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การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาส าหรับผลิตน้ ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย 

และสายพันธุ์จากต่างประเทศ 

นายสมพล  นิลเวศน์1/  นายพิจิตร  ศรีปินตา2/  

นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ2/  นางสาวนงคราญ  โชติอ่ิมอุดม2/  

 

 

บทคัดย่อ 

 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จาก

ต่างประเทศ ด้าเนินการปลูกในสภาพพื นที่  3  ระดับความสูงเหนือจากน ้าทะเล ได้แก่  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม. จากระดับน ้าทะเล)  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชี ยงใหม่ (โป่งน้อย: 1100  ม.จาก

ระดับน ้าทะเล)  และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1300  ม.จากระดับน ้าทะเล) โดยการการรวบรวม

และคัดเลือกพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย จ้านวน  2  สายพันธุ์ และสายพันธุ์จาก

ต่างประเทศ จ้านวน  7 พันธุ์ รวมทั งหมด  9  สายพันธุ์ ด้าเนินการปลูกเมื่อ  ก.ค.-ก.ย. 2554  ผลการด้าเนินงาน 

ปัจจุบันต้นชาน ้ามันมีอายุ  4  ปี  4  เดือน มีความสูงเฉลี่ย  81.47-147.30  ซม.  ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  46.22-

67.27  ซม.  ขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  4.77-7.99  ซม.  โดยที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ)  

พบว่า พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากต้นเพาะเมล็ดของ C. vietnamensis  C. gauchowensis   และ C. 

polydonta  มีการเจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ  ส้าหรับที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) พบว่า พันธุ์

ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากต้นเพาะเมล็ดของ C. vietnamensis C. kissii (pongnoy)  และ C. gauchowensis มี

การเจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ โดยพบการออกดอก ของ C. vietnamensis จ้านวน 4 ต้น  และ C. kissii 

(Pongnoy) จ้านวน 22 ต้น และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) พบว่า พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากต้น

เพ า ะ เม ล็ ด ข อ ง  C. polydonta  C. semiserrata  var. Albiflora  C. semiserrata  Chi  แ ล ะ  C. 

vietnamensis มีการเจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ โดยพบการออกดอกเมื่อต้นอายุ  2  ปี (ปี 2556) และเมื่อต้น

อายุ  4  ปี  (ปี  2558) ใน เดือน ก.ย.-ธ.ค. จ้านวน  2  เบอร์ ได้แก่  C. gauchowensis  18 ต้น และ C. 

semiserrata var. Albiflora 1 ต้น 



 
ค้าส้าคัญ : ชาน ้ามัน  
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

- 1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน  2/ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

Collection and selection of tea variety for oil produce from Thailand and abroad. 

Sompol Nillavesana1/ Pichit Sripinta2/ Chatnapa khomarwut2/ 

Nongkran Chotimudom2/ 

 

Abstract 

 Collected tea for oil produce from various sources of Thailand and abroad and planted 

in three altitude above the sea at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center ( Substation 

Mae Hia 400 meters, Pongnoy 1,100 meters and Khunwang 1,300 meters above sea level). 

Collected and selected fromThailand two species (Camellia kissii from Inthanon National Park 

and C. kissii from Pongnoy substation)  and abroad seven species ( C. semiserrata  Chi, C. 

vietnamensis, C. gauchowensis Chang, C. polydonta How ex Hu, C. semiserrata  var. Albiflora,   

C. mairei (levl.)Melchior and C. octopetala Hu)  including nine species. Start planting on July - 

September 2011, currently tea tree are 4 years and 4 months. They are height average 81.47 cm 

to 147.30 cm, bush average 46.22 cm to 67.27 cm and girth stem average 4.77 cm to 7.99 cm. 

