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ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

บทคัดย่อ 

 ฟอกเนื อเยื่อชาน ้ามันด้วยสารก้าจัดเชื อรา(อาลีเอท) อัตราส่วนต่อน ้ากลั่น 3 กรัม : 100 ซีซี เป็นเวลา 1 
ชั่วโมง จากนั นล้างด้วยน ้ากลั่นเป็นเวลา 1 นาที แล้วจุ่มด้วยแอลกอฮอล์ 95 % ประมาณ 30 วินาที จากนั นน้ามา
ฟอกด้วย Clorox ผสม Tween 20 ประมาณ 2-3 หยด ที่ความเข้มข้น 10% และ 5% เป็นเวลา 10 นาที และ 20 
นาที ตามล้าดับ แล้วน้ามาล้างด้วยน ้ากลั่น 3 ครั ง ครั งละ 5 นาที ตัดยอดและข้อ เพาะเลี ยงเนื อเยื่อของยอดชา
น ้ามันในอาหารสูตร MS และย้ายลงในอาหารสูตร WPM ที่ชักน้าให้เกิดยอดและราก พบว่าเนื อเยื่อเจริญที่น้ามา
เพาะเลี ยงในส่วนปลายยอด มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าเนื อเยื่อเจริญส่วนอ่ืน และอาหารสูตร WPM สามารถชักน้า
ชิ นส่วนเจริญให้เกิดรากได้ ส่วนการเกิดแคลลัส เมื่อน้าไปเพาะเลี ยงไม่มีการเจริญเติบโต 
  
ค้าส้าคัญ : ชาน ้ามัน เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ในประเทศจีนนิยมท้าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ

เสียบยอดในระยะต้นอ่อน (Hypocotyl grafting) จึงได้ศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเพ่ือเพ่ิม

ปริมาณและคงพันธุกรรมเดิมไว้เพ่ือรองรบัปรมิาณการปลกูตน้ชาน า้มนัในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี  เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลพืน้ฐาน ความเป็นไปไดใ้นการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือชา

น า้มนั ซึ่งยงัไม่มีผูท้  าการศกึษาในพืชชนิดนี ้ซึ่งสามารถน าขอ้มลูมาปรบัใชก้บัพืชท่ีเป็นไมยื้นตน้ชนิดอ่ืนๆ และ

หากประสบผลส าเรจ็ในการทดลองจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพนัธุช์าน า้มนัใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ โดยวิธีการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือสามารถเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชท่ีตอ้งการไดจ้  านวนมากอย่างรวดเร็วกว่า

วิธีการขยายพันธุ์พืชดว้ยวิธีอ่ืนโดยพืชตน้ใหม่ท่ีขยายจ านวนไดย้ังมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนตน้แม่พันธุ์ท่ี

ตอ้งการ เพ่ือรองรบัปริมาณการปลูกตน้ชาน า้มันท่ีอาจมีการขยายพืน้ท่ีปลูกในอนาคต โดยสามารถน้าองค์

ความรู้ที่ได้ไปสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาชาน ้ามันและพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ของกรมวิชาการ

เกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 

6. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 

 ต้นชาน ้ามันเพาะเมล็ดพันธุ์การค้า (Camellia vietnamensis)      

- วิธีการ  

 ไม่มีการวางแผนการทดลอง 

- เวลาและสถานที่  

 เริ่มต้นปี 2556  สิ นสุดปี 2558      

  ด้าเนินการทดลองที่  

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(แม่เหียะ)  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  



 ผลการทดลอง  
 การศึกษาเบื องต้นให้ทราบวิธีการฟอกล้าง ท้าความสะอาดเนื องเยื่อชาน ้ามัน ให้ปราศจากจุลินทรย์ชนิด
ต่างๆ การปรับสูตรอาหารส้าหรับการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อของชาน ้ามัน เพ่ือให้เป็นความรู้พื นฐานในการขยายพันธุ์ชา
ด้วยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อต่อไป  ในขั นตอนการฟอกฆ่าเชื อ แช่เนื อเยื่อของยอดชาน ้ามันที่ต้องการน้ามาเพาะเลี ยง 
ด้วยสารก้าจัดเชื อรา(อาลีเอท) อัตราส่วนต่อน ้ากลั่น 3 กรัม : 100 ซีซี เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั นล้างด้วยน ้ากลั่น
เป็นเวลา 1 นาที แล้วจุ่มด้วยแอลกอฮอล์ 95 % ประมาณ 30 วินาที จากนั นน้ามาฟอกด้วย Clorox ผสม Tween 
20 ประมาณ 2-3 หยด ที่ความเข้มข้น 10% และ 5% เป็นเวลา 10 นาที และ 20 นาที ตามล้าดับ แล้วน้ามาล้าง
ด้วยน ้ากลั่น 3 ครั ง ครั งละ 5 นาที ตัดยอดและข้อ เพาะเลี ยงในอาหาร MS เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เมื่อไม่พบการ
ปนเปื้อนเชื อจุลินทรีย์ในเนื อเยื่อและอาหาร  ย้ายชิ นส่วนเนื อเยื่อลงในอาหารWPM  ที่เตรียมไว้เพ่ือชักน้าให้เกิด
ยอดและราก พบว่าเนื อเยื่อเจริญของชาน ้ามันที่น้ามาฟอกล้าง ส่วนปลายยอดมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าเนื อเยื่อ
เจริญส่วนอื่นซึ่งจะเกิดเป็นแคลลัส  และเม่ือน้าแคลลัสมาเพาะเลี ยง ก็ไม่สามารถเจริญเป็นต้นในอาหารทั งสองสูตร
ได้   
 
 
 
 
 
 
 
ขั นตอนการเพาะเลี ยงชาน ้ามัน 
 

   
 

การเจริญเติบโตทางยอดและรากของชาน ้ามันที่เพาะเลี ยง 
 



   
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 สามารถขยายพันธุ์ชาน ้ามันด้วยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อได้ เมื่อปรับเปลี่ยนสูตรอาหารให้เหมาะสมตาม
ระยะเวลาการเจริญเติบโต โดยสูตรอาหารที่ใช้ สามารถท้าให้เนื อเยื่อที่น้ามาเพาะเลี ยงเกิดต้นชาน ้ามัน สมบูรณ์ 
แต่การเจริญเติบโตช้ากว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนมาก เพราะชาน ้ามันมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ท้าให้การขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกับไม้ยืนต้นชนิดอื่น  และเนื่องจากระยะเวลาในการ
ทดลอง จึงได้ผลการทดลองเพียงเท่านี  หากในอนาคตมีการทดลองเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อชาน ้ามัน ควรมีการทดลองเก่ียวกับสูตรอาหารเพาะเลี ยงแคลลัส เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเป็นต้นพืชขนาดเล็ก 
เนื่องจากแคลลัสเกิดขึ นได้ง่ายและมีปริมาณมาก หากสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี  จะเป็นการเพิ่มปริมาณต้นชา
น ้ามันให้ได้ตามปริมาณท่ีต้องการใช้ในอนาคตได้ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ไดค้วามรู้และวิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อชาน ้ามันขั นพื นฐาน ให้ปราศจากเชื อจุลินทรีย์และสูตรอาหาร

ส้าหรับกระตุ้นการเกิดยอดและรากในขวดเพาะเลี ยง  สามารถน้าไปใช้สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการวิจัย น้าไป

พัฒนาและประยุกต์ใช้กับพืชที่เป็นไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนได้  

  

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 

 


