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ชา 2

บทนํ า

ลักษณะท่ัวไป
ชา เปนพืชที่นํ ามาท ําเปนเคร่ืองด่ืม เปนท่ีนิยมบริโภคของคนท่ัวโลก เชนเดียวกับกาแฟ และโกโก

โดยจีนเปนประเทศแรกที่เริ่มน ําชามาท ําเปนเคร่ืองด่ืมเม่ือกวา 2,000 ปที่แลว จากนั้นความนิยมในการดื่มนํ ้า
ชาก็ไดแพรกระจายไปทั่วโลก ท้ังในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และในบางประเทศของทวีปแอฟริกาดวย ใน
บรรดานักดื่มชาทั่วโลก ชาวอังกฤษถือไดวามีการดื่มชามากที่สุด คือ ดื่มคนละ 3.06 กิโลกรัม/ป รองลงมาได
แก สาธารณรัฐไอรแลนด อิรัก ฮองกง ญ่ีปุน อินเดีย และไทย ตามล ําดับ

ชาเปนพืชกึ่งรอน สามารถข้ึนไดดีในเขตอบอุน และมีฝน จึงท ําใหแหลงปลูกชากระจายอยูตั้งแต
ละติจูดที ่ 45 องศาเหนือในรัสเซยี ถึง 50 องศาใตในทวีปแอฟริกา ปลูกไดในพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับนํ ้า
ทะเล 1,000-2,000 เมตร ผลผลิตชาสวนใหญจะอยูในทวีปเอเชียโดยพื้นที่ที่มีการปลูกชามากจะอยูระหวาง
แนวเหนือใต ตั้งแตประเทศญี่ปุนถึงอินโดนีเซีย และแนวตะวันออก-ตก จากประเทศอินเดียถึงญ่ีปุน เน่ือง
จากพื้นที่เหลาน้ีจะอยูในเขตมรสุมมีอากาศอบอุนและมีปริมาณน้ํ าฝนมากเหมาะกับตนชาที่กํ าลังเจริญเติบ
โตสํ าหรับประเทศไทย ในป 2535 และ 2536 มีพื้นที่ปลูกชา 34,104 และ 33,907 ไร มีผลผลิตใบชาสดรวม
45,340 และ 40,847 ตันตามล ําดับ โดยจังหวัดเชียงรายมีการปลูกและไดผลผลิตมากที่สุด รองลงมา คือ
จังหวัดล ําปาง แพร และเชียงใหม จากปริมาณการผลิตที่ไดท ําใหประเทศไทยมีทั้งการน ําเขาและสงออกชา
ซึ่งมีปริมาณและมูลคา ดังน้ี

ชา และองคประกอบทางเคมี
             ชาเปนไมพุมอายุยืน ประกอบดวยสารโพลีฟนอล (Polyphenols) มากถึง 20-35% ซึ่งมีผลตอรสฝาด
และสีของน้ํ าชา ขอมูลจากการหมัก (Decomposition) และการวิเคราะหแสหงใหเห็นวาชามีองคประกอบ
ทางอินทรีย (Organic Matter) ไมนอยกวา 450 ชนิด และยังพบสารอนินทรีย (Inorganic Mater) ไมนอยกวา
15 ชนิด
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ประโยชนของชา
  ชาเปนเครื่องดื่มที่มีธาตุอาหารหลายชนิดเปนองคประกอบที่ชวยบ ํารุงใหรางกายมีสุขภาพดี ซึ่ง