Result of growth measured  at at Mae Hia  ( 400 meters above the sea)  found that C. 

vietnamensis, C. gauchowensis and C. polydonta was the best growth respectively. Growth at 

Pong Noi substation ( 1,100 meters above the sea)   found that C. vietnamensis, C. kissii 

(Pongnoy) and C. gauchowensis was the best growth respectively. C. vietnamensis was flowery 



4 tree and C. kissii (Pongnoy) was flowery and fruitful 22 tree at 4 years old. Growth at 

Khunwang (1,300 meters above the sea) found that C. polydonta, C. semiserrata var. Albiflora, 

C. semiserrata Chi and C. vietnamensis was best growth respectively, C. gauchowensis 18 tree 

and C. semiserrata var. Albiflora 1 tree was began early flowery at 2 years old (2013) in 

September – December.  

 

Key words : oil tea   

 

__________________________________________________________________________ 

- 1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 2/Chiang Mai Royal Agricultural Research Center 

ค าน า 

ชาน ้ามันเป็นพืชที่สามารถน้าเมล็ดมาหีบน ้ามันที่มีคุณภาพดีทั งในแง่การบริโภคเพ่ือสุขภาพโดยตรง และ

น้ามาประกอบอาหาร กากชาที่เหลือจากการหีบน ้ามันสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าได้ ซึ่งแต่ละ

ปีประเทศไทยน้าเข้ากากชาในปริมาณมาก  ส้าหรับคุณค่าของน ้ามันจากเมล็ดชาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ”

น ้ามันมะกอกแห่งทวีปเอเชีย โดยทั่วไปน ้ามันมะกอกของชาวเมดิเตอเรเนียนเป็นน ้ามันที่มีสัดส่วนของกรดไขมัน

ชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ล่าสุดวิทยาศาสตร์การอาหารพบว่าในเอเชียก็มีน ้ามัน

เมล็ดชาที่มีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ดีที่ไม่ด้อยไปกว่าน ้ามันมะกอก นั่นคือ น ้ามันเมล็ดชา 

เป็นน ้ามันที่นิยมใช้กันทางใต้ของประเทศจีน เช่นในชาวหูหนาน มีการใช้น ้ามันชามานานกว่า 1,000 ปี เป็นน ้ามัน

ที่สกัดจากเมล็ดของดอกชาคามิเลียโอลิเฟร่า (Camellia oleifera Abel,Theaceae) โดยวิธีการหีบเย็น (Cold 

pressed) ส่ ว น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ใ ช้ น ้ า มั น ช า ที่ ส กั ด ม า จ า ก ช า พั น ธุ์  Camellia japonica  

  น ้ามันเมล็ดชาเป็นน ้ามันที่ได้ชื่อว่า “น ้ามันมะกอกแห่งตะวันออก” เพราะจากการศึกษาวิจัยของ

วิทยาศาสตร์การอาหารล่าสุดพบว่า น ้ามันเมล็ดชามีสัดส่วนของกรดไขมันชนิดต่าง ๆ ในปริมาณที่ดีที่ไม่ด้อยไป

กว่าน ้ามันมะกอก เช่น มีกรดไขมันอ่ิมตัว (ไขมันไม่ดี) ต่้า มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวต้าแหน่งเดียว  (ไขมันดี) ในรูปของ

กรดโอเลอิก (โอเมก้า 9) สูงถึง 88% มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต้าแหน่งในรูปโอเมก้า 6 ประมาณ 13-28% และมี

กรดโอเมก้า 3 (เช่น กรดไขมัน ประเภทไลโนเลนิค) ประมาณ 1-3% ไม่มีกรดไขมันทรานซ์ มีวิตามินอีสูง ซึ่ง

วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยยืดอายุการใช้งานของน ้ามันให้นานขึ น ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ บีและดี มี



สารแคททีซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง ในรูปสารโพลีฟีนอล  ซึ่งมีส่วนช่วยลดระดับของแอลดีแอล 

(คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี) จึงช่วยป้องกันหลอดเลือดตีบตันและป้องกันการอักเสบของเนื อเยื่อ เพ่ิมคอเลสเตอรอล

