
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสวน   

อุตสาหกรรม 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาชา 

กิจกรรม   :  การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Selection of Assam Tea (camellia  sinensis  var. 

assamica)  Varieties in the Southern Region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางศุภลักษณ์ อริยภูชัย    หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

ผู้ร่วมงาน                              :  นางชญานุช ตรีพันธ์        หนว่ยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

   นางสุมาลี ศรีแก้ว    หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

   ว่าที่ รต. อรรถพล รุกขพันธ์ หน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

5. บทคัดยอ่    

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ระหว่าง 

2561 - 2562 เพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์ชาอัสสัมที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงในพ้ืนที่ภาคใต้  พบว่า 

สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ชาอัสสัมที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีอายุ 3 ปี ได้จ านวน 10 สายพันธุ์ คือ 0686 0689 

0701 0706, 0711 0712  0715  0719  0720 และ 0810 โดยมีขนาดทรงพุ่ม 195.0-280.0 เซนติเมตร, เส้น

ผ่านศูนย์กลางโคนต้น 5.45-7.75 เซนติ เมตร , ความกว้างใบ 3.0-7.0 เซนติเมตร , ความยาวใบ 8.0-18.0 

เซนติเมตร, สีของใบแก่อยู่ในกลุ่ม GG 135A-139A  สีของใบอ่อนอยู่ในกลุ่ม YGG 143A-146A จ านวนหยักใบ

ระหว่าง 84.0-134.0 หยักต่อใบ, ผลผลิตอยู่ระหว่าง 272.79-607.83 กรัมต่อต้นต่อปี, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบต่อ

ปี, จ านวนใบต่อชุด 4.0-8.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 23.57-39.20 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 2.0-9.0 เซนติเมตร 

และระยะเวลาการแตกยอดใหม่อยู่ระหว่าง 40-50 วัน   

Abstract 
The study the selection of Assam tea (camellia sinensis var. assamica) varieties 

in the Southern Region was conducted at Trang Horticultural Research Center, during 2018-2019. 

The aims of this study were a select line variety of camellia sinensis var. assamica that can high 



growth and yields in the southern region. The results were a select 10 line variety of Assam tea 

from seed cultivation that is 3 years old include 0686, 0689, 0701, 0706, 0711, 0712, 0715, 0719, 

0720  and 0810 . With a canopy size of 195 .0 -280 .0  centimeter, stem diameter 5 .4 5 -7 .7 5 

centimeter, leaf width 3.0-7.0 cm, leaf length 8.0-18.0 centimeter, The color of the old leaves is 

in GG 135A-139A group, young leaves in YGG 143A-146A group, with the number of serrated 

leaves between 84.0-134.0 serrated, the yield is between 272.79-607.83 g per tree per year, the 

amount of leaves 6 -7  leaves per year, the amount of leaves 4 .0 -8 .0  leaves, leaf length       

23.57 -39.20 centimeter segment length 2.0 -9.0 centimeter and new shoot duration between   

40-50 days 

6. ค าน า                                  

ชาเป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ โดยผลผลิตชาของโลก              

30 เปอร์เซ็นต์เป็นชาใบ (ชาจีนและชาเขียว) และอีก 70 เปอร์เซ็นต์เป็นชาด าหรือชาฝรั่งซึ่งแปรรูปจากกลุ่มพันธุ์           

ชาอัสสัม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นชาพ้ืนเมืองที่มีแหล่งก าเนิดทางภาคเหนือของไทย และมีการกระจายไปปลูกจนสามารถ

ปรับตัวได้ดีในหลายพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่ภาคใต้เริ่มมีการปลูกชาอัสสัมเมื่อพ.ศ. 2330 ที่ชุมชนบ้านเจ๊ะเหม อ าเภอ

แว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยปลูกในสวนผลไม้ สวนยางพารา บริ เวณบ้าน ริมคลอง หรือริมสวน เนื่องจาก

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในพ้ืนที่ที่มีร่มเงา ดังนั้นชาอัสสัมจึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรปลูก เพ่ือเพ่ิม

รายได้  ทั้งนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนตรังได้น าต้นชาอัสสัมที่ได้จากการเพาะเมล็ด จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่มา

ปลูกในปี 2558 แซมระหว่างแถวต้นสะตออายุ 20 ปี (ระยะปลูก 10 เมตร) ใช้ระยะปลูก 75x150 เซนติเมตร 

