
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :   

 

2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาชาน ้ามัน 

กิจกรรม   :  เทคโนโลยีการผลิตชาน ้ามัน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวชาน ้ามัน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study of Harvest Index of Oil Tea  

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนงคราญ  โชติอ่ิมอุดม  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายสมพล  นิลเวศน์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวชาน้ ามัน 

นงคราญ  โชติอ่ิมอุดม 1/  สมพล  นิลเวศน์ 2/  

 

  การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวชาน ้ามัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะผลชาน ้ามันและอายุการ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ปริมาณน ้ามันสูงและคุณภาพดีที่สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ โดยท้าการ เก็บ
เกี่ยวผลชาน ้ามันที่มีอายุ 4-10 เดือน เพ่ือท้าการเปรียบเทียบลักษณะผลภายนอกและปริมาณน ้ามัน พบว่าผลชา
น ้ามันอายุ 4-7 เดือน มีสีน ้าตาลแดงอมเขียวอ่อน มีขนปกคลุมบริเวณเปลือกโดยรอบ เมล็ดมีสีเหลืองอ่อน เนื อ
เมล็ดมีสีใสถึงขาวขุ่น มีปริมาณน ้ามันน้อยจึงไม่สามารถน้าไปผลิตน ้ามันได้ ผลชาน ้ามันอายุ 8-10 เดือน ผลมีสี
เขียวอมเหลืองปนน ้าตาลแดง ผลเงาและไม่มีขน มีความกว้างผล 28.55-34.62 มิลลิเมตร ผลสด 46-57 ผลต่อ
กิโลกรัม เมล็ดมีสีน ้าตาลเข้ม เนื อในเมล็ดมีสีเหลืองอ่อน มีปริมาณน ้ามัน 8.79 24.39 และ 29.28 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ ดังนั นอายุที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บเกี่ยวผลชาน ้ามัน คือ อายุ 9-10 เดือน ซึ่งมีปริมาณน ้ามันตาม
เกณฑ์ท่ีสามารถน้าไปสู่กระบวนการผลิตน ้ามันได้ 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

- 1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน 2/ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

Study of Harvest Index of Oil Tea 

Nongkran Chotimudom 1/  Sompol  Nillavesana 2/ 

 

 Harvest of oil tea fruits (Camellia oleifera) age 4-10 months. oil tea fruits age 4-7 months 

are light brownish-brown to light green, hairs cover surrounding shell, seeds are light yellow, 

seeds are transparent to white color, low oil content cannot be produced. The oil tea is age 8-

10 months, fruit is yellowish green to reddish brown, shiny and hairless shell, width of fruit are 

28.55-34.62 mm, 46-57 fruit per kilogram, seeds are dark brown. Inside seeds are light yellow, oil 

content are 8.79, 24.39 and 29.28 percent, respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 

 ชาน ้ามันเป็นพืชชนิดใหม่ในประเทศไทย ยังขาดองค์ความรู้ที่จะน้าไปแนะน้าให้กับเกษตรกรผู้

ปลูกอีกหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมรวมถึงลักษณะภายนอก

ที่เกษตรกรสามารถสังเกตหรือวัดได้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้ได้ปริมาณน ้ามันสูงและคุณภาพดีที่สามารถเข้าสู่

กระบวนการผลิตได้ จากการทดลองนี พบว่าการเก็บเกี่ยวผลชาน ้ามันเร็วเกินไป เมล็ดชาจะมีปริมาณ

น ้ามันน้อยหรือไม่มีปริมาณน ้ามันเลย การปล่อยผลชาน ้ามันไว้นาน ผลชาน ้ามันจะแตกท้าให้เมล็ดร่วงลง

ดิน ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้  จึงจ้าเป็นต้องศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวชาน ้ามันเพ่ือให้ทราบอายุที่เหมาะสม 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผลอายุต่างๆและปริมาณน ้ามันในแต่ละช่วงอายุผล สามารถน้าผลจากการ

ทดลองไปแนะน้าในการเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรและเพ่ือให้ได้ปริมาณและคุณภาพน ้ามันที่ดี 

 

 

วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์       

 ต้นชาน ้ามัน (Camellia oleifera), เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล, ตาชั่งดิจิตอล2ต้าแหน่ง, 