ชนิดดี (HDL) ซึ่งเป็นไขมันที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดต่าง ๆ เช่น หัวใจ อัมพาต ฯลฯ ที่

ส้าคัญน ้ามันเมล็ดชายังมีคุณสมบัติพิเศษ มีจุดเดือดเป็นควันสูงถึง 252oC หรือ 486oF จึงใช้ประกอบอาหารที่ใช้

ความร้อนสูงมาก ๆ เช่น การทอดได้โดยไม่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน ้ามันที่มีจุดเดือดเป็น

ควันต่้ากว่า เช่น น ้ามันมะกอก น ้ามันคาโนลา และน ้ามันเมล็ดองุ่น เป็นต้น  

ชาน ้ามัน (Camellia Oil Tea ) พบในภาคใต้และตอนเหนือของจีน บริเวณเทือกเขา Qinling ทิศใต้ของ

แม่น ้า Huaihe พิกัดพื นที่ละติจูด 18°21′-34°34′ ลองติจูด  98°40′-122°0′ ในมณฑล Hunan, Jiangxi, Fujian, 

Zhejiang, Guangdong, Guangxi, Hubei , Sichuan, ฉงชิ่ง มีการปลูกมานานตั งแต่  2,500  ปี มาแล้ว ใน  18  

มณฑล  ปัจจุบันมีพื นที่ปลูกประมาณ  18,759,375  ไร่ ผลผลิตประมาณ  270,000 ตันต่อปี โดยพืชตระกูลชาที่มี

การปลูกเพ่ือหีบน ้ามัน นอกจาก C. oleifera  ได้แก่, C. meiocarpa , C. vietnamensis, C. yuhsiensis, C. 

octopetala, C. reticulate, C. polyodonta, C. chekangoleosa, C. semiserrata, C. saluensis, 

C.yunnanensisและ C. tsaii เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยสามารถพบชา ชนิดที่สามารถน้าเมล็ดมาหีบน ้ามันได้คือ 

C. kissii ซ่ึงมีปริมาณน ้ามันที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์การค้าจากประเทศจีน 

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี  เพ่ือการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจาก แหล่งต่างๆ
ของประเทศไทยและสายพันธุ์จากต่างประเทศ ให้ได้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตได้ดีและเปอร์เซ็นต์น ้ามัน
สูง ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกของประเทศไทยได้ดี และมีองค์ความรู้สนับสนุนการ
ด้าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชาน ้ามันและพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ของกรมวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 
วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 

ต้นชาน ้ามันเพาะเมล็ดพันธุ์การค้า (Camellia oleifera) จ้านวน 9 สายพันธุ์      

- วิธีการ  

 วางแผนการทดลองแบบ RCB 9 กรรมวิธีๆละ 3 ซ ้า ด้าเนินการปลูกที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
(โป่งน้อย) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ปลูกชาน ้ามันจ้านวน 
9 สายพันธุ์ (แบ่งกรรมวิธีตามสายพันธุ์)  ดังนี    

1.  พันธุ์ C. semiserrata  Chi     
2.  พันธุ์ C. vietnamensis          



3.  พันธุ์ C. gauchowensis Chang   
4.  พันธุ์ C. polydonta  How  ex  Hu 
5.  พันธุ์ C. semiserrata  var. Albiflora  Hu et Huang ex Hu  
6.  พันธุ์ C. mairei (levl.)Melchior    
7.  พันธุ์ C. octopetala Hu    
8.  พันธุ์ C. kissii (Inthanon) 
9.  พันธุ์ C. kissii (Pongnoy) 
 

เพาะเมล็ดชาน ้ามัน  ลงในกระบะทราย เมื่อต้นกล้างอกจึงย้ายลงช้าในถุงพลาสติกขนาด 4x8 นิ ว 
ดูแลรักษาในเรือนเพาะช้าจนต้นกล้ามีอายุประมาณ 2 ปี จึงย้ายลงปลูกในแปลงปลูก 3 แหล่ง คือ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย) ที่ระดับความสูง 
1,100 เมตร และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่เหียะ) ที่ระดับความสูง 400 เมตร โดยใช้หลุมปลูกขนาด 
60x60x60 ซ.ม.3 ระยะปลูก 2x3 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 2 กิโลกรัม  