ประโยชนของชา พอจะสรุปไดดังนี้

  ชวยกระตุนใหระบบประสาทและรางกายสามารถท ํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ือง
จากชามีสารคาเฟอีนเปนองคประกอบ ซึ่งคาเฟอีนนี้จะไปกระตุนระบบประสาทสวนกลางและระบบหมุน
เวียนของโลหิต ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย มีอิทธิพลตอขบสนการเมตตาโบลิซึ่มของเซลลรางกาย ชวย
ขยายหลอดเลือด และปองกันโรคใจตีบตัน นอกจากนี้ชายังสามารถรักษาอาการเจ็บหนาอก และกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดหลอเล้ียง  รักษาโรคหวัด  โรคปวดหัวโดยไมมีผลขางเคียง
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  ชวยแกกระหายและชวยในการยอยอาหาร ในชวงอากาศรอน การดื่มชาจะชวยใหมี
ความรูสึกสดชื่นขึ้น เนื่องจากในชามีสารโพลีฟนอล (polyphenol)คารโบไฮเดรท และกรดอะมิโนเปนองค
ประกอบ เมื่อสารเหลานี้เกิดปฏิกิริยากับนํ ้าลาย  จะชวยกระจายความรอนสวนเกินในรางกาย พรอมกับ
ชะลางสารพิษตาง ๆ ออกไป ชวยเรงใหมีการขับถายของเสียออกจากรางกาย ท ําใหขบสนการเมตตาโบลิม
ซึ่มเกิดความสมดุล หรือในชวงหลังต่ืนนอน เรามักรูสึกขมปาก และกระหายนํ้ า การดื่มชาถวยหนึ่งจะชวย
ลางปาก และกระตุนใหมีความอยากรับประทาน นอกจากน้ันชายังใหสารไอโอดีน และฟลูออไรดท่ีเปนสาร
ปองกันภาวะไทรอยดผิดปกต ิ (hyperthyroidism) ซึ่งฟลูออไรดเพียงพอกับความตองการจะชวยปองกันฟนผุ
หรือ หลังจากรับประทานอาหารแลวดื่มชาแกๆ สักถวย จะชวยกระตุนการหลั่งนํ้ ายอยในกระเพาะอาหาร
ชวยยอยอาหารจํ าพวกวิตามินกลุมตาง ๆ เชน  inositol, folio acid, pantothenic acid เปนตน นอกจากนี้ใบชา
ยังมีสารประกอบอื่นอีก  เชน methionine,  thenylcyoteine     ซ่ึงสารเหลาน้ีจะชวยสงเสริมขบวนการเมตตา
โบลิซึ่มเพื่อยอยไขม ั สวนสารใหกลิ่น (aromatic) ที่เปนองคประกอบในชาจะชวยยอยอาหารและระงับกลิ่ง
ปากเพราะวาไขมันสามารถละลายในสารใหกลิ่นเหลานี ้ดังน้ัน ชาจึงเปนเคร่ืองด่ืมของชนชาตท่ีนิยมบริโภค
เนื้อสัตว และเนยเปนอาหารหลัก

  ชวยฆาเช้ือโรค  ลดการอักเสบ ชวยสมานแผล ชวยในการขับถาย และชะลางสารพิษใน
รางกาย  เนื่องจากในชามีสารโพลีฟนอล สามารถฆาเช้ือแบคทีเรีย (colon bacillus) เชน ไทฟอยด
อหิวาตกโรค ฯลฯ โดยทํ าใหโปรตีนของเช้ือแบคทีเรียน้ันแข็งตัว(solidifying) จากหลักฐานโบราณของจีน
พบวา  น้ํ าชาแกๆ 1 ถวย ใชรักษาโรคบิดไดอยางดี ชวยรักษาบาดแผลลดความเปนพิษและอาการอักเส ดัง
น้ัน บริษัทผลิตยาสํ าเร็จรูปจึงใชชาเปนองคประกอบในการผลิตยาส ําหรับรักษาโรคบิดและหวัด สารโพลีฟ
นอลในใบชาสามารถยอย (decompose) อลูนิเนียม สังกะส ี และสารอัลคาลอยที่อยูในนํ ้าได ชวยใหนํ้ า
สะอาดขึ้น นอกจากนี้ชายังสามารถชวยรักษาโรคพิษสุราเรื้องรัง และสารพิษในบุหรี ่น้ํ าชาแก 1 หรือ 2 ถวย
ชวยละลายสิ่งที่ไมจํ าเปนออกไปโดยสารคาเฟอีนและโพลีฟนอลจะทํ าปฏิกิริยาเปนกลางกับอัลกอฮอล 
(neutralization)

       