ป้ายแท็ก, ลวดมัดแท็ก, แผ่นเทียบสีRHSColourChart, กล้องถ่ายภาพ, ปุ๋ยคอกมูลวัว, ฟางข้าว, ปูนขาว, 

ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   



 

- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCBD 7 กรรมวิธีๆละ 3 ซ ้าๆละ 2 ต้น   
  กรรมวิธีที่ 1 ผลชาน ้ามันอายุ 4 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 2 ผลชาน ้ามันอายุ 5 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 3 ผลชาน ้ามันอายุ 6 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 4 ผลชาน ้ามันอายุ 7 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 5 ผลชาน ้ามันอายุ 8 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 6 ผลชาน ้ามันอายุ 9 เดือน 
  กรรมวิธีที่ 7 ผลชาน ้ามันอายุ 10 เดือน 

1. ติดป้ายดอกชาน ้ามันตั งแต่เริ่มบาน ตามแผนการทดลอง จ้านวน 42 ต้น (ภาพท่ี 1) 
2. ดูแลรักษาต้นชาน ้ามัน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปูนขาว และคลุมด้วยฟางข้าว 
3. เก็บผลชาน ้ามันอายุหลังจากดอกบานทุกเดือนตั งแต่อายุ 4เดือน จนถึง 10 เดือน ตามกรรมวิธี

ทดลอง  
4. เก็บผลชาน ้ามันมาผ่าครึ่งเพ่ือบันทึกลักษณะของผลและเมล็ดภายใน บันทึกภาพเพ่ือน้ามา

เปรียบเทียบกันในแต่ละเดือน 
5. น้าเมล็ดชาน ้ามันที่เก็บในแต่ละเดือน มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 24 ชม.ชั่งน ้าหนักแห้ง

ปริมาณอย่างน้อย 200กรัม น้าไปสกัดน ้ามัน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณน ้ามันของน ้ามันที่อายุการเก็บ
เกี่ยวต่างกันตามกรรมวิธี 

  
 - บันทึกข้อมูล 
1. การพัฒนาการของดอกชาน ้ามัน 
2. การพัฒนาของผลชาน ้ามันใน 4-10 เดือน 
3. ปริมาณน ้ามันในเมล็ดชาในระยะ 8 -10 เดือน 

 

- เวลาและสถานที่   

เริ่มต้นปี 2559 สิ นสุดปี 2560  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ผลชาน ้ามันอายุ 4-7 เดือน มีสีน ้าตาลแดงอมเขียวอ่อน ( RHS2015 144A Strong Yellow Green และ 

175A Moderate Reddish Brown) มีขนขนาดเล็กอยู่ทั่วผล มีขนาดผลเฉลี่ย 17.06-27.22 มิลลิเมตร (ตารางที่ 

1)  เมื่อผ่าผลพบเมล็ดมีสีใสถึงขาวขุ่น เมื่อน้าไปอบจะเหลือแต่เปลือกหุ้มเมล็ด ไม่พบส่วนที่สะสมน ้ามัน (ภาพท่ี 3) 



 ผลชาน ้ามันที่อายุ 8 - 10 เดือน ผลมีสีเขียวอมเหลืองปนน ้าตาลแดง ผลเงาและมัน ไม่มีขนที่เปลือก มี

ขนาดผลเฉลี่ย 28.55 - 34.62 มิลลิเมตร (ตารางที่ 1)  เมื่อเก็บผลสดมาชั่งพบว่ามีจ้านวน 46-57 ผลต่อกิโลกรัม 

เมล็ดมีสีน ้าตาลเข้ม (RHS2015 N200A Dark Greyish Yellowish Brown) เนื อในเมล็ดมีสีเหลืองอมเขียวอ่อน 

(RHS2015 2C Light Yellow Green) (ภาพท่ี 1) 

 น้าเมล็ดชาที่ได้จากผลชาน ้ามันอายุ8-10 เดือน ไปวิเคราะห์ปริมาณน ้ามัน พบว่ามีปริมาณน ้ามัน 8.79 