บันทึกข้อมูลอัตราการเจริญเติบโต(RGR)ของขนาดทรงพุ่ม ขนาดล้าต้น ศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัว อัตราการเกิดโรค แมลง และศักยภาพการให้ผลผลิต 

 
- เวลาและสถานที่  

 เริ่มต้นปี 2555  สิ นสุดปี 2558  (เริ่มโครงการวิจัยใหม่ปี 2559-2564)    

  ด้าเนินการทดลองที่  

1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)   

2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย)  

3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่เหียะ 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  

 การเจริญเติบโตของชาชนิดต่าง ๆ .ในแต่ละสถานที่ 
1.  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400 ม. จากระดับน้ าทะเล) 

เนื่องชาบางสายพันธุ์มีการปรับตัวได้ไม่ดีในระยะแรกท้าให้เหลือจ้านวนต้นไม่เพียงพอส้าหรับการ
ทดลองจึงต้องตัดออกจากการเปรียบเทียบพันธุ์ สายพันธุ์ที่เหลือ จ้านวน  3  เบอร์ ได้แก่ C. gauchowensis   C. 
vietnamensis และ C. polydonta  ดังนี  

1.1  ความสูงและอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีความสูงเฉลี่ย  
81.47  ซม .  โดย C. vietnamensis มีความสู งเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด  รองลงมาคือ  C. gauchowensis และ C. 



polydonta  ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย  106.35  70.05 และ  68.00 ซม. ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตความ
สูงสัมพัทธ์ที่ เพ่ิมขึ น พบว่า C. gauchowensis มีอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่ เพ่ิมขึ น มากที่สุด 
รองลงมาคือ C. vietnamensis และ C. polydonta    ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ย  
0.35  0.13 และ  0.09  ซม.ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-1, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-1) 

1.2  ขนาดทรงพุ่มและอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีขนาดทรงพุ่ม
เฉลี่ย  46.22  ซม.  โดย C. vietnamensis  มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ C. gauchowensis และ 
C. polydonta  ซึ่งมีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  59.91  52.24  และ  26.50 ซม. ตามล้าดับ  ส้าหรับอัตราการ
เจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า C. gauchowensis  มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น
มากที่สุด  รองลงมาคือ C. vietnamensis  และ C. polydonta  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่
เพ่ิมขึ น  0.08  0.04 และ  0.02  ซม.ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-1, ภาพการทดลองที่ 
1.1.2-1) 

1.3  เส้นรอบวงโคนต้นและอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า  ทุก
เบอร์มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  4.77  ซม.  โดย C. vietnamensis  มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ C. gauchowensis และ C. polydonta  ซึ่งมีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  6.27  4.48   และ  
3.57 ซม. ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า  C. gauchowensis  
มีอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ C.  vietnamensis และ C.  
polydonta  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ย  0.06  0.04  และ  0.03  ซม.
ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-1, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-1) 
ตารางการทดลองที่ 1.1.2-1  การเจริญเติบโตของพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆ ของประเทศไทยและ

สายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม.
จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

ต้นเพาะเมล็ด ความสูงเฉลี่ย(ซม.) ขนาดทรงพุ่ม(ซม.) เส้นรอบวงโคนต้น(ซม.) 
C. gauchowensis 70.05 52.24 44.84 

C. polydonta 68.00 26.50 35.75 

C. vietnamensis 106.35 59.91 62.72 

เฉลี่ย 81.47 46.22 47.77 

หมายเหต ุC. semiserrata  Chi, C. semiserrata  var. Albiflora  Hu et Huang ex Hu, C. mairei(levl.) Melchior, C. octopetala  Hu., C. 
kissii (Inthanon) และ C. kissii (Pongnoy)  มีจ้านวนต้นนอ้ยจึงตัดออกจากการเปรียบเทียบ มีจ้านวนต้นน้อยจึงตัดออกจากการเปรียบเทียบ 

จากข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม.
จากระดับน ้าทะเล) พบว่า ต้นเพาะเมล็ดของ C. gauchowensis   C. vietnamensis และ C. polydonta  มี
การเจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ  ในเบื องต้น สามารถคัดเลือกต้นที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก  2  เบอร์ ได้แก่ C. 



gauchowensis  และ C. vietnamensis  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ดีที่สุดตามล้าดับ (ภาพการทดลองที่ 
1.1.2-1  และ 1.1.2-2) 

 
ภาพการทดลองที่ 1.1.2-1  อัตราการเพ่ิมขึ นของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่ง

ต่างๆ ของประเทศไทยและสายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม.จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

 

  
C. gauchowensis   C. vietnamensis 

ภาพการทดลองที่ 1.1.2-2  พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากสายพันธุ์จากต่างประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโต
สัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นดีที่สุด ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  

 (แม่เหียะ: 400  ม.จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 
 

2.  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย: 1,100 ม. จากระดับน้ าทะเล) 
เนื่องชาบางสายพันธุ์มีการปรับตัวได้ไม่ดีในระยะแรกท้าให้เหลือจ้านวนต้นไม่เพียงพอส้าหรับการ

ทดลองจึงต้องตัดออกจากการเปรียบเทียบ สายพันธุ์ที่เหลือ จ้านวน  7  เบอร์ ได้แก่ C. gauchowensis   C. 
octopetala  Hu., C. polydonta, C. semiserrata  var. Albiflora  Hu et Huang ex Hu C. vietnamensis  
C. kissii (Pongnoy)  และ C. kissii (Inthanon) ดังนี   

2.1  ความสูงและอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีความสูงเฉลี่ย  
119.26  ซม.  โดย C. vietnamensis มีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ  C. gauchowensis และ C. kissii 
(Pongnoy)  ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย  171.00  155.44 และ  121.15  ซม. ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโต
ความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า C. kissii (Inthanon) มีอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นมากที่สุด 

ซม.ซม.-1.เดือน-1 



รองลงมาคือ C. polydonta และ C. octopelata  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ย  
0.96  0.63  และ  0.60  ซม.ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-2, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-3) 

2.2  ขนาดทรงพุ่มและอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีขนาดทรงพุ่ม
เฉลี่ย  52.36  ซม.  โดย C. vietnamensis  มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ C. kissii (Pongnoy)  
และC. gauchowensis มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  75.36  73.11และ  67.23  ซม. ตามล้าดับ  ส้าหรับอัตราการ
เจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า C. kissii (Inthanon) มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น
มากที่สุด  รองลงมาคือ C. octopelata  และ C.  semiserrata var Albiflora  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตทรง
พุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น  0.88  0.86  และ  0.56  ซม.ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-2, ภาพ
การทดลองที่ 1.1.2-3) 

2.3  เส้นรอบวงโคนต้นและอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า  ทุก
เบอร์มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  0.71  ซม.  โดย C. vietnamensis  มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ C. gauchowensis และ C.  semiserrata ซึ่งมีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย 9.45  9.07 และ  
8.31  ซม. ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-2, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-3) 
ตารางการทดลองท่ี 1.1.2-2  การเจริญเติบโตของพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และ

สายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ : 400  ม.
จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

ต้นเพาะเมลด็ ความสูงเฉลี่ย(ซม.) ขนาดทรงพุ่ม(ซม.) เส้นรอบวงโคนต้น(ซม.) 
C.pongnoy 121.15 73.11 8.25 
C.inthanon 116.00 37.61 5.05 