ชา 5

  ชวยทํ าใหสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะชาเขียวจะมีวิตามินซ ี วิตามินบีคอมเพล็คและกรด
เพนโทเทนิค  รวมทั้งวิตามินพ ี   ซึ่งสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดงาย โดยคาเทคชิน (catechine) ท่ีเปนองค
ประกอบใน polyphenol  เชน วิตามินพ ี ชวยใหหลอดเลือดมีความยืดหยุนมากขึ้น (permeable) ชวยไมให
เสนเลือดแข็งตัวงาย, กรด pantothenic  ชวยทํ าใหผิวหนังชุมชื้น, วิตามินบี 1 สามารถชวยสงเสริมการเจริญ
เติบโตของเมล็ดเลือด, วิตามินบี 2 ชวยลดการอักเสบ เชน การอักเสบท่ีผิวหนังและอาการของโรคปอดบวม
เปนตน ชาฝร่ัง (black tea) มีวิตามินเคมาก การดื่มชาฝรั่งวันละ 5 ถวย จะทํ าใหรางกายไดรับวิตามินเค พอ
เพียงกับความตองการของรางกาย

                ชวยใหรางกายแข็งแรง (fitness) ตอตานโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ชาพุเออ ที่ผลิตใน
ยูนาน มีช่ืเสียงในดานสรรพคุณทางเภสชักรรม   จากการวิจัยพบวา  ชาเถา (Tuocha)   เปนชาที่ชวยลดความ
อวน  และชวยรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันไดเปนอยางดี  เนื่องจากการดื่มชาเถา    จะชวยลดปริมาณสาร
ประกอบ antilipoidic แกบุคคลท่ีมปีญหาเร่ืองอวน เครียดและโรคหลอดเลอืดอุดตัน

                ชาอูหลง สามารถชวยลดความอวนและอาการทองผูก โดยจะชวยละลายไขมันและชวย
ในการยอยอาหารและลดประจุ (discharge) ในปสสาวะ

                มีรายงานตางประเทศที่นาสนใจอยางหนึ่ง คือ ชาวจีนและชาวญี่ปุนที่อยูในไรชา ลวน
แตมีอายุยืนนานและมีสุขภาพดีซึ่งสัณนิษฐานวามาจากการที่ปลูกชาเองแลวก็ชงชาดื่มเปนประจํ า นอกจากน้ี
คนญ่ีปุนยังเชื่อวา การดื่มชาเขียวจะชวยลดการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร รวมทั้งยัง
มีคุณสมบัติคลายยาเอแซดท ี (AZT) ที่ใชในการรักษาผูปวยโรคเอดสซึ่งขณะนี้มีรายงานวาแพทยญี่ปุนก ําลัง
ทํ าการแยกสารขมออกจากชาเพื่อนํ ามาใชรักษาโรคพรอมทั้งแพทยยังแนะนํ าดวยวา ถาดื่มชาวันละ 3 ถวย
จะไดรับวิตามินอีเปนจํ านวน 50% วิตามินเอ อีก 20% ของความตองการของรางกายในแตละวัน

               สถาบันมะเร็งแหงนครเซ่ียงไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันมะเร็งของ
สหรัฐอเมริกาไดทํ าการวิจัยจากคนดื่มชา 900 คนในเซี่ยงไฮ และ 11,500 คน ในอเมริกาพบวาคนที่ดื่มชา
เขียวเปนประจํ านานๆ  โอกาสเปนมะเร็งในกระเพาะอาหารจะนอยลง โดยจะลดลงในเพศชาย 20% ในเพศ
หญิง 20% ในเพศหญิง 50% เน่ืองจากเพศหญิงไมมีปจจัยเสริมในการเปนมะเร็ง เชน การดื่มเหลา หรือสูบ
บุหร่ี และการวิจัยยังพบอีกดวยวา ผลดีของชาเขียวจะลดลง ถาด่ืมชารอนจัด
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แหลงกํ าเนิด ประวัติการปลูกชา
แหลงกํ าเนิดชาตามธรรมชาติ มีจุดศูนยกลางอยูทางตะวันออกเฉียงใตของจีนใกลตนนํ ้าอิระวดี แลว