24.39 และ 29.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะผลชาน ้ามันที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 4-10 เดือน 
อายุผล ขนาดผล (มม.) น้ าหนัก (กรัม) สีเปลือก ขนที่เปลือก สีเมล็ด 
4 เดือน 17.06 3.61 สีน ้าตาลแดงอมเขียว มีขน สีเหลืองอ่อน 
5 เดือน 18.43 4.44 สีน ้าตาลแดงอมเขียว มีขน สีเหลืองอ่อน 
6 เดือน 21.44 5.77 สีน ้าตาลแดงอมเขียว มีขน สีน ้าตาลอ่อน 
7 เดือน 27.22 10.75 สีน ้าตาลแดงอมเขียว มีขน สีน ้าตาล 
8 เดือน 28.55 15.03 ผลมีสีเขียวอมเหลืองปน

น ้าตาลแดง 
ไม่มีขน สีน ้าตาลเข้ม 

9 เดือน 30.52 15.39 ผลมีสีเขียวอมเหลืองปน
น ้าตาลแดง 

ไม่มีขน สีน ้าตาลเข้ม 

10 เดือน 34.62 22.15 ผลมีสีเขียวอมเหลืองปน
น ้าตาลแดง 

ไม่มีขน สีน ้าตาลเข้ม 

 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณน ้ามันในเมล็ดจากผลชาน ้ามันที่เก็บในช่วงอายุ8 – 10 เดือน 

อายุผล ความชื้น เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 
8 เดือน 9.87 8.79 
9 เดือน 7.86 24.39 
10 เดือน 7.82 29.28 

 

 
ภาพที่ 1 ขั นตอนการท้างานและลักษณะผลชาน ้ามันที่ระยะการเจริญเติบโต1- 8 สัปดาห์ 



   
การติดป้ายดอก ดอกเริ่มบานและการติดป้ายดอก ผลชาน ้ามันอายุ 1 สัปดาห์ 

  

 

ผลชาน ้ามันอายุ 6 สัปดาห์ ผลชาน ้ามันอายุ 8 สัปดาห์  
   
 

 
ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตของผลชาน ้ามัน อายุ 4-10 เดือน 

 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะของผลชาน ้ามันอายุ 4-8 เดือน ที่น้ามาวิเคราะห์ปริมาณน ้ามัน 
 

  
อายุผล 4 เดือน 
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อายุผล 5 เดือน 

  
อายุผล 6 เดือน 

  
อายุ 7 เดือน 

  
อายุ 8 เดือน 

  
อายุ 9 เดือน 

   
อายุ 10 เดือน 

 

 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  

 อายุที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บเกี่ยวผลชาน ้ามัน คือ อายุ9-10 เดือน สามารถสังเกตได้จากผิวที่เปลือกผล

ชาน ้ามันจะเงาและไม่มีขน สีน ้าตาลแดงอมเขียวอ่อน ( RHS2015 144A Strong Yellow Green และ 175A 

Moderate Reddish Brown)  มีขนาดผลเฉลี่ย 28.55 - 34.62 มิลลิเมตร  ผลสดน ้าหนัก 1 กิโลกรัมจะมีจ้านวน 

46-57 ผล  เมล็ดชาน ้ามันมีสีน ้าตาลเข้ม (RHS2015 N200A Dark Greyish Yellowish Brown) เนื อในเมล็ดมีสี

เหลืองอมเขียวอ่อน (RHS2015 2C Light Yellow Green) และเมื่อน้าเมล็ดชาที่ได้จากผลชาน ้ามันอายุ9-10 

เดือน ไปวิเคราะห์ปริมาณน ้ามัน พบว่ามีปริมาณน ้ามัน  24.39 และ 29.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซึ่งเป็นปริมาณ

ที่สามารถน้าไปผลิตน ้ามันได้  

 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 สามารถน้าผลการทดลองไปใช้ในการแนะน้าการเก็บเกี่ยวผลชาน ้ามันให้กับเกษตรกรเพ่ือให้ได้

ปริมาณน ้ามันที่เหมาะสมและคุณภาพน ้ามันที่ดี 

 

 

ค าขอบคุณ   

 ขอขอบคุณ นักวิชาการเกษตรและคนงานประจ้าห้องทดลอง ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(โป่งน้อย)  
ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยและช่วยให้งานวิจัยนี ได้ผลและส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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