พบว่าชาอัสสัมอายุ 2 ปี มีการเจริญเติบโตดี คือ ความสูงเฉลี่ย 116 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 

1.47 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 93.83 เซนติเมตร จ านวนยอดเฉลี่ย 98.8 ยอด ซึ่งจากการมาศึกษาดูงานของ

กลุ่มแม่บ้านผลิตชาเจ๊ะเหม ได้มีการแปรรูปยอดชาดังกล่าว พบว่าได้ชาจีนที่มีคุณภาพและรสชาติ  ดังนั้นจึงควรมี

การคัดเลือกสายพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมที่มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูงในพ้ืนที่ภาคใต้ เพ่ือน าไปสู่การ

เปรียบเทียบพันธุ์และพิจารณาเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

-อุปกรณ์ 

 1. แปลงชาอัสสัมอายุ 3 ปี จ านวน 3,000 ต้น พ้ืนที่ปลูก 7 ไร่  

 2. ปุ๋ยเคมีผสมสูตร 80-24-26 และปุ๋ยคอก 

 3. สารป้องกันก าจัดโรค-แมลง และวัชพืช 



 4. อุปกรณ์ระบบน้ า 

     5. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลและอ่ืนๆ เช่น เวอร์เนียร์ สายวัด ตาชั่ง กล้องถ่ายรูป และอ่ืนๆ 

-วิธีการ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ดูแลรักษาต้นชาอัสสัมอายุ 3 ปี (ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558)  โดยให้น้ าและใส่ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยผสม

สูตร 80-24-26 โดยในปีที่ 1 ใส่อัตรา 20 กก./ไร่ ปีที่ 2 ใส่อัตรา 40 กก./ไร่ ปีที่ 3 ใส่ 60 กก./ไร่ หลังจากปีที่ 4 

เป็นต้นไปใส่ 80 กก./ไร่ (ช่วงต้นและปลายฤดูฝน) และใส่ปุ๋ยคอกอย่างน้อยปีละ 2 ตัน/ไร่   

2. ควบคุมความสูงที่ 50 เซนติเมตร 

3. ท าการติดตามการเจริญเติบโตของชาอัสสัมที่ผ่านการคัดเลือกและท าเครื่องหมายไว้ในปี 2561 แล้ว

คัดเลือกต้น ไว้ 10 สายพันธุ์ ส าหรับการเปรียบเทียบพันธุ์ต่อไป 

เกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้ 

  - อัตราการเจริญเติบโตของต้น คือ เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น มากกว่า 5.40 เซนติเมตร 

  - น้ าหนักผลผลิตสดต่อต้นต่อปีมากกว่า 270 กรัม (เมื่ออายุ 3 ปี)  

  - ความยาวปล้องน้อยกว่า 9 เซนติเมตร 

การบันทึกข้อมูล   

1. การเจริญเติบโต เช่น ขนาดทรงพุ่ม   

2. ลักษณะใบและการแตกยอด เช่น จ านวนชุดใบ/ปี สีใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ ลักษณะผิวใบ 

จ านวนหยักใบ ความยาวปล้อง จ านวนยอดต่อต้นต่อปี และระยะเวลาการแตกยอดใหม่  

3. ผลผลิต น้ าหนักต่อต้น  

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา  ตุลาคม  2561  -  กันยายน  2562 

สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  อ. สิเกา  จ.ตรัง 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   



  คัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์อัสสัมได้จ านวน 10 สายพันธุ์ คือ 0686, 0689, 0701, 0706, 0711, 0712, 
0715, 0719, 0720 และ 0810 โดยมีลักษณะดังนี้ 
 สายพันธุ์ 0686  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ  5.0-7.0 × 11.05-18.0 เซนติเมตร, สีของใบแก่  GG 
139 A, สีของใบอ่อน YGG 144 B, จ านวนหยักใบ 84.0-98.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย  
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 392.19 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ, 
จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 37.92 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 6.0-8.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 
 สายพันธุ์ 0689 ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ  3.5-6.1 × 9.5-15.0 เซนติเมตร, สีของใบแก่  GG 136 A  
สีของใบอ่อน YGG 144 B, จ านวนหยักใบ 90.0-114.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นมาก 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 607.83 กิโลกรัม/ต้น /ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 4.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 29.95 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 5.0-7.5 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 
 สายพันธุ์ 0701  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ  3.0-6.0 × 9.5-16.5 เซนติเมตร, สีของใบแก่ GG 136 A  
สีของใบอ่อน YGG 144 A, จ านวนหยักใบ 96.0-105.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 292.47 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 24.15 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 3.0-3.5 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 
 สายพันธุ์ 0706  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 4.0-6.0 × 11.5-16.5 เซนติเมตร, สีของใบแก ่GG 136 B 
สีของใบอ่อน YGG 144 A, จ านวนหยักใบ 85.0-104.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเป็นคลื่น 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 289.26 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 35.15 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 4.5-8.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 50 วัน 
 สายพันธุ์ 0711  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 3.0-6.0 × 8.0-17.0 เซนติเมตร, สีของใบแก่ GG 137 A  
สีของใบอ่อน YGG 144 B, จ านวนหยักใบ 100.0-134.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบมันวาวเล็กน้อย ใบหยักเป็นคลื่น 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 448.83 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 36.20 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 2.0-8.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 40 วัน 
 สายพันธุ์ 0712  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 4.0-6.5 × 11.0-17.0 เซนติเมตร, สีของใบแก่ GG 139 A 
สีของใบอ่อน YGG 143 B, จ านวนหยักใบ 89.0-114.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบเรียบ 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 413.82 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 34.95 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 5.0-8.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 



 สายพันธุ์ 0715  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 4.0-6.0 × 8.0-15.5 เซนติเมตร, สีของใบแก่  GG 139 A  
สีของใบอ่อน GG 143 A, จ านวนหยักใบ 86.0-92.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบมันวาวเล็กน้อย ใบหยักเป็นคลื่น 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 272.79 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 4.0-7.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 28.10 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 3.5-7.5 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 40 วัน 
 สายพันธุ์ 0719  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 4.5-7.0 × 10.0-16.5 เซนติเมตร, สีของใบแก ่GG 139 A  
สีของใบอ่อน GG 143 A จ านวนหยักใบ 93.0-108.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเป็นคลื่น 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 481.08 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-8.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 39.20 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 6.0-8.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 
 สายพันธุ์ 0720  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 5.0-6.3 × 10.0-15.5 เซนติเมตร, สีของใบแก ่GG 137 A  
สีของใบอ่อน YGG 144 A จ านวนหยักใบ 95.0-105.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 313.44 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 5.0-6.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 34.85 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 5.0-6.5 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน 
 สายพันธุ์ 0810  ลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาดใบ 3.5-6.0 × 9.8-17.0 เซนติเมตร, สีของใบแก่ GG 135 A  
สีของใบอ่อน YGG 146 A จ านวนหยักใบ 99.0-122.0 หยัก, ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (เมื่ออายุ 3 ปี) ผลผลิต 461.85 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง, จ านวนชุดใบ 6-7 ชุดใบ,      
จ านวนใบต่อชุด 4.0-6.0 ใบ, ความยาวชุดใบ 23.57 เซนติเมตร, ความยาวปล้อง 4.5-9.0 เซนติเมตร, ระยะเวลา
การแตกยอดใหม่ 45 วัน (ภาพท่ี 1-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  5.70 เซนติเมตร 

ใบ : ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 5.0-7.0 × 11.05-18.00 เซนติเมตร 

0686 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สายพันธุ์ 0686 

 

: สีของใบแก่ GG 139 A 

: สีของใบอ่อน YGG 144 B 

: จ านวนหยักใบ 84.0-98.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 
 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 : ผลผลิต 392.19 กรัม/ต้น/ครั้ง 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 37.92 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 6.0-8.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเม่ืออายุ  3 ปี   

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  5.45 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 3.5-6.1 × 9.5-15.0 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 136 A 

: สีของใบอ่อน YGG 144 B 

: จ านวนหยักใบ 90.0-114.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ หยักเป็นคลื่นมาก 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 607.83 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 4.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 29.95 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 5.0-7.5 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

0689 



 

ภาพที่ 2 สายพันธุ์ 0689 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  5.75 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 3.0-6.0 × 9.5-16.5 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 136 A 

: สีของใบอ่อน YGG 144 A 

: จ านวนหยักใบ 96.0-105.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเปน็คลื่นเล็กน้อย 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 292.47 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 24.15 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 3.0-3.5 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

