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การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับควบคุมทรงพุ่มชาอายุมาก ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่   (โป่งน้อย) โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 6 กรรมวิธีๆ ละ 20 ตน้ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่ง
เดือนพฤศจิกายน 2555  กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งเดือนมกราคม 2556  กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งเดือนมีนาคม 2556  
กรรมวิธีที่ 4 ตัดแต่งเดือนพฤษภาคม 2556  กรรมวิธีที่ 5 ตัดแต่งเดือนกรกฎาคม 2556 และ กรรมวิธีที่ 6 ตัดแต่ง
เดือนกันยายน 2556 โดยท าการตัดแต่งทรงพุ่มชาที่ระดับความสูงประมาณ 50 ซม. ทุก 2 เดือน ด าเนินการทดลองใน
ปี 2554-2558 จากการศึกษาพบว่า การตัดแต่งในเดือนมีนาคมมีอัตราการเพิ่มขนาดทรงพุ่มสูงสุดเท่ากบั 4.371 ซม.
ซม.-1เดือน–1 และการตัดแต่งเดือนกรกฎาคมมีอัตราเพ่ิมขนาดทรงพุ่มต่ าสุดเท่ากับ 0.739 ซม.ซม.-1เดือน–1  อัตราการ
เจริญเติมโตด้านความสูงพบว่า การตัดแต่งในเดือนพฤศจิกายนมีอัตราการเจริญเติมโตสูงที่สุดเท่ากับ 2.977 ซม.ซม.-1

เดือน–1 และตัดแต่งในเดือนกรกฎาคมมีอัตราการเจริญเติมโตด้านความสูงต่ าสุดเท่ากับ 0.308 ซม.ซม.-1เดือน–1  ส่วน
น้ าหนักผลผลิตพบว่า การตัดแต่งต้นชาในเดือนมีนาคมมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 45.33 กรัมต่อต้น และการตัดแต่ง 
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ในเดือนกันยายนมีผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 11.31 กรัมต่อต้น  จากวิธีการด าเนินงานในปี 2554-2556 ได้ด าเนินการ
ทดลองต่อโดยการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ าคือ กรรมวิธีที่ 
1 ไม่ตัดแต่งต้นชา กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม.  กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 
ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก จากการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 1 ไม่ตัดแต่ง
ต้นชา มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด ส่วนผลผลิตเฉลี่ย และรายรับต่อวันสูงสุดคือ กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 
30 ซม. 
 

Abstract 

Study on the intervals that appropriate for many tea bush controller procedure 
experiments at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Pong noi), the experimental design 
was RCB with 6 treatment of 20 trees; treatment 1 trim on November 2012, treatment 2 trim on 
January 2013, treatment 3 trim on March 2013, treatment 4 trim on May 2013, treatment 5 trim on 
July 2013 and treatment 6 trim on September 2013. The trim bush tea above ground 50 cm. every 
2 months procedure experiments in 2011-2015. The maximum rates of trim on March as 4.371 
cm.cm.-1month-1. And a minimum rates of trim on July as 0.739 cm.cm.-1month-1. The maximum 
rates of growing in height of trim on November as 2.977 cm.cm.-1month-1. And a minimum rates of 
growing in height of trim on July as 0.308 cm.cm.-1month-1. The maximum average yield per tree of 
trim on March as 45.33 grams per tree and a minimum average yield per tree of trim on 
September as 11.31 grams per tree. The results method of procedure in 2011-2013 by change 
process in the experiment. The experiment design was 3 treatment 7 replication, treatment 1 not 
trim the tea, treatment 2 trim tea above ground 15 cm. and treatment 3 trim tea above ground 30 
cm. Procedure at the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Pong noi), Chiang Mai 
provincial research and development center, Chiang Rai highland agricultural development and 
research center and Tak provincial research and development center. From experiment, treatment 
1 not trim the tea has maximum average bush. The maximum average yield and revenue per day 
that is treatment 3 trim tea above ground 30 cm.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

ชาเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดยผลผลิตชาของโลกเป็นชาด าหรือ
ชาฝรั่งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาใบซึ่งรวมถึงชาจีนและชาเขียว  ชาเขียวมักมีการผลิตที่
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน  ซึ่งการผลิตชาเขียวทั้งสองแห่งนี้มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ส่วนชาจีนมีการผลิต
ในประเทศไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ซึ่งชาประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่นิยมดื่มโดยทั่วไป ส าหรับ
การปลูกชาในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483  ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น ความต้องการ
บริโภคชามีปริมาณสูงขึ้นตามล าดับ ท าให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ ได้น าเข้าชาพันธุ์ดีจากต่างประเทศ ทั้งนี้
เพราะในประเทศยังขาดพันธุ์ดี ซึ่งลักษณะพันธุ์ดีที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิตสูงสม่ าเสมอ ข้อสั้น ให้คุณภาพของสีและ
กลิ่นดี 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 

- ต้นชาอัสสัมอายุมาก เลื่อยตัดกิ่ง ตลับเมตร  
วิธีการ ด าเนินการทดลองตัดแต่งต้นชาในเดือนต่างๆ ในปี 2554-2556 ทั้งหมด 6 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 ตัดแต่งเดือนพฤศจิกายน 2555                                                                
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งเดือนมกราคม 2556 
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งเดือนมีนาคม 2556 
กรรมวิธีที่ 4 ตัดแต่งเดือนพฤษภาคม 2556 
กรรมวิธีที่ 5 ตัดแต่งเดือนกรกฎาคม 2556 
กรรมวิธีที่ 6 ตัดแต่งเดือนกันยายน 2556 

     ในปี 2556-2558  ได้เปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงาน ดังนี้  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า 
กรรมวิธีมีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ตัดแต่งต้นชา                                                               
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซ.ม. 
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซ.ม. 

การบันทึกข้อมูล 

 1.  ท าการศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทรงพุ่ม ผลผลิต และรายได้ 
2. ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิต 
3. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 
ระยะเวลา 

เริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสุด กันยายน 2558 
 

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

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (520 เมตร) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงวาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย (1,200 เมตร) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก อ.เมือง จ.ตาก (700 เมตร) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการศึกษาและการเก็บบันทึกข้อมูลการเจริญเติมโตด้านทรงพุ่มของต้นชาที่ท าการตัดแต่งในช่วงเวลา
ต่างๆ พบว่า การตัดแต่งในเดือนมีนาคมมีอัตราการเพ่ิมขนาดทรงพุ่มมากท่ีสุด เท่ากับ 4.371 ซม.ซม.-1เดือน–1 และ
การตัดแต่งเดอืนกรกฎาคมมีอัตราเพิ่มขนาดทรงพุ่มน้อยสุด เท่ากับ 0.739 ซม.ซม.-1เดือน–1  (กราฟที่ 1)  
 
 
 



กราฟที ่1 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่ม แปลงศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับควบคุมทรงพุ่ม
ชาอายุมาก (หน่วย : ซม.ซม.-1เดือน–1) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 อัตราการเจริญเติมโตด้านความสูงของต้นชา พบว่า การตัดแต่งในเดือนพฤศจิกายนมีอัตราการเจริญเติมโต
มากที่สุด เท่ากับ 2.977 ซม.ซม.-1เดือน–1 และตัดแต่งในเดือนกรกฎาคม มีอัตราการเจริญเติมโตด้านความสูงน้อยสุด 
เท่ากับ 0.308 ซม.ซม.-1เดือน–1 (กราฟที่ 2) 
 
กราฟที ่2 แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความสูง แปลงศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับควบคุมทรงพุ่ง
ชาอายุมาก (หน่วย : ซม.ซม.-1เดือน–1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



น้ าหนักผลผลิตต่อต้น พบว่า การตัดแต่งต้นชาในเดือนมีนาคมให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด เท่ากับ 45.33 
กรัมต่อต้น รองลงมาคือตัดแต่ง เดือนมกราคม และ เดือนพฤศจิกายน เท่ากับ 39.05 กรัมต่อต้น และเท่ากับ 36.60 
กรัมต่อต้น แต่การตัดแต่งในเดือนกันยายน ให้ผลผลิตน้อยที่สุดเท่ากับ 11.31 กรัมต่อต้น (กราฟที่ 3) 

 
กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบน้ าหนักผลผลิตต่อต้น (หน่วย : กรัม/ตัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากได้ด าเนินการทดลองตัดแต่งต้นชาในเดือนต่างๆ ทั้ง 6 กรรมวิธีแล้วน ามาเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตแล้วสามารถสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้น จึงท าการทดลองต่อ โดยท าการเปลี่ยนกรรมวิธีในการทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า กรรมวิธีมีดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ตัดแต่งต้นชา                                                               
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. 
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 
จากวิธีการด าเนินงานในปี 2554-2555 ในการตัดแต่งต้นชาในเดือนต่างๆ เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบการ

เจริญเติบโต สามารถสรุปได้ว่า การตัดแต่งเดือนมีนาคม เป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ  เดือน
มกราคม และ พฤศจิกายน ตามล าดับแล้ว จึงท าการทดลองต่อ โดยท าการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีในการทดลอง วาง
แผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า 

 
ศกล.ชม. (โป่งน้อย)  
ผลการทดลองพบว่า ต้นชาอัสสัมมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 60.05-113.32 ซม. โดยกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้น

ชามีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด และกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยต่ าสุด ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 8.91-17.72 กก./ต้น/วัน โดยกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
และกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชามีผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด (ตารางการทดลองที่ 2.1.1-1) 

 
 



ตารางการทดลองที่ 2.1.1-1  แสดงข้อมูลขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย และผลผลิตเฉลี่ยต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ในพ้ืนที่ ศกล. 
         เชียงใหม ่(โป่งน้อย) 

กรรมวิธ ี ขนาดทรงพุ่มเฉลีย่(ซม.) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ต้น/วัน) 

ไม่ตดัแต่งต้นชา 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 

113.32 a 

54.13 b 

60.05 b 

8.91 c 

14.73 b 

17.72 a 

C.V. (%) 8.1 6.5 

 
เมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 กรรมวิธีมาหารายได้พบว่า กรรมวิธีไม่ตัดแต่ง ได้รับเงิน 133.92 บาท/วัน  กรรมวิธีตัด 15 

ซม. ได้รับเงิน 220.32 บาท/วัน  และ กรรมวิธีตัด 30 ซม. ได้รับเงิน 263.52 บาท/วัน  
หมายเหตุ : 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 
    ราคาขายยอดชาอัสสัมสด เท่ากับ 15 บาท/กิโลกรัม 
 
ศวพ.เชียงใหม่  
ผลการทดลองพบว่า ต้นชาอัสสัมมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 66.96-193.17 ซม. โดยกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้น

ชามีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด และกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยต่ าสุด ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.32-8.97 กก./ต้น/วัน โดยกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด และ
กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชามีผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด(ตารางการทดลองที่ 2.1.1-2) 

 
ตารางการทดลองที่ 2.1.1-2  แสดงข้อมูลขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย และผลผลิตเฉลี่ยต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ในพ้ืนที่ ศวพ.  

     เชียงใหม ่
กรรมวิธ ี ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ต้น/วัน) 

ไม่ตดัแต่งต้นชา 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 

193.17 a 

57.27 b 

66.96 b 

0.32 c 

6.76 b 

8.97 a 

C.V. (%) 13.1 14.8 

เมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 กรรมวิธีมาหารายได้พบว่า กรรมวิธีไม่ตัดแต่ง ได้รับเงิน 4.32 บาท/วัน  กรรมวิธีตัด 15 
ซม. ได้รับเงิน 99.36 บาท/วัน  และ กรรมวิธีตัด 30 ซม. ได้รับเงิน 133.92 บาท/วัน  

หมายเหตุ : 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 
    ราคาขายยอดชาอัสสัมสด เท่ากับ 15 บาท/กิโลกรัม 
 
ศวพ.กส.เชียงราย  
ผลการทดลองพบว่า ต้นชาอัสสัมมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 41.11-90.56 ซม. โดยกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชา

มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด และกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยต่ าสุด ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ 10.61-17.38 กก./ต้น/วัน โดยกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด และ
กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชามีผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด (ตารางการทดลองที่ 2.1.1-3) 



ตารางการทดลองที่ 2.1.1-3  แสดงข้อมูลขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย และผลผลิตเฉลี่ยต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ในพ้ืนที่ ศวพ.กส. 
     เชียงราย 

กรรมวิธ ี ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ต้น/วัน) 

ไม่ตดัแต่งต้นชา 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 

90.56 a 

41.11 b 

54.48 b 

10.61 c 

15.13 b 

17.38 a 

C.V. (%) 7.1 11.6 

เมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 กรรมวิธีมาหารายได้พบว่า กรรมวิธีไม่ตัดแต่ง ได้รับเงิน 159.84 บาท/วัน  กรรมวิธีตัด 15 
ซม. ได้รับเงิน 224.64 บาท/วัน  และ กรรมวิธีตัด 30 ซม. ได้รับเงิน 259.20 บาท/วัน  

หมายเหตุ : 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 
    ราคาขายยอดชาอัสสัมสด เท่ากับ 15 บาท/กิโลกรัม 
 
ศวพ.ตาก  
ผลการทดลองพบว่า ต้นชาอัสสัมมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 44.32-129.23 ซม. โดยกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้น

ชามีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด และกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยต่ าสุด ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 0.51-17.76 กก./ต้น/วัน โดยกรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 
และกรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชามีผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด  (ตารางการทดลองที่ 2.1.1-4) 

 
ตารางการทดลองที่ 2.1.1-4  แสดงข้อมูลขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย และผลผลิตเฉลี่ยต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ในพ้ืนที่ ศวพ.ตก. 

กรรมวิธ ี ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) ผลผลติเฉลีย่ (กก./ต้น/วัน) 

ไม่ตดัแต่งต้นชา 

ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 15 ซม. 

ตัดแต่งตน้ชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 

129.23 a 

44.32 c 

55.12 b 

0.51 b 

17.45 a 

17.76 a 

C.V. (%) 10.4 6.7 

เมื่อน าข้อมูลทั้ง 3 กรรมวิธีมาหารายได้พบว่า กรรมวิธีไม่ตัดแต่ง ได้รับเงิน 8.64 บาท/วัน  กรรมวิธีตัด 15 ซม. ได้รับ
เงิน 263.52 บาท/วัน  และ กรรมวิธีตัด 30 ซม. ได้รับเงิน 267.84 บาท/วัน  

หมายเหตุ : 1 วัน ท างาน 8 ช่ัวโมง 
    ราคาขายยอดชาอัสสัมสด เท่ากับ 15 บาท/กิโลกรัม 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในปี 2554-2556 พบว่า การตัดแต่งต้นชาในเดือนมีนาคมมีอัตราการเพิ่มขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 
และผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการวิจัยในปี 2556-2558 พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ไม่ตัดแต่งต้นชา มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด 
ส่วนผลผลิตเฉลี่ย และรายรับต่อวันสูงสุดคือ กรรมวิธีที่ 3 ตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืนดิน 30 ซม. 

 
 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าความรู้เรื่องการตัดแต่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งความสูงในการตัดแต่งต้นชา เพ่ือจัดท าเป็น
โครงการขยายผลแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักวิจัยด้านการแปรรูปชาและผลิตภัณฑ์ชา 
เกษตรกร และโรงงานแปรรูปชา 

 

ค าขอบคุณ 
 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับควบคุมทรงพุ่มชาอายุมาก ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของ นายสมพล  
นิลเวศน์ ศวพ.น่าน ที่ให้ท าปรึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆ เรื่อง  นางปิยนุช  นาคะ ข้าราชการบ านาญกรมวิชาการเกษตร 
ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว  รวมทั้งทีมงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้ง ศกล.
เชียงใหม่  ศวพ.เชียงใหม่  ศวพ.กส.เชียงราย และ ศวพ.ตาก ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภาคผนวก 

                    ก.                                            ข.                                          ค. 
ภาพภาคผนวกท่ี 1  ต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย) 

ก. กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชา 
ข. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 15 ซม. 
ค. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 30 ซม. 

 
ก.                                          ข.                                           ค. 

ภาพภาคผนวกท่ี 2  ต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 
ก. กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชา 
ข. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 15 ซม. 
ค. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 30 ซม. 



 

 
 
 

   ก.                                               ข.                                           ค. 
ภาพภาคผนวกท่ี 3  ต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 

ก. กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชา 
ข. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 15 ซม. 
ค. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 30 ซม. 

 

   ก.                                               ข.                                           ค. 
ภาพภาคผนวกท่ี 4  ต้นชาทั้ง 3 กรรมวิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 

ก. กรรมวิธีไม่ตัดแต่งต้นชา 
ข. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 15 ซม. 
ค. กรรมวิธีตัดแต่งต้นชาสูงจากพ้ืน 30 ซม. 



 
 
 


