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บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์ชาเขียวสายพันธุ์ต่างประเทศจากต้นเพาะเมล็ด ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (โป่งน้อย) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยท าการเปลี่ยนยอดกล้าชาจีนจากต้นเพาะเมล็ดด้วยกิ่งพันธุ์ดีจากต้น
ที่ผ่านการคัดเลือก น าไปปลูกทดสอบ เพ่ือคัดเลือกสายต้นที่มีการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมดีที่สุด ด าเนินการทดลองในปี 2554-2556 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะประจ าพันธุ์ของชา
ดังกล่าว มีใบมนแหลม ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง และจากการศึกษาการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ต้นเบอร์ 67 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.075 
ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ เบอร์ 77 เฉลี่ยเท่ากับ 0.055 ซม.ซม.-1เดือน-1 เบอร์ 48 เบอร์ 40 และเบอร์ 18 มี
อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงใกล้เคียงกัน เฉลี่ยเท่ากับ 0.047 0.046 และ 0.043 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ 
ส่วนเบอร ์52 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.033 ซม.ซม.-1เดือน-1 การเจริญเติบโต
ทางด้านทรงพุ่ม พบว่า เบอร์ 40 มีอัตราการขยายขนาดของทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.028 ซม.ซม.-1เดือน-1  
รองลงมาคือ เบอร์ 77 เบอร์ 18 และ เบอร์ 67 เฉลี่ยเท่ากับ 0.019 0.012 และ 0.011 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ 
ส่วนเบอร์ 48 และ เบอร์ 52 มีการขยายขนาดด้านทรงพุ่มต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.006 และ 0.004 ซม.ซม.-1เดือน-1 
ตามล าดับ และจากผลการทดสอบดังกล่าว จะน าพันธุ์ชาเขียวที่คัดเลือกแล้วไปทดสอบในพื้นที่ต่างๆ 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 

ชาที่ใช้ปลูกเป็นการค้าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ชาอัสสัม (Assam type) เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ปลูก
เพ่ือใช้แปรรูปเป็นชาด าหรือชาฝรั่ง และชาในกลุ่มพันธุ์ชาจีน (Chinese Type) เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ใช้ส าหรับแปรรูป
เป็นชาจีนและชาเขียวประเภทต่าง ๆ พันธุ์ชาที่ปลูกเพ่ือใช้แปรรูปเป็นชาเขียวชาเขียว ควรมีปริมาณแทนนินใน
ยอดชาต่ า(<12%) เนื่องจากการแปรรูปชาเขียวมีขั้นตอนการช็อคยอดชา ท าให้แทนนินยังคงรูปเดิมอยู่ (ซึ่งสาร
ชนิดนี้ก่อให้เกิดความฝาด) ส่วนปริมาณโปรตีน และกรดอะมิโน ควรมีปริมาณสูงประมาณ 4-6 และ2-4 % 
(Takeda,1994) ตามล าดับ พันธุ์ชาที่นิยมใช้ส าหรับการแปรรูปเป็นชาเขียว คือ ชาพันธุ์  Yabukita ซึ่ งมี
สารประกอบทางเคมี ที่ส่งผลถึงคุณภาพโดยตรงของผลิตภัณฑ์ชา ดังนี้ ปริมาณกรดอะมิโน โปรตีน และสารแทน
นิน ในยอด 4.8 5.4 และ10.8 มก. ในประเทศญี่ปุ่นมีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของชาเขียวในด้านการใช้เป็นยา 
ซึ่งพบว่า พันธุ์ชาที่เหมาะสมส าหรับใช้พัฒนาเพ่ือให้มีสรรพคุณทางยาจะต้องมีสารประกอบโพลีฟีนอลกลุ่ม   
flavanols ที่พบในใบชามี   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)   ในจ านวนทั้งหมดนี้  สาร EGCG  มีความส าคัญต่อคุณสมบัติของชา
เขียวในการป้องกันและรักษาโรคมากที่สุด  สารเหล่านี้มีคุณสมบัติต่อต้านปฏิกิริยาoxidation(antioxidant)   
ต่อต้านขบวนการเกิดมะเร็ง (anticarcinogenic)  ต่อต้านขบวนการอักเสบ (anti-inflammatory)  ลดระดับ
น้ าตาลและโคเลสเตอรอลในเลือด  ให้ความร้อนแก่ร่ายกาย(thermogenic)  กระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียที่เป็น
ประโยชน์ในล าไส้(probiotic)  และต่อต้านการเจริญของจุลชีพที่เป็นโทษ(antimicrobial)  สารโพลีฟีนอลในชา
เขียวละลายได้ดีในน้ าร้อน 80 – 98   องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามความร้อนสูง ท าให้ epicatechins เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไอโซเมอร์(isomerization)  เป็น  catechins (Wang et al., 2000)  ถ้าให้สาร epicatechins ได้รับ
อุณหภูมิสูง  80 – 98  องศาเซลเซียส  นาน  5 –7  ชั่วโมง  จะท าให้สาร EGCG สลายตัวเป็นสาร gallocatechin  
gallate(GCG)ประมาณ  20 %  ซึ่งสารชนิดนี้ไม่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  แต่ถ้าชงน้ าร้อนนาน  10 – 15   นาที  
แล้วท าให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องและเก็บไว้นาน  7  ชั่วโมง  สาร  EGCG  จะไม่สลายตัวเลย  สารโพลีฟีนอลในชา
เขียวมีความคงตัวในสารละลายที่มีฤทธิ์กรด (pH 5)  แต่สลายตัวได้เร็วมากในสารละลายที่มีฤทธิ์ด่าง (pH>8) 
นอกจากนี้ยังพบว่าสารโพลีฟีนอลสามารถจับเหล็กได้ดี 

