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การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาน้ ามันพื้นเมือง 

นายสมพล  นิลเวศน์1/  นางสาวนงคราญ  โชติอ่ิมอุดม2/ 

 

บทคัดย่อ 

 ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดชาเพ่ือใช้ขยายพันธุ์ วิเคราะห์หาปริมาณน ้ามันและตรวจสอบ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยเก็บตัวอย่างในสถานที่ต่าง ๆ  5  สถานที่ ดังนี   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  อ.ภู

เรือ  จ.เลย  อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนน์  อ.จอมทอง  จ.

เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  อ.ปัว  จ.น่าน เพ่ือน้า

ตัวอย่างเมล็ดชาน ้ามันมาวิเคราะห์ปริมาณน ้ามันและน้าเมล็ดบางส่วนมาเพาะเพ่ือขยายพันธุ์ทดสอบในแปลงปลูก

ต่อไป โดยสามารถเก็บเมล็ดชาน ้ามัน ได้เฉพาะที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  อ.ปัว  จ.น่าน พบว่าตัวอย่างเมล็ดที่

เก็บ คือ น่าน 4 มีปริมาณน ้ามัน 27.74% และน่าน 5 มีปริมาณน ้ามัน 34.76%   เนื่องจากสถานที่อ่ืนๆมีเมล็ดชา

ปริมาณน้อยหรือไม่มี จึงต้องขยายเวลาการทดลองต่อไป  

 

ค้าส้าคัญ : ชาน ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

- 1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน  2/ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

Collection and selection of native oil tea variety. 

Sompol Nillavesana1/  Nongkran Chotimudom2/ 

 

Abstract 

  Conducted a survey and sampling oil tea seeds for propagation, analysis of oil 

percentage and check the botanical characteristics. Samples were collected in different  five 

places at the Sanctuary Phu Luang Wildlife, Loei. Doi Pha Hom Pok National Park, Chiang Mai. 

Doi Inthanon National Park, Chiang Mai.  Suthep-Pui National Park, Chiang Mai and Doi Phu Kha, 

Nan. The samples were analyzed oil content and  some samples was seed in house for further 

experiments. The sample oil seed from Doi Phu Kha National Park, Nan is only place that could 

found and collected for analysis. The sample Nan 4 content of oil 27.74% and Nan 5 content of 

oil  34.76%. Other places are of little or no seed tea. Need to extend the experiment further. 

 

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 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  อ.ภูเรือ  จ.เลย  อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนน์  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติสุเทพ -ปุย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  และ

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  อ.ปัว  จ.น่าน ซ่ึงมีปริมาณน ้ามันท่ีใกล้เคียงกับสายพันธุ์การค้าจากประเทศจีน 

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี  การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ชาน ้ามันพื นเมืองจากแหล่งต่างๆของ

ประเทศไทย  เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตได้ดีและเปอร์เซ็นต์น ้ามันสูง ที่สามารถปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกของประเทศไทยได้ดี และมีองค์ความรู้สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการวิจัยและ

พัฒนาชาน ้ามันและพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ของกรมวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

เกษตรกร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 



 

6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์ 

 ต้นชาน ้ามันเพาะเมล็ดพันธุ์การค้า (Camellia oleifera) จ้านวน 9 สายพันธุ์      

- วิธีการ  

 ไม่มีการวางแผนการทดลอง 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  

 1.  ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่างชาเพ่ือใช้ขยายพันธุ์และตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดย
เก็บตัวอย่างในสถานที่ต่าง ๆ  5  สถานที่ ดังนี   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อ.ภูเรือ จ.เลย  อุทยานแห่งชาติดอย
ผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน  
 2.  เตรียมแปลงเพาะส้าหรับเพาะเมล็ดชาน ้ามันจากแต่ละแหล่ง น้ากิ่งพันธุ์เสียบบนต้นตอชาน ้ามันที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย)เพ่ือใช้เป็นแหล่งพันธุ์ส้าหรับงานทดลองต่อไป 
 3. เนื่องจากต้นชาที่พบ แต่ละสถานที่มีระยะเวลาในการออกดอกและติดผลต่างกัน ท้าให้ไม่สามารถเก็บ
ผลมาวิเคราะห์ และบางสถานที่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบปริมาณน ้ามัน  จึงได้เก็บผลมาเพาะเพ่ือ
เป็นต้นตอ  โดยมีเพียงเมล็ดชาที่เก็บจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน ที่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจาก
เก็บตัวอย่างในช่วงเวลาต่างกัน ผลการตรวจสอบน ้ามันยังไม่ครบถ้วน 