C.vietnamensis 171.00 75.36 9.45 
C.gaucowensis 155.44 67.23 9.07 
C.polydonta 113.36 32.31 5.39 

C.semiserata chivar  94.71 31.50 5.15 
C.maeri 97.00 41.50 7.82 

C.octopetala 88.25 50.94 5.80 
C.semiserata   116.50 61.75 8.31 

เฉลี่ย 119.2678 52.36778 7.143333 
มายเหตุ C. semiserrata  Chi, Hu et Huang ex Hu, C. mairei(levl.)Melchior มีจ้านวนต้นน้อยจึงตัดออกจากการเปรียบเทียบ 

จากข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย: 1100  ม.
จากระดับน ้าทะเล) พบว่า ต้นเพาะเมล็ดของ C. kissii (Inthanon)  C. octopetala  และ C. polydonta มี
อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นดีที่สุดตามล้าดับ ในเบื องต้น สามารถคัดเลือกต้นที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก  2  
เบอร์ ได้แก่ C. kissii (Inthanon)  และ C. octopetala (ภาพการทดลองที่ 1.1.2-3 และ 1.1.2-4) 

 



 

ภาพการทดลองที่ 1.1.2-3  อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ นของการเจริญเติบโตของพันธุ์ชาส้าหรับผลิต
น ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ 

  (โป่งน้อย: 1,100  ม.จากระดับน ้าทะเล) (อายุ 4 ปี 4 เดือน) 
  

   
     C. kissii (inthanon)                            C. gaucowensis      C. octopetala 

 
 

ภาพการทดลองที่ 1.1.2-4  พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จาก
ต่างประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นดีที่สุด ณ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย: 1,100 เมตร จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

 
3.  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1,300 ม. จากระดับน้ าทะเล) 

เนื่องจากชาบางสายพันธุ์มีการปรับตัวได้ไม่ดีในระยะแรกท้าให้เหลือจ้านวนต้นไม่เพียงพอส้าหรับ
การทดลองจึงต้องตัดออกจากการเปรียบเทียบพันธุ์ สายพันธุ์ที่เหลือ จ้านวน  7  เบอร์ ได้แก่ C. gaucowensis, 
C. mairei, C. octopetala  Hu., C. polydonta,  C. semiserrata Chi, C. semiserrata  var. Albiflora  Hu 
et Huang ex Hu และ C. vietnamensis ดังนี   



3.1  ความสูงและอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีความสูงเฉลี่ย  
147.10  ซม.  โดย C. gaocowensis มีความสูงเฉลี่ ยสู งที่ สุด  รองลงมาคือ  C. vietnamensis และ C. 
octopetala    ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย  198.50  174.10 และ  154.00  ซม. ตามล้าดับ ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโต
ความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า C. vietnamensis มีอัตราการเจริญเติบโตความสูงสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นมากที่สุด 
รองลงมาคือ C. semiserrata Chi  และ C. semiserrata var  . Albiflora  ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตความสูง
สัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ย  0.09  0.07  และ  0.06  ซม.ซม. -1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-3, ภาพ
การทดลองที่ 1.1.2-5) 

3.2  ขนาดทรงพุ่มและอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า ทุกเบอร์มีขนาดทรงพุ่ม
เฉลี่ย  67.27  ซม.  โดย C. gauchowensis มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ C. vietnamensis  และ 
C. octopetala    มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  107.35  80.50 และ  72.50  ซม. ตามล้าดับ  ส้าหรับอัตราการ
เจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า C. polydonta มีอัตราการเจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นมาก
ที่สุด  รองลงมาคือ C. semiserrata semiserrata var Albiflora  และ C.  semiserrata Chi  ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตทรงพุ่มสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น  0.16  0.15  และ  0.11  ซม.ซม.-1.เดือน-1 ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 
1.1.2-3, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-5) 