แพรกระจายพันธุไปตามพื้นที ่ลักษณะคลายรูปพัด จากดานทิศตะวันตก ระหวางเทือกเขานากา มานิปุริและ
ลูไซ ตามแนวชายแดนของรัฐอัสสัม และสหภาพพมา ไปยังมณฑลซีเกียงของจีนทางดานทิศตะวันออกแลว
ลงสูทิศใตตามเทือกเขาของสหภาพพมา ตอนเหนือของไทยไปสิ้นสุดที่เวียดนาม โดยมีอาณาเขตจากดาน 
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก กวางถึง 1,500 ไมล หรือ 2,400 กิโลเมตร ระหวางเสนลองจิจูด 95-120 องศา
ตะวันออก และจาก ทิศเหนือ จรดทิศใต ยาว 1,200 ไมลหรือ 1,920 กิโลเมตร ระหวางเสนละติจูดที ่ 29-11 
องศาเหนือ

ประวัติการปลูกชาของโลก
การด่ืมชาน้ันไดเร่ิมข้ึนในประเทศจีน คาดวาไมนอยกวา 2,167 ปกอนคริสตกาล ตํ านานการเร่ิมตน

ของการดื่มชามีหลายตํ านาน    บางก็กลาววา  จักรพรรดิเสินหนงของจีน (Shen Nung)   คนพบวิธีชงชา  โดย
บังเอซ เมื่อพระองคทรงตมนํ ้าดื่มใกลๆ กับตนชา ขณะรอคอยใหน้ํ าเดือดกิ่งชาไดหลนลงในหมอชา  สักพัก
หน่ึงกลิ่นหอมกรุนก็โชยออกมา เมื่อพระองคเอากิ่งชาออกแลวทรงดื่มชากันอยางแพรหลายมากขึ้นในเวลา
ตอมา นอกจากทรงคนพบสรรพคุณของชาแลวพระองคยังทรงคนควาและทดสอบสมุนไพรชนิดตาง ๆ กวา
200 ชนิด        ชาวจีนจึงไดนับถือวาพระองคเปนบิดาแหงแพทยศาสตร อีกตํ านานหนึ่งกลาวถึง  นักบวชชื่อ
ธรรม ซึ่งเปนโอรสของกษัตริยอินเดียวไดเดินทางมาจาริกบุญเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาในจีน ในชวงแผน
ดินของจักรพรรดิถูต่ี      ในชวงป ค.ศ.519 จักรพรรดิถูตี่ทรงนิยมชมชอบนักบวชจึงไดนิมนตใหนักบวชไป
พักอยูในถํ้ าแหงหน่ึงในเมืองนานกิง ขณะที่นักบวชไดสวดมนตภาวนาอยูก็เกิดเผลอหลับไป   ท ําใหชาวจีน
หัวเราะเยาะ เพ่ือเปนการลงโทษตนเอง มิใหกระท ําความผิดเชนน้ันอีก    ทานธรรมจึงไดตัดหนังตาของตน
ทิ้งเสีย หนังตาเม่ือตกถึงพ้ืนก็เกิดงอกข้ึนเปนตนชา ซึ่งเปนนิมิตที่แปลก       ชาวจีนจึงพากันเก็บชามาชงใน
น้ํ าด่ืมเพ่ือรักษาโรค
             นอกจากน้ียังมีตํ านานเลาขานกันอีกวาในสมัยหน่ึงไดเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดในเมืองจีนผูคน
ลมตายกันเปนจํ านวนมาก  เกี้ยอุยซินแส พบวา สาเหตุใหญของการเกิดโรคเกิดจากการท่ีผูคนพากันด่ืมน้ํ า
สกปรก จึงแนะนํ าใหชาวบานตมน้ํ าด่ืม และเพื่อใหชาวบานเชื่อจึงเสาะหาใบไมมาอังไฟใหหอมเพื่อใสลง
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ไปในนํ ้าตม เกี้ยอุยซินแสดพบวามีพืชชนิดหนึ่งที่ใหกลิ่นหอมมากเปนพิเศษ มีรสฝาดเล็กนอยและแกอาการ
ทองรวงได จึงเผยแพรวิธีการนี้ใหชาวบานไดท ําตาม ซึ่งพืชที่มีกลิ่นหอมก็คือตนชานั่นเอง
             เรื่องชาถูกบันทึกไวในหนังสือจีนโบราณชื่อเออหยา (Er Ya : On Tea) โดยขนุนางในจักรพรรดิ 
Zhou โดยใหคํ าจํ ากัดความของค ําวