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คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : นายสมพล  นิลเวศน์ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (2554-2556) 
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บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ชาพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีสารแอนตีออกซิแดนซ์สูง ท าการทดลองท่ีศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 8 กรรมวิธีๆ ละ 7 ซ้ า ตามจ านวนสาย
ต้นที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง, ชาพ้ืนเมืองจากแม่จอน
หลวง, ชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อย, ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง, ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน, ชาพ้ืนเมืองจาก
อ าเภอพร้าว และ ชาพ้ืนเมืองจากประเทศจีน ด าเนินการทดลองในปี 2554-2556 จากการศึกษาพบว่า ชาพ้ืนเมือง
ที่น ามาคัดเลือกส่วนใหญ่มีลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ใบหยักเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเหลืองอม
เขียว อัตราการเจริญเติบโตของชาแต่ละสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทั้งด้านอัตราการเพ่ิมข้ึนของความสูง
ต้น และอัตราการขยายขนาดทรงพุ่ม โดยชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.116 
ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ ชาพ้ืนเมืองจากแมจ่อนหลวง และ ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน เฉลี่ยเท่ากับ 0.101 
และ 0.095 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ  ส่วนชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง  และชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว มีอัตราการ
เจริญเติบโตต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.059 และ 0.054 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ  ในด้านอัตราการเจริญเติบโตของ
ขนาดทรงพุ่ม พบว่า ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 11.806 
ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน และ ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว เฉลี่ยเท่ากับ 11.610 
และ 10.912 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ ส่วนชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง มี
อัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 6.361 และ 7.848 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ  หลังจากนั้นน า
พันธุ์ชาที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบในพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป 

 



 

 

 

ค าน า 

 ชาเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยผลผลิตชาของโลกเป็นชาด า
หรือชาฝรั่งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาใบซึ่งรวมถึงชาจีนและชาเขียว  ชาเขียวมักมีการ
ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน  ซึ่งการผลิตชาเขียวทั้งสองแห่งนี้มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ส่วนชาจีนมี
การผลิตในประเทศไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก ซึ่งชาประเภทต่าง ๆ เหล่านี้เป็นที่นิยมดื่ม
โดยทั่วไป ส าหรับการปลูกชาในประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483  ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น 
ความต้องการบริโภคชามีปริมาณสูงขึ้นตามล าดับ ท าให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้น าเข้าชาพันธุ์ดีจาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะในประเทศยังขาดพันธุ์ดี ซึ่งลักษณะพันธุ์ดีที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิตสูงสม่ าเสมอ ข้อสั้น ให้
คุณภาพของสีและกลิ่นดี  นอกจากนี้ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง)ได้ท า
การรวบรวมพันธุ์ชาสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งเป็นพันธุ์ปลูกส าหรับแปรรูปเป็นชาเขียว และได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ชา
เขียวที่เพาะจากเมล็ดที่มีการผสมแบบเปิด ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีชาบางสายพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้
ดี แตกกิ่งใบได้มาก มีโรคและแมลงรบกวนน้อย แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยดังกล่าวปัจจุบันยังขาดเครื่องมือส าหรับ
วิเคราะห์องค์ประกอบเคมีภายในยอด ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าพันธุ์ชาเหล่านี้เหมาะสมส าหรับใช้เป็นพันธุ์ปลูกที่
ให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีหรือไม่ จึงสมควรท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้พันธุ์ชาทั้งในกลุ่มพันธุ์ชาจีน 
และกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกต่าง ๆ มีคุณภาพของยอดชาสด
เหมาะสมส าหรับการแปรรูปเป็นชาคุณภาพดี เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิต  ตลอดจนการแปรรูปตามความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ และลดการน าเข้าพันธุ์ชาจากต่างประเทศได้ต่อไป 