 
วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์   
-  ยอดกล้าชาจีนจากต้นเพาะเมล็ดด้วยกิ่งพันธุ์ดีจากต้นที่ผ่านการคัดเลือก  

วิธีด าเนินการ  เปลี่ยนยอดกล้าชาจีนจากต้นเพาะเมล็ดด้วยกิ่งพันธุ์ดีจากต้นที่ผ่านการคัดเลือก น าไปปลูกทดสอบ

เพ่ือคัดเลือกสายต้นที่มีการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมดีที่สุด และน าไป

ทดสอบในแหล่งต่างๆ ต่อไป  

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 

 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 18  ลักษณะใบมนแหลมใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบกว้าง 2.7-3.1 
ซม. ยา ว6.1-7 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 4-5 ใบ จ านวนหยักของใบ 44-72 หยัก 
 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 40 ลักษณะใบมนแหลม ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบกว้าง 2.1-2.5 
ซม. ยาว 4.5-5.6 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 4-6 ใบ จ านวนหยักของใบ 36-50 หยัก 
 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 48 ลักษณะใบมนแหลมเป็นคลื่น ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบกว้าง    
1.6-1.9 ซม. ยาว 4.2-5.8 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 4-5 ใบ จ านวนหยักของใบ 40-56หยัก 
 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 52 ลักษณะใบมนแหลมเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบเป็นคลื่น ขนาดใบ
กว้าง 2.7-31 ซม. ยาว 5.8-6.2 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 4-5 ใบ จ านวนหยักของใบ 48-82
หยัก 
 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 67 ลักษณะใบมนแหลม ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบกว้าง 2-2.5 
ซม. ยาว 4.2-4.9 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 4-5 ใบ จ านวนหยักของใบ 64-72 หยัก 
 ต้นผ่านการคัดเลือกเบอร์ 77 ลักษณะใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยักเป็นคลื่น ขนาดใบกว้าง 
25-31 ซม. ยาว 5.6-7.5 ซม. ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง จ านวนใบต่อชุด 5-6 ใบ จ านวนหยักของใบ 58-76 หยัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของชาแต่ละต้นของชาเขียวสายพันธุ์ต่างประเทศจากต้นเพาะเมล็ด พบว่า 

ต้นเบอร์ 67 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.075 ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ เบอร์ 77 

ต้นที่ 18 ต้นที่ 40 ต้นที่ 48 

ต้นที่ 52 ต้นที่ 67 ต้นที่ 77 



เฉลี่ยเท่ากับ 0.055 ซม.ซม.-1เดือน-1 เบอร์ 48 เบอร์ 40 และเบอร์ 18 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง
ใกล้เคียงกัน เฉลี่ยเท่ากับ 0.047 0.046 และ 0.043 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ ส่วนเบอร์ 52 มีอัตราการ
เจริญเติบโตด้านความสูงต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.033 ซม.ซม.-1เดือน-1 (กราฟที่ 1) 
 

 กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงของพันธุ์ชาเขียวจากต่างประเทศ          
              เดือน ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่ม 

 การเจริญเติบโตด้านทรงพุ่ม พบว่า ต้นเบอร์ 40 มีอัตราการขยายขนาดของทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 

0.028 ซม.ซม.-1เดือน-1 รองลงมาคือ เบอร์ 77 เบอร์ 18 และ เบอร์ 67 เฉลี่ยเท่ากับ 0.019 0.012 และ 0.011 

ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ ส่วนเบอร์ 48 และเบอร์ 52 มีการขยายขนาดด้านทรงพุ่มต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.006 

และ 0.004 ซม.ซม.-1เดือน-1 ตามล าดับ (กราฟท่ี 2)  

กราฟที ่2 แสดงการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มของพันธุ์ชาเขียวจากต่างประเทศ                   
             เดือน ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

  ชาเขียวสายพันธุ์ต่างประเทศที่น ามาทดสอบ ส่วนใหญ่มีลักษณะ ใบมนแหลม ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบหยัก
เป็นคลื่น ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง อัตราการเจริญเติบโตทางด้านความสูง พบว่า เบอร์ 67 มีอัตราการ
เจริญเติบโตด้านความสูงสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.075 ซม.ซม.-1เดือน-1 ส่วนเบอร ์ 52 มีอัตราการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.033 ซม.ซม.-1เดือน-1 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม พบว่า เบอร์ 40 มีอัตรา
การขยายขนาดของทรงพุ่มสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.028 ซม.ซม.-1เดือน-1 ส่วนเบอร์ 52 มีการขยายขนาดด้านทรงพุ่ม
ต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 0.004 ซม.ซม.-1เดือน-1 
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