชาถูกใชในแพทยแผนจนีมานานกวา 5,000 ป งานเขียนจากราชวงศถังระบุไววามีการปลูกชาเม่ือ ค.ศ. 650 ท่ัวประเทศจีน ชา
เขียวไดรับการแนะนําใหกับประเทศญี่ปุนประมาณ ค.ศ. 600 โดยพระสงฆชาวพุทธท่ีกลับมาจากการศึกษาจากประเทศจีน 
ประโยชนตอสุขภาพในตํานานของชาไดรับการประเมินโดยวิทยาศาสตรสมัยใหม ขอมูลนี้เปนท่ีรูจกักันดีและมีการบันทึกไว
อยางถ่ีถวนโดยฉันจะไมลงละเอียดมากขนาดนั้นในบทสรปุผลิตภัณฑ การศึกษาทางวิทยาศาสตรอิงตามเอกสารหลักฐานท่ี
ระบุไวในอางอิงทายเรื่อง 
สารโพลิฟนอล ทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพ หนึ่งในสารตานอนุมูลอิสระท่ีทรงพลังท่ีสุดท่ีพบในชา
เขียวคือ Epigallocatechin Gallate (EGCG) ซ่ึง EGCG อาจปองกันอนุมูลอิสระท่ีนําไปสูโรคมะเร็ง )1(, โรคหัวใจและหลอด
เลือดอุดตัน (2) สารนี้ยังมีประโยชนในการเผาผลาญไขมัน )3( และตอตานความเครยีดออกซิเดชันในสมองท่ีสามารถนําไปสู
การเส่ือมของระบบประสาท เชน อัลไซเมอรและพารกินสัน )4( 
การลดน้ําหนกั: EGCG ยับยั้งเอนไซมท่ีทําลายฮอรโมนนอรอิพิเนฟริน การเพ่ิมระดับนอรอิพิเนฟรินจะชวยเพ่ิมสัญญาณท่ี
กระตุนใหรางกายสลายไขมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งไขมันอวยัวะภายในท่ีอยูรอบบริเวณทองของเรา นอกจากนี้ คาเฟอีนท่ีพบใน
ชาเขียวชวยกระตุนการเผาผลาญไขมันโดยเพ่ิมอัตราการเผาผลาญของเรา ผลลัพธโดยรวมคือน้ําหนกัตัวลดลงและเพ่ิม
พลังงาน )8 ( )ดูเชิงอรรถ #3) 
การกระตุนทางกายภาพและความรูความเขาใจ : ชาประกอบดวยคาเฟอีนซ่ึงบล็อกตวัรับอะดีโนซีนและยับยั้งผลกระทบ
ของอะดีโนซีนเพราะคาเฟอีนผูกกับตัวรับอะดีโนซีน อยางไรก็ตาม  คาเฟอีนไมไดชะลอการทํางานของเซลลอยางท่ีอะดี
โนซีนทํา แทนท่ีจะชะลอตวัลงเพราะอะดีโนซีน แตกลับชวยเรงการเผาผลาญของเซลลแทน  
เนื่องจากคาเฟอีนยับยั้งอะดีโนซีน คุณจึงมีเซลลประสาทเพ่ิมขึ้นในสมอง ตอมใตสมองรูสึกถึงกจิกรรมนี้และคดิวาจะตองเกิด
เหตุฉุกเฉนิ ดังนัน้จึงปลอยฮอรโมนท่ีบอกตอมหมวกไตใหผลิตอะดรีนาลีน  ) เอพิเนฟรีน( อะดรีนาลีนเปนฮอรโมน  “การ

ตอบสนองแบบสูหรือหนี ”โดยคาเฟอีน ท่ีมีวิถีเมแทบอลิซึมนี้จะกระตุนรางกายและจติใจของคณุ คณุอาจรูสึกตืน่ตัวและมี
สมาธิมากขึ้น มีพลังมากขึ้นและเหนื่อยลานอยลง  