3.3  เส้นรอบวงโคนต้นและอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น พบว่า  ทุก
เบอร์มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  7.99  ซม.  โดย C. gaochowensis  มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ C. vietnamensis และ C.  semiserrata Chi  ซึ่งมีขนาดเส้นรอบวงโคนต้น 13.25  9.11  
และ  7.75  ซม. ตามล้าดับ (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-3, ภาพการทดลองที่ 1.1.2-5) 
ตารางการทดลองที่ 1.1.2-3  การเจริญเติบโตของพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และ

สายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1,300  ม.
จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

ต้นเพาะเมล็ด ความสูงเฉลี่ย(ซม.) ขนาดทรงพุ่ม(ซม.) เส้นรอบวงโคนต้น(ซม.) 
C.vietnamensis 174.10 80.50 91.17 

C.gaucowensis 198.50 107.35 132.56 

C.polydonta 119.90 45.60 65.63 

C.octopetala 154.00 72.50 70.62 

C.maeri 104.67 38.50 60.48 

C.semiserata 131.20 58.25 63.34 

C.semiserata chi var. 147.30 68.20 75.57 



เฉลี่ย 147.10 67.27 79.91 

หมายเหตุ C  kisssii (Pongnoy)  และ C. kisssii (Inthanon) มีจ้านวนต้นน้อยจึงตัดออกจากการเปรียบเทียบ 
 

 
ภาพการทดลองที่ 1.1.2-5  อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ นของการเจริญเติบโตของพันธุ์ชาส้าหรับผลิต

น ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1300  ม.จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ 4 ปี 4 เดือน 

จากข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ น ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1300  ม.
จ าก ระดั บ น ้ าท ะ เล ) พ บ ว่ า  ต้ น เพ าะ เมล็ ด ขอ ง C. polydonta  C. semiserrata  var. Albiflora  C. 
semiserrata  Chi  และ C. vietnamensis มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นดีที่สุดตามล้าดับ ซึ่งเป็นพนัธุ์
ทีผ่่านเกณฑ์คัดเลือกด้วยเช่นกัน (ภาพการทดลองที่ 1-1-2-3 และ 1.1.2-4) 

 

    

C. polydonta C.  semiseerata Chi C. semiserrate var Albiflora C.  vietnammensis 

ภาพการทดลองที่ 1.1.2-6  พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จาก
ต่างประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ที่เพ่ิมขึ นดีที่สุด ณ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1300  ม.จากระดับน ้าทะเล) เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 

การออกดอกและติดผลของชาชนิดต่าง ๆ 
เริ่มออกดอกเมื่อต้นอายุ  2  ปี (ปี 2556) ในเดือน ธ.ค. และ เพ่ิมมากขึ นเมื่อต้นอายุ  3  ปี (ปี 2557) ใน 

เดือน ก.ย.-ธ.ค. จ้านวน  2  เบอร์ ได้แก่  C. gauchowensis และ C. vietnamensis  รวมทั งหมด  5  สายต้น 

ซม.ซม.-1.เดือน-1 



โดยพบการออกดอกมากท่ีสุด ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ซึ่งมีการออกดอก  2  เบอร์  ได้แก่  C. 
gauchowensis และ C. vietnamensis จ้านวน  4  สายต้น แต่ได้ปลิดผลทิ งทั งหมด เพื่อให้มีความสมบูรณ์ของ
ต้นมากที่สุด  (ตารางการทดลองที่ 1.1.2-4) 
ตารางการทดลองที่ 1.1.2-4  การออกดอกของพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และ

สายพันธุ์จากต่างประเทศในแต่ละสถานที่ เมื่ออายุ  4  ปี  4  เดือน 
ต้นเพาะเมล็ด แม่เหียะ (400 ม.) โป่งน้อย (1100 ม.) ขุนวาง (1300 ม.) 