นอกจากการน าชามาใช้ประโยชน์ในแง่น ามาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม การปลูกชาเพ่ือเป็นไม้ดอกไม้ประดับ 
นอกจากนี้แล้ว ชายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายด้วย กล่าวคือ ในยอดชาหรือในน้ าชาที่ชงดื่มโดยทั่วไปจะมี
สารประกอบที่เรียกว่าสารประกอบโพลีฟีนอล  สารชนิดนี้ที่พบในใบชามี  8  ชนิด  ได้แก่  catechin (C), 
gallocatechin (GC), catechin gallate (CG), gallocatechin gallate (GCG), epicatechin (EC), 
epicatechin 3-gallate (ECG), epigallocatechin (EGC)  และ   epigallocatechin 3-gallate (EGCG)   ใน
จ านวนทั้งหมดนี้  สาร EGCG  มีความส าคัญต่อคุณสมบัติของชาเขียวในการป้องกันและรักษาโรคมากที่สุด   สาร
เหล่านี้มีคุณสมบัติต่อต้านปฏิกิริยาoxidation(antioxidant)   ต่อต้านขบวนการเกิดมะเร็ง (anticarcinogenic)  
ต่อต้านขบวนการอักเสบ (anti-inflammatory)  ลดระดับน้ าตาลและโคเลสเตอรอลในเลือด  ให้ความร้อนแก่
ร่างกาย (thermogenic)  กระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในล าไส้ (probiotic)  และต่อต้านการ
เจริญของจุลชีพที่เป็นโทษ (antimicrobial)  ดังนั้น ชาพ้ืนเมืองที่ปลูกกันมากทางภาคเหนือของประเทศไทยน่าจะ
เป็นชาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพส าหรับการปลูกเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไร



ก็ดี ในการศึกษาในด้านนี้ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน จึงสมควรที่จะต้องท าการศึกษาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาชาพ้ืนเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบหา
ชาพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สูง และมีศักยภาพในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ 

 
วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์   
-  พันธุ์ชาพ้ืนเมืองจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ แม่ฮ่องสอน ดอยตุง แม่จอนหลวง โป่งน้อย แม่ฟ้าหลวง น่าน 
พร้าว และ จีน 

วิธีด าเนินการ  โดยท าการขยายพันธุ์ชาพ้ืนเมืองสายต้นที่ผ่านการคัดเลือกท่ี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่     
(โป่งน้อย) ด้วยการเปลี่ยนยอดบนต้นชาพ้ืนเมืองเพาะเมล็ด  วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 8 กรรมวิธีๆ 
ละ 7 ซ้ า (ตามจ านวนสายต้นที่ผ่านการคัดเลือก) ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรมวิธีที่ 2 ชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง 
กรรมวิธีที่ 3 ชาพ้ืนเมืองจากแม่จอนหลวง 
กรรมวิธีที่ 4 ชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อย 
กรรมวิธีที่ 5 ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
กรรมวิธีที่ 6 ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน 
กรรมวิธีที่ 7 ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว 
กรรมวิธีที่ 8 ชาพ้ืนเมืองจากประเทศจีน 

การบันทึกข้อมูล 
1. ท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ คือ ลักษณะแต่ละสายต้น เช่น อัตราการเจริญเติบโต อัตราการ 

แตกกิ่ง จ านวนใบบนต้น จ านวนใบแต่ละชุด จ านวนชุดใบ/ปี อัตราการเกิดโรคและแมลง 
2. ศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิต 
3. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 
ระยะเวลา 

เริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสุด กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย)  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ของชาพื้นเมือง 



  ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะใบหอก ใบแก่เขียวอมเหลือง ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาด
ใบ กว้าง 4.90-6.20 ซม. ยาว 13.80-16.70 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 5-8 ใบ จ านวนหยัก
ของใบ  90-120 หยัก 
   ชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง ลักษณะใบหอก ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อยขนาดใบ กว้าง 3.30-5.20 ซม. ยาว   
9.20-12.80 ซม. จ านวนรอยหยักของใบ 56-82 หยัก ยอดอ่อนสีเขียว จ านวนใบต่อชุด 5-8 ใบ 
   ชาพ้ืนเมืองจากแม่จอนหลวง  ลักษณะใบหอก ใบแก่เป็นอมเหลือง ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบ 
กว้าง   4.90-5.70 ซม. ยาว 9.60-12.30 ซม. จ านวนรอยหยักของใบ 76-98 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว 
จ านวนใบต่อชุด 5-7 ใบ 
   ชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อย ลักษณะใบหอก ใบแก่เขียวอมแดง ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบ กว้าง 
5.00-6.50 ซม. ยาว 12.80-17.30 ซม. จ านวนรอยหยักของใบ 88-116 หยัก ยอดอ่อนสีแดง จ านวนใบต่อชุด 4-7 
ใบ 
   ชาพ้ืนเมืองจากแม่ฟ้าหลวง ลักษณะใบหอก ใบแก่เป็นอมเหลือง ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบ กว้าง      
4.30-5.90 ซม. ยาว 10.30-17.40 ซม. จ านวนรอยหยักของใบ 86-106 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว จ านวนใบ
ต่อชุด 4-6 ใบ 
   ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน  ลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียว ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบ กว้าง 4.76-6.50 ซม. 
ยาว 12.90-16.80 ซม.จ านวนหยักของใบ 70-136 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว จ านวนใบต่อชุด 6-7 ใบ 
   ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว ลักษณะใบหอก ใบแก่เขียวอมเหลือง ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบ กว้าง    
4.00-6.40 ซม. ยาว 12.80-16.30 ซม.จ านวนหยักของใบ 68-124 หยัก ยอดอ่อนสีเหลืองอมเขียว จ านวนใบต่อ
ชุด 4-6 ใบ 

 ชาพ้ืนเมืองจากประเทศจีน  ลักษณะใบหอก ใบแก่เขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบ กว้าง 4.40-7.90 

ซม. ยาว 10.30-17.30 ซม.จ านวนรอยหยักของใบ 80-112 หยัก ยอดอ่อนสีเขียวอมแดงเล็กน้อย จ านวนใบต่อชุด 

4-7 ใบ 

 

 

แม่ฮ่องสอน ดอยตุง แม่จอนหลวง โป่งน้อย 



 

  อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง 

อัตราการเจริญเติบโตของชาพ้ืนเมืองในด้านความสูง พบว่า ชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อยมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.116 ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ ชาพ้ืนเมืองจากแม่จอนหลวง และชาพ้ืนเมือง

จากจังหวัดน่าน เฉลี่ยเท่ากับ 0.101 และ 0.095 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ  ส่วนชาพ้ืนเมืองจากดอยตุง และชา

พ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว มีอัตราการเจริญเติบโตต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.059 และ 0.054 ซม.ซม.-1เดือน-1 

ตามล าดับ (กราฟที่ 1) 

กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงของชาพื้นเมืองจาก 8 แหล่ง                    
             เดือน พ.ย. 2556 - ก.ย 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่ม  

แม่ฟ้าหลวง น่าน พร้าว ประเทศจีน 



 อัตราการเจริญเติบโตของชาพ้ืนเมืองในด้านทรงพุ่ม พบว่า ชาพ้ืนเมืองจากอ าเภอแม่ฟ้าหลวงมีอัตราการ

เจริญเติบโตทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 11.806 ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ ชาพ้ืนเมืองจากจังหวัดน่าน และ ชา

พ้ืนเมืองจากอ าเภอพร้าว เฉลี่ยเท่ากับ 11.610 และ 10.912 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ ส่วนชาพ้ืนเมืองจาก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาพ้ืนเมืองจากดอยตุงมีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 6.361 และ 

7.848 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ (กราฟท่ี 2) 

กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มของชาพ้ืนเมืองจาก 8 แหล่ง                      
             เดือน พ.ย. 2556- ก.ย 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

  ชาพ้ืนเมืองที่น ามาคัดเลือกทั้ง 8 แหล่ง ส่วนใหญ่มีลักษณะใบหอก ใบแก่สีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ใบ
หยักเป็นคลื่น ใบอ่อนสีเหลืองอมเขียว อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูง พบว่า ชาพ้ืนเมืองจากโป่งน้อยมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.116 ซม.ซม.-1เดือน-1 ส่วนชาพ้ืนเมืองจากดอยตุงมีอัตราการ
เจริญเติบโตต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากัน 0.059 ซม.ซม.-1เดือน-1 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม พบว่า ชาพ้ืนเมือง
จากอ าเภอแม่ฟ้าหลวง มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 11.806 ซม.ซม.-1เดือน-1 และชาพ้ืนเมือง
จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 6.361 ซม.ซม.-1เดือน-1 
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