ตัวอย่าง ปริมาณความชื้น (%) ปริมาณน้ ามัน (%dw) 
น่าน 4 2.39 27.74 
น่าน 5 2.40 34.76 

 ปริมาณน ้ามันที่ตรวจสอบพบว่า ตัวอย่างทั งสองมีศักยภาพในการพัฒนาส้าหรับผลิตน ้ามัน จึงได้ท้าการ
ทดลองต่อในปี 2559-2564 เพ่ือรวบรวมและขยายพันธุ์ต่อไป  

 

ชาน ้ามันในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยผ้าห่มปก 

 

ชาน ้ามันในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง 

    



    
ชาน ้ามันจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

 
ภาพการทดลองที่ 1.1.3-7  ต้นและเมล็ดชาน ้ามันจาก อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
 

    
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนน์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ภาพการทดลองที่ 1.1.3-8  ต้นและเมล็ดชาน ้ามันจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
และอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ 
 

    
ภาพการทดลองที่ 1.1.3-9  ตัวอย่างเมล็ดชาน ้ามันที่เก็บจากอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

 
- เวลาและสถานที่  

 เริ่มต้นปี 2556  สิ นสุดปี 2558  (เริ่มโครงการวิจัยใหม่ปี 2559-2564)    

  ด้าเนินการทดลองที่  

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย)  

 



 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่างชาเพ่ือใช้ขยายพันธุ์และตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยเก็บ
ตัวอย่างในสถานที่ต่าง ๆ  5  สถานที่ ดังนี   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  อ.ภูเรือ  จ.เลย  อุทยานแห่งชาติดอยผ้า
ห่มปก  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนน์  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่  และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  อ.ปัว  จ.น่าน ท้าการเก็บตัวอย่างเมล็ดชาน ้ามันเพ่ือน้ามา
วิเคราะห์หาปริมาณน ้ามัน เพื่อเป็นข้อมูลในการหาต้นแม่พันธุ์ที่ดีส้าหรับการขยายพันธุ์ต่อไป พบว่า ปริมาณน ้ามัน 
ของตัวอย่างเมล็ดที่ เก็บจาก จ.น่าน น่าน 4 27.74% และน่าน 5 มีปริมาณน ้ามัน 34.76% ซึ่งเป็นมีปริมาณ
เทียบเท่ากับชาน ้ามันพันธุ์การค้าจากประเทศจีนที่น้าเข้ามาปลูกในประเทศไทย   โดยในการทดลองต่อไปหาก
สามารถเก็บเมล็ดชาน ้ามันจากต้นแม่พันธุ์ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์หาปริมาณน ้ามั นและทราบ
ปริมาณน ้ามันที่มีศักยภาพในการพัฒนา ก็จะท้าการเก็บเมล็ดจากต้นเพ่ือขยายจ้านวนต้นพันธุ์ เพ่ือใช้ในการศึกษา
ต่อไป  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ไดพั้นธุ์ชาพันธุ์ดีส้าหรับผลิตน ้ามันจากแหล่งต่างๆของประเทศไทย สามารถผลิตน ้ามัน เจริญเติบโตดี  
ให้ผลผลิตดีและเปอร์เซ็นต์น ้ามันสูง เพ่ือทดแทนต้นชาจากต่างประเทศ เมื่อทราบถึงศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตขอชาที่พบในประเทศ เมื่อสิ นสุดการทดลอง ในปี 2564 อาจจะส่งเสริมการปลูกบนพื นที่สูง
ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจต่อไปในอนาคต 

2.  มีองค์ความรู้สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชาน ้ามันและพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ของกรม
วิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

  

เอกสารอ้างอิง  

รายงานการฝึกอบรมชาน ้ามัน . 2554. International Training Workshop on High-yield 

Cultivation Techniques of Oil-tea Camellia(Camellia Oleifera), 9-28 August, 

2010. 

         สมพล   นิลเวศน์ .2553 . ชาน ้ามัน, รายงานฝึกอบรมชาน ้ามัน, เมืองฉางชา, มลฑลหูหนาน, ประเทศจีน 

อุทัย  นพคุณวงศ์ และคณะ.2553 . รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการ

วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ ภายใต้



โครงการ Collaboration Project of Camellia Oil Tea Development in 

Thailand and China. 14 -22 ธันวาคม 2553, 13 หน้า. 

 

 

 

7. ภาคผนวก  

ในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

.k@doa.in.th 

 