C.  gauchowensis   18 สายต้น(ก.ย.58) 
C.  mairei    
C.  octopelata    
C.  polydonta    
C.  semiserrata  var. Albiflora    
C.  semiserrata  Chi   1 สายต้น (ก.ย.58) 
C.  vietnamensis   1 สายต้น(ธ.ค.56/ก.ย.58)   
C. kissii (Pongnoy)     
C. kissii (Inthanon)     

รวมออกดอก (สายต้น) 1 - 19 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย และสายพันธุ์จาก
ต่างประเทศ ด้าเนินการปลูกในสภาพพื นที่  3  ระดับความสูงเหนือจากน ้าทะเล ได้แก่  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม. จากระดับน ้าทะเล)  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย: 1100  ม.จาก
ระดับน ้าทะเล)  และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1300  ม.จากระดับน ้าทะเล) โดยการการรวบรวม
และคัดเลือกพันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย จ้านวน  2  สายพันธุ์ และสายพันธุ์จาก
ต่างประเทศ จ้านวน  7 พันธุ์ รวมทั งหมด  9  สายพันธุ์ ด้าเนินการปลูกเมื่อ  ก.ค.-ก.ย. 2554  ผลการด้าเนินงาน 
ปัจจุบันต้นชาน ้ามันมีอายุ  3  ปี  4  เดือน มีความสูงเฉลี่ย  48.4-82.4  ซม.  ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  18.1-44.7  ซม.  
ขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย  3.1-5.1  ซม.  โดยที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ)  พบว่า พันธุ์ชา
ส้าหรับผลิตน ้ามันจากต้นเพาะเมล็ดของ C. gauchowensis   C. vietnamensis และ C. polydonta  มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ  ส้าหรับที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (โป่งน้อย) พบว่า พันธุ์ชาส้าหรับผลิตน ้ามัน
จากต้นเพาะเมล็ดของ C. kissii (Inthanon)  C. octopetala  และ C. polydonta มีการเจริญเติบโตดีที่สุด
ตามล้าดับและพบการออกดอก ของ C. vietnamensis จ ำนวน 4 ต้น  C. gauchowensis Chang จ้านวน 2 ต้น 
และ C. kissii (Pongnoy) จ้านวน 16 ต้น และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) พบว่า พันธุ์ชาส้าหรับผลิต
น ้ามันจากต้นเพาะเมล็ดของ C. polydonta  C. semiserrata  var. Albiflora  C. semiserrata  Chi  และ C. 
vietnamensis มีการเจริญเติบโตดีที่สุดตามล้าดับ ส้าหรับการออกดอกและติดผล พบว่า เริ่มออกดอกเม่ือต้นอายุ  



2  ปี (ปี 2556) ในเดือน ธ.ค. และ เพิ่มมากขึ นเมื่อต้นอายุ  3  ปี (ปี 2557) ใน เดือน ก.ย.-ธ.ค. จ้านวน  2  เบอร์ 
ได้แก่  C. gauchowensis และ C. vietnamensis  รวมทั งหมด  5  สายต้น โดยพบการออกดอกมากที่สุด ณ 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ซึ่งมีการออกดอก  2  เบอร์  4  สายต้น แต่ได้ปลิดผลทิ งทั งหมด เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์ของต้นมากที่สุด 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ไดพั้นธุ์ชาพันธุ์ดีส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทยและสายพันธุ์จากต่างประเทศ 
ส้าหรับหีบน ้ามัน ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกของประเทศไทยได้ดี  ให้ได้พันธุ์
ที่มีการเจริญเติบโตดี  ให้ผลผลิตได้ดีและเปอร์เซ็นต์น ้ามันสูง เพ่ือทดแทนการน้าเข้าจากต่างประเทศ
และมีกากชาเพียงพอ เมื่อทราบถึงศักยภาพในการให้ผลผลิตเมื่อสิ นสุดการทดลอง ในปี 2564 อาจจะ
ส่งเสริมการปลูกบนพื นที่สูงให้กับเกษตรกรและผู้สนใจต่อไปในอนาคต 

2. มีองค์ความรู้สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชาน ้ามันและพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ของ
กรมวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
โดยทั่วไป 
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