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    บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพที่ระดับความสูงต่างๆ กัน  

ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย) โดยท าการคัดเลือกกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจาก 4 แหล่งคือ 

กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดน่าน กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอฝาง กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดตาก และกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม

อ าเภอพร้าว  ด าเนินการทดลองในปี 2554-2558 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมฝาง มีอัตราการเจริญเติบโต

ทางด้านทรงพุ่มสูงสุดเท่ากับ 0.237 ซม.ซม.-1เดือน–1   สว่นพันธุ์ชาอัสสัมตาก มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม

ต่ าสุดเท่ากับ 0.127 ซม.ซม.-1เดือน–1  และยังพบอีกว่าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูง  กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมฝางมี

อัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่ากับ 0.085 ซม.ซม.-1เดือน–1  ส่วนพันธุ์ชาอัสสัมพร้าวมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้าน

ความสูงต่ าสุดคือ 0.045 ซม.ซม.-1เดือน–1   และจากผลการทดลองดังกล่าว จะน ากลุ่มพันธุ์อัสสัมที่ผ่านการคัดเลือก

ไปทดสอบปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป 
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Abstract 

Research and development of the high yield and good quality in the groups of Assam tea 
at altitude condition procedure at the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Pong noi). 
The select variety plant groups of Assam tea from 4 source, groups of Assam tea from Nan 
province, groups of Assam tea from Fang district, groups of Assam tea from Tak Province and 
groups of Assam tea from Phrao district. Procedure the experiment in 2011-2015. The study found 
that the maximum rates growth is a groups of Assam tea Fang district as 0.237 cm.cm.-1month-1 but 
a groups of Assam tea Tak province have the minimum rates growth as 0.127 cm.cm.-1month-1. And 
the maximum rates growth in high is a groups of Assam tea Fang district as 0.085 cm.cm.-1month-1 
but a groups of Assam tea Phrao district have the minimum rates growth in high as 0.045 cm.cm.-

1month-1. The results of experimental, selection a groups of Assam tea to tests in different areas. 
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ค าน า 

ชาเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดยผลผลิตชาของโลกเป็นชาด าหรือ
ชาฝรั่งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาใบซึ่งรวมถึงชาจีนและชาเขียว  ชาเขียวมักมีการผลิตที่
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน  ซึ่งการผลิตชาเขียวทั้งสองแห่งนี้มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ส่วนชาจีนมีการผลิต
ในประเทศไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ซึ่งชาประเภทต่างๆ เหล่านี้เป็นที่นิยมดื่มโดยทั่วไป ส าหรับ
การปลูกชาในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483  ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น ความต้องการบริโภค
ชามีปริมาณสูงขึ้นตามล าดับ ท าให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ ได้น าเข้าชาพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะใน
ประเทศยังขาดพันธุ์ดี ซึ่งลักษณะพันธุ์ดีที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิตสูงสม่ าเสมอ ข้อสั้น ให้คุณภาพของสีและกลิ่นดี 
ปัจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ชายังมีน้อยเมื่อเทียบกับงานวิจัยพืชอ่ืนๆ  จากงานวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์ชาที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเชียงใหม่ (สถานีทดลองพืชสวนฝาง) แต่เดิมมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มพันธุ์ชาจีนส าหรับใช้แปรรูปเป็นชาเขียวชนิด
ต่างๆ ท าให้ได้พันธุ์ชาที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง สามารถปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกบนที่สูง ซึ่งในขณะนี้ที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย) ได้ท าการรวบรวมพันธุ์ชาสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งเป็นพันธุ์ปลูกส าหรับแปร
รูปเป็นชาเขียว และได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ชาเขียวที่เพาะจากเมล็ดที่มีการผสมแบบเปิด เพ่ือให้ได้พันธุ์ชาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมส าหรับใช้ผลิตชาเขียว ตลอดจนมีการเปรียบเทียบคัดเลือกพันธุ์ชาส าหรับใช้แปรรูปเป็นชาจีนจาก
สายพันธุ์ต่างประเทศเพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกต่อไป  ส่วนชาในกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมซึ่งจัดได้ว่าเป็นชาพ้ืนเมืองที่มี
แหล่งก าเนิดทางภาคเหนือของไทย และมีการกระจายไปปลูกจนสามารถปรับตัวได้ดีในหลายท้องที่ กลับเป็นกลุ่มพันธุ์
ที่ไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้ปลูกชารายใหญ่เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑ์จากชากลุ่มนี้สามารถแปรรูปและมี
ส่วนแบ่งในตลาดโลกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และจากความส าคัญของชาอัสสัมดังกล่าวจึงท าให้การพัฒนาพันธุ์จ าเป็นต้อง
กระท าอย่างเร่งด่วน เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับชากลุ่มนี้มีน้อยมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชาฝรั่งที่ใช้บริโภค
ในประเทศในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น   

นอกจากการวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว การวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมส าหรับชาแต่ละ
กลุ่มพันธุ์จัดได้ว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบการจัดการที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาในกลุ่ม