0701 



 

 

 

ภาพที่ 3 สายพันธุ์ 0701 

 

 

 

 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  6.20 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 4.0-6.0 × 11.5-16.5 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 136 B 

: สีของใบอ่อน YGG 144 A 

: จ านวนหยักใบ 85.0-104.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเปน็คลื่น 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 289.26 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 35.15 เซนติเมตร 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

0706 



: ความยาวปล้อง 4.5-8.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 50 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

 

ภาพที่ 4 สายพันธุ์ 0706 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  6.50 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 3.0-6.0 × 8.0-17.0 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 137 A 

: สีของใบอ่อน YGG 144 B 

: จ านวนหยักใบ 100.0-134.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเปน็คลื่น 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 448.83 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

0711 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 สายพันธุ์ 0711 

 

 

: ความยาวชุดใบ 36.20 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 2.0-8.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 40 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 สายพันธุ์ 0712 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  6.50 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 4.0-6.5 × 11.0-17.0 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 139 A 

: สีของใบอ่อน GG 143 B 

: จ านวนหยักใบ 89.0-114.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ เรียบ 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 413.82 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 34.95 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 5.0-8.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

0712 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  5.70 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 4.0-6.0 × 8.0-15.5 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 139 A 

: สีของใบอ่อน GG 143 A 

: จ านวนหยักใบ 86.0-92.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบมันวาวเล็กน้อย      ใบหยักเป็นคลืน่ 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 272.79 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 4.0-7.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 28.10 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 3.5-7.5 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 40 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

0715 



 

ภาพที่ 7 สายพันธุ์ 0715 

 

 

 

     

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  7.75 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 4.5-7.0 × 10.0-16.5 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 139 A 

: สีของใบอ่อน GG 143 A 

: จ านวนหยักใบ 93.0-108.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบมันวาว หยักเปน็คลื่น 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 481.08 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-8.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 39.2 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 6.0-8.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพื้นที่ภาคใต้ 

0719 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สายพันธุ์ 0719 

 

 

 

- 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

0720 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 สายพันธุ์ 0720 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  7.65 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 5.0-6.3 × 10.0-15.5 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 137 A 

: สีของใบอ่อน YGG 144 A 

: จ านวนหยักใบ  95.0-105.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 313.44 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 5.0-6.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 34.85 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 5.0-6.5 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเม่ืออายุ  3 ปี   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา  : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

วันที่ปลูก : 8  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 

ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น  7.65 เซนติเมตร 

ใบ 

: ขนาดใบ (กว้าง×ยาว) 3.5-6.0 × 9.8-17.0 เซนติเมตร 

: สีของใบแก่ GG 135 A 

: สีของใบอ่อน YGG 146 A 

: จ านวนหยักใบ  99.0-122.0 หยัก 

: ลักษณะผิวใบ ใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

 

: ผลผลิต 461.85 กรัม/ต้น/ปี 

: จ านวนชุดใบต่อปี 6-7 ชุดใบ 

: จ านวนใบต่อชุด 4.0-6.0 ใบ 

: ความยาวชุดใบ 23.57 เซนติเมตร 

: ความยาวปล้อง 4.5-9.0 เซนติเมตร 

: ระยะเวลาการแตกยอดใหม่ 45 วัน 

ลักษณะเด่น 

- 

การคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ 

* หมายเหตุ  ผลผลิตเฉลี่ยจากต้นชาอัสสัมเมื่ออายุ  3 ปี   

0810 



 

ภาพที่ 10 สายพันธุ์ 0810 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผลการคัดเลือกพันธุ์ชากลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมในพ้ืนที่ภาคใต้ จากต้นชาอัสสัมที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มี

อายุ 3 ปี สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ชาที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงได้จ านวน 10 สายพันธุ์ คือ 

0686, 0689, 0701, 0706, 0711, 0712, 0715, 0719, 0720 และ 0810 อย่างไรก็ตามการคัดเลือกในครั้งนี้ท า

ในชาอายุ 3 ปี ซึ่งเริ่มให้ผลผลิตที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป ดังนั้นจึงยังคงมีการเก็บบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมในปี

ถัดไปควบคู่กับการขยายพันธุ์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบพันธุ์ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตชาบ้านเจ๊ะเหม จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร     

กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัย และเกษตรกรผู้สนใจ 
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