อยางไรก็ตาม คาเฟอีนระดับสูงท่ีพบในกาแฟอาจทําใหเกดิความวติกกังวล หงุดหงิด และลดการควบคุมของกลไกการ
เคล่ือนไหว )ผลกระทบอาการส่ันงาย (สําหรับบางคน ระดบัคาเฟอีนสูงอาจเพ่ิมความดนัโลหิต ทําใหนอนไมหลับ และมี
ผลเสียตอสุขภาพดานอ่ืน ๆ 
ชาเขียวมีคาเฟอีนในระดับต่ํากวากาแฟ เพียงพอสําหรับการทําใหกระปรี้กระเปรา แตไมมากเทาท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบ
อาการส่ันงายเหมือนท่ีเราเห็นในกาแฟ นอกจากนี้ ชาเขียวยังมีกรดอะมิโนแอล-ธีอะนีนท่ีหายากในระดับสูง 
แอล-ธีอะนนี เพ่ิมกจิกรรมของ GABA สารส่ือประสาทท่ีผลิตผลการตอตานความวติกกังวลและยังเพ่ิมโดปามีนและคล่ืน
อัลฟาในสมอง )5( ฤทธ์ิทําใหเกิดอาการสงบลงเหลานี้สงผลใหพลังงานมีเสถียรภาพ )อาการส่ันนอยลง (มากกวาจากคาเฟอีน

เพียงอยางเดียว ความสมดุลท่ีเหมาะสมของแอล – ธีอะนีนและคาเฟอีนชวยใหเวลาตอบสนองเร็วขึ้น )6 (  
แอล  – ธีอะนีนสามารถขามแนวกั้นเลือดและสมองเพ่ือสงผลโดยตรงตอการทํางานของสมอง ซ่ึงชวยเพ่ิมกจิกรรมคล่ืนอัลฟา
และพบวาเพ่ิมสถานะท่ัวไปของความตื่นตวัทางกายและความตื่นตวัทางจิตใจ การรวมกนัของคาเฟอีนและแอล  – ธีอะนี
นชวยเพ่ิมความเร็วและความแมนยําในการทดสอบการสลับความสนใจและลดความวาวุนใจในงานของหนวยความจาํ 
นักวจิัยในเกาหลีใตทําการศึกษาสุมแบบอําพรางสองฝาย การศึกษาควบคุมยาหยอกแสดงใหเห็นวาแอล  – ธีอะนีนชวยฟนฟู
ความจํา การเลือกส่ิงท่ีตนสนใจ และความตื่นตัวในการรับรู  ) 7( 
สุขภาพทางความรูความเขาใจ: ชาเขียวไมเพียงเพ่ิมการทํางานของสมองในทันทีและในระยะส้ันเทานั้น แตอาจปองกันโรค
การเส่ือมของระบบประสาทในวัยชราไดเชนกัน สารประกอบแคทีชินในชาอาจปองกนัเซลลประสาทโดยการลดความเส่ียง
ของอัลไซเมอรและพารกินสัน )ดูอางอิงทายเรื่อง 4) 
โรคหืดหอบ: ธีโอฟลลีนผอนคลายกลามเนื้อเรียบ ทําใหชาเปนยารักษาโรคทางเดินหายใจแบบดั้งเดมิ รวมถึงโรคหอบหืด )9( 
สุขภาพฟน: คาเทชินในชาเขียวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนสท่ีเปนอันตรายในชอง
ปากท่ีทําใหเกิดการสะสมของคราบจุลินทรียซ่ึงนําไปสูการเกิดฟนผุ )10( 
โรคเบาหวาน: ชาเขียวอาจปรับปรุงความไวตออินซูลินและลดระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ือชวยตอสูกับโรคเบาหวานประเภท
สอง  ) 11( 
ตอตานร้ิวรอย : จากการศึกษาผูใหญชาวญี่ปุนกวา  40 , 000 คนสรุปวาคนท่ีดื่มชาเขียว  5 ถวยขึ้นไปตอวันมีอายุยืนยาวมากขึ้น 
การติดตามผลการศึกษาวิจัยกับชาวญีปุ่น 14,000 คนในชวงอาย ุ65-84 ป พบวาผูท่ีดื่มชาเขียวมากท่ีสุดมีโอกาสนอยท่ีจะ
เสียชีวิต 76% ในชวงระยะเวลาหกปของการศึกษาวิจัยและมีผูเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง  31 % ในผูหญิงท่ี
ดื่มชาเขียวหาถวยขึ้นไปทุกวนัเม่ือเทียบกับผูท่ีดื่มหนึ่งถวยหรือสองถวย 
ความแตกตางของการทําแหงแบบแชเยือกแขง็ของไทยและการเจริญเติบโตบนภูเขา 
ชาทางการคาสวนใหญปลูกในไรขนาดใหญบนท่ีดนิขัน้บันได )ระเบียงชา (ชานี้ไดรับแสงแดดมากเกินไปจนปรับตวัเปน 
"มัทฉะ" ชาเขียวมัทฉะปลูกในท่ีรมพรอมกับเติบโตอยางเปนธรรมชาติในภูเขาท่ีมีตนไมลอมรอบและรูปทรงสัดสวนของ
ภูเขาใหความสมดุลของแสงแดดและเงาท่ีสมบูรณพรอมกบัความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติ การปองกนัใบชาจาก
แสงแดดจะเพ่ิมการสะสมของกรดอะมิโนวิตามิน แอล-ธีอะนีนและคาเฟอีน 
ชาเขียวมัทฉะตองการใชแสงอาทิตยไมมาก แตตองการแสงแดดท่ีมีประสิทธิภาพในระหวางกระบวนการสังเคราะหแสง ส่ิงนี้
ตองการคลอโรฟลลในระดับท่ีสูงขึน้ซ่ึงสงผลให “ มัทฉะ” มีสีเขียวสดใส แสงแดดเปล่ียนแอล-ธีอะนีนเปนคาเทชิน แสงแดด
ท่ีนอยลงจะสรางแอล-ธีอะนีนมากขึน้ ในเวลาเดียวกันแสงแดดนอยจะเพ่ิมระดับคาเฟอีน ซ่ึงเปนความสมดลุของแอล-
ธีอะนีนและคาเฟอีนที่สรางความสงบนิ่งแกนกัรบสมัยใหมที่ชอบการดื่ม  " มัทฉะ" เปนประจํา 
 



ขอมูลจําเพาะของวัตถดุิบ: เราเริ่มจากภูเขาไรชาคุณภาพสูงสุดท่ีใหรมเงาเพียงพอ สภาพแวดลอมท่ีปลูกชาสวนใหญกําหนด
คุณภาพของชา การบุกรกุของสารพิษอุตสาหกรรมฝนกรดไดแตมสีปาชาโบราณของจีนและในประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยหางไกลจากเมืองและไมมีการเกษตรหรือกิจกรรมอุตสาหกรรมใด ๆ จึงทําใหส่ิงแวดลอม
ยังคงเปนธรรมชาต ิ
สภาพอากาศ ปริมาณน้าํฝน และเวลาเก็บเกี่ยวมีความสําคญั ทีมฝายจัดหาของเราทํางานรวมกับเกษตรกรในการเก็บเกี่ยว
ภายใตเง่ือนไขท่ีเหมาะสม เราเก็บเกี่ยวเฉพาะหนอออน  ) ตายอด (และยอดออนสองใบ ใบชาจะถูกหยิบดวยมืออยาง
ระมัดระวังเพ่ือหลีกเล่ียงใบแตกหักและการฉีดลางน้ําบางสวนอาจลดคุณภาพใบชาได ใบชาออนสดผลิตชามัทฉะท่ีดีท่ีสุด 
เนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดนอยกวาใบไมท่ีสุกเต็มท่ี 
ฟารมสด: พ้ืนท่ีภูเขาท่ีชาของเราเติบโตนัน้ใชเวลาขับรถจากโรงงานของเราประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 นาที นี่เปนส่ิงสําคญั
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณขีองชาเขียว ชาใหความกระปรีก้ระเปรา )ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (และทันทีท่ีมันถูกนําออกจากวงจร

ชีวิตของมัน ) เก็บเกีย่วแลว  (จะทําใหมันรอนขึน้ เนื่องจากกิจกรรมของเอนไซมและสลายตัวอยางรวดเร็ว ความรอนนี้เปน
ภาพสะทอนของความแข็งแรงของเอนไซมและพลังงานในใบชา สมุนไพรบางชนิดสามารถแชแข็งและสงไปยังกระบวนการ
ทําแหงแบบแชเยือกแข็ง แตกอนเขากระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็งจะทําความสะอาดใบชาทุกครั้ง อยางไรก็ตามใบชา
ไมควรถูกแชแข็งไวนานและฟารมสดจะตองสงใบชามาใหเราอยางรวดเร็วเพ่ือดําเนนิกระบวนการเทคโนโลยีถนอมเซลล
ของเรา ส่ิงนี้ทําใหการขนสงและการประมวลผลคอนขางทาทาย แตเปนไปไดสําหรับเรา เนื่องจากทําเลท่ีตั้งของเราอยูใกลกับ
พ้ืนท่ีปลูกชา 
 
เทคโนโลยถีนอมเซลล (CPT): กระบวนการวิวัฒนาการและการเปล่ียนผานนีเ้ก็บรกัษาประโยชนทางสุขภาพของชาสดในน้ํา
รูปแบบท่ีมีเสถียรภาพ  )ผงแหง ( ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพสูงและมีประโยชนทางชีวภาพสูง สวนใหญกระบวนการนี้อธิบายถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีเหนือกวาของชาเขียวมัทฉะของเรา ชาเปนส่ิงมีชีวิตท่ีซับซอนในระดับสติปญญาท่ีสูงกวา มัน
ดําเนินการผานรูปแบบของการเช่ือมโยงและขอมูลท่ีเขารหัสในโครงสรางและหนาท่ีของสวนประกอบตาง ๆ การวิเคราะห
องคประกอบของแตปจจัยและเคมีตอ SE ไมใชระบบการวเิคราะหท่ีไมถูกตอง อยางไรก็ตาม มันจะตองไดรับการเสรมิดวย
วิธีการแบบองครวมมากขึ้นเพ่ือทําใหเราเขาใจถึงกิจกรรมการเคล่ือนไหวของพืชพรอมกับการมีปฏิสัมพันธและการจัด
ระเบียบในระดับสูงในตัวมันเอง ความเปนระเบียบ ขอมูล การวางวิธีการ และการส่ือสารเปนสวนผสมท่ีสําคัญของทุก
ชีววิทยาระบบและ CPT เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรกัษาส่ิงเหลานี้เอาไว 
ชาท้ังหมดมาจากตนชาเดียวกัน  – Camelia synensis  ) “ ชา ” สมุนไพรไมไดเปนเพียงแค “ ชา ” แตไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา
เปน  “ ชาสมุนไพร ”( ความแตกตางระหวางมัทฉะ ชาเขียว ชาดํา ชาอูหลง และชาขาวขึ้นอยูกับสรรพคณุ ไมใชแควิธีปลูกชา
เทานั้น แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงขึ้นอยูกับวิธีการแปรรูปชา โดยท่ัวไปแลว ยิ่งการแปรรูปชานอยลง ก็ยิ่งมีโพลีฟนอลและ
ประโยชนของธรรมชาตมิากขึ้น ชามัทฉะทําโดยการทําแหงและบดใบชาเขียวสด ผงชาเขียวมัทฉะท่ีกระตุนโดย CPT ถูก
สรางขึ้นโดยไมใชความรอนและใชเครื่องบดนอยท่ีสุด ใน CPT ชาจะตกอยูในอนุภาคขนาดเล็กไปตามผนังเซลลเพ่ือรักษา
โครงสรางของเซลลและเนื้อภายในเซลล กระบวนการท่ีไมเหมือนใครนีใ้หสสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพสูงและโครงสรางของ
อนุภาคท่ีมีประโยชนทางชีวภาพ จึงทําใหชาเขียวมัทฉะของเรามีคุณภาพสูงสุด 
CPT ของเรากระตุนผงชาเขียวมัทฉะโดยไดรับการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการใหคําปรกึษาดานวิทยาศาสตรอาหารของ
สหภาพยุโรปท่ีมีช่ือเสียง เราใหสองตัวอยางสําหรับการทดสอบ ตัวอยางท้ังสองไดรับการเก็บเกี่ยวในวันเดียวกนัและตนชา
เดียวกนั หนึ่งล็อตชาถูกตากแบบดั้งเดิมภายใตรมเงา ในขณะท่ีอีกล็อตตากแหงโดยใชเทคโนโลยถีนอมเซลล 



 
ผลลัพธที่นาทึ่ง: ในชาเขยีวของเราทีถู่กกระตุนโดย CPT และสารประกอบตาง ๆ )โพลฟีนอล ( คูณ  4 เทาและมากถงึ  20 เทา 

 โมเลกลุหลกัของชาเขียว กรัม / 100 กรัม 
การเก็บเกี่ยว

เดียวกัน ตนชา
เดียวกันจาก

ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

กระบวนการ คาเทชิน Epicatech
in 

Epicatechin 
– 30 แกลเลต 

Epigallocat 
echin 

Epigallocat 
Echin 

Gallate 
(EGCG) 

คาเทชิน
ทั้งหมด 

กรดแกลลิก โพลฟี
นอล

ทั้งหมด 

แอล-
ธีอะนีน 

เชียงใหม
ภาคเหนือ 

ตากแหงในพ้ืนที่ให
รมเงา และลดจน

เปนผง 

0,28 0,046 0,14 ปริมาณนอย
มาก 

0,5 0,97 0,04 1,01 ปริมาณ
นอยมาก 

ใชการทําแหงแบบ
แชเยือกแข็ง 

1,15 0,98 0,94 3,6 8,4 15,07 0,04 15,11 1,27 

ผลลัพธ เพ่ิม 400% 2100% 700% X20 1700% 1600% เหมือนกัน 1500% X20 
 
การทดสอบในหองปฏิบัติการอ่ืน ๆ ของเรายังแสดงระดับ ORAC สูงในชาเขียวมัทฉะของเราและปราศจากยาฆาแมลงในใบ
ชาเขียวของเราโดยผานการรับรอง USDA หมายเลขใบรับรอง :ONE-1667-151201-H-NOP (ลิงก( 
เม่ือคุณดื่มชาเขียวมัทฉะ คุณไมไดแคชาสมุนไพรเทานั้น เชน เม่ือคุณดื่มชาสักถวย คณุมักจะท้ิงใบชาหรือถุงชาท่ีแชไว 
สารอาหารสวนใหญ สารตานอนุมูลอิสระ และสวนผสมสําคัญอยูในใบชาหลังจากการแชน้ํา ในกรณีของ  " มัทฉะ " คณุจะ
ไดรับปริมาณท่ีเขมขนจากการกินใบชาท้ังหมด เปรียบเทียบกับการดื่มชาหนึ่งถวย  )สมุนไพรไมรนุแรง (ซ่ึง ตอนนีก้ินไดใบ
ชา   / ถุงชา ซ่ึงเปนความแตกตางอยางมากในในแงของการจัดสงสวนผสมท่ีสําคัญและประโยชนทางสุขภาพของไรชาสด 
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