พันธุ์ชาอัสสัม ซึ่งไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ทั้งในแง่ของการจัดการสวนเก่า การก าหนดพ้ืนที่ปลูก การศึกษาการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของชาเมื่อปลูกในเขตพ้ืนราบ และเทคนิคการขยายพันธุ์ให้ได้ต้นกล้าที่มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ส่วนเทคโนโลยีการจัดการสวนของชากลุ่มพันธุ์ชาจีน ส่วนใหญ่เกษตรกรมักน าเทคโนโลยี
ของต่างประเทศ(ไต้หวัน) มาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการวิจัยภายในประเทศแล้ว  ดังนั้น เทคโนโลยีด้านการ
จัดการต่างๆ ส าหรับชาในกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเร่งด่วน เพ่ือจะได้
พัฒนาให้เกษตรกรสามารถปลูกและมีผลิตภัณฑ์ทดแทนการน าผลิตภัณฑ์ชาฝรั่งเข้าจากต่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการวิจัยพัฒนาการผลิต การตลาดและบริหารจัดการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพที่       
สอดคล้องกับนโยบาย  สถานการณ์การผลิต และการตลาด 

2.   เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชาไทยจนสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชาจากต่างประเทศได้3. 
3.   เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกชาให้สูงขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ 
4.   เพ่ือให้ชาสามารถใช้เป็นพืชทางเลือกส าหรับเกษตรกร 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

- ต้นชาอัสสัม ตลับเมตร  

วิธีการ ด าเนินการปลูกทดสอบกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจาก 4 แหล่ง คือ กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดน่าน กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม

อ าเภอฝาง กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดตาก และกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอพร้าว 

การบันทึกข้อมูล 

1.  ท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ คือ ลักษณะแต่ละสายต้น เช่น อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแตกกิ่ง จ านวน
ใบบนต้น จ านวนใบแต่ละชุด จ านวนชุดใบ/ปี อัตราการเกิดโรคและแมลง 

2.   วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองระยะท่ี 1 และขยายพันธุ์เพื่อปลูกทดสอบในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป  

ระยะเวลา 

เริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสุด กันยายน 2558 
 

สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย)  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ (1,100 เมตร) 

 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการศึกษาและเก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มพบว่า กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอฝาง มีอัตรา
การเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มสูงสุดเท่ากับ 0.237 ซม.ซม.-1เดือน–1  ส่วนกลุ่มพันธุ์อัสสัมจังหวัดตากมีอัตราการ
เจริญเติบโตด้านทรงพุ่มต่ าสุดเท่ากับ 0.127 ซม.ซม.-1เดือน–1  (กราฟที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที ่1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มแปลงวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่ให้
ผลผลิตสูง และคุณภาพดีที่ระดับความสูงต่างๆ กัน (หน่วย : ซม.ซม.-1เดือน–1) 
 

 

 

 

 

 

 



        อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงพบว่า  กลุ่มพันธุ์อัสสัมอ าเภอฝางมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเท่ากับ 

0.085 ซม.ซม.-1เดือน–1 ส่วนกลุ่มพันธุ์อัสสัมอ าเภอพร้าวมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงต่ าสุดคือ 0.045 ซม.ซม.-

1เดือน–1 (กราฟท่ี 2) 

กราฟที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงแปลงวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่
ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดีที่ระดับความสูงต่างๆ กัน (หน่วย : ซม.ซม.-1เดือน–1) 
 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ 
กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดน่าน  ลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียว ใบหยักคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้าง 3.40-5.70 ซม. ซม-1

เดือน-1   ยาว 10.10-15.00 ซม.ซม-1เดือน-1  จ านวนหยักใบ 76-136 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว ใบต่อชุด 5-7 
ใบ   
กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอฝาง ลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียวอมเหลือง ใบหยักคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้าง       3.50-
4.80 ซม.ซม-1เดือน-1  ยาว8.10-12.10 ซม.ซม-1เดือน-1 จ านวนหยักใบ 68-120 หยัก ยอดอ่อนสีเหลือง อมเขียว ใบ
ต่อชุด 5-7 ใบ 
กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจังหวัดตาก  ลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้าง 3.30-4.50ซม. 
ยาว 7.50-11.10 ซม. ซม-1เดือน-1  จ านวนหยักใบ 74-134 ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว ใบต่อชุด 5-7 ใบ 
กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอพร้าว  ลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียวอมเหลือง ใบหยักคลื่น ขนาดใบกว้าง 3.10-3.90 ซม. 
ยาว 6.70-10.50 ซม. จ านวนหยักใบ 80-124 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว ใบต่อชุด 5-7 ใบ 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



 กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่ม ความสูง และการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมได้ดี คือ กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมอ าเภอฝาง จึงได้ท าการขยายพันธุ์เพ่ือทดสอบใน 4 พื้นที่คือ ศกล.เชียงใหม่
(โป่งน้อย) (1,100 เมตร)  ศวพ.เชียงใหม่ (520 เมตร)  ศวพ.แม่ฮ่องสอน (900 เมตร) และ ศวส.เลย (900 เมตร) 
ต่อไป 

 
ค าขอบคุณ 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพที่ระดับความสูงต่างๆ กัน  ส าเร็จได้
ด้วยความช่วยเหลือของ นายสมพล  นิลเวศน์ ศวพ.น่าน ที่ให้ท าปรึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง  นางปิยนุช  นาคะ 
ข้าราชการบ านาญกรมวิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว  รวมทั้งทีมงานวิจัย 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้ง ศกล.เชียงใหม่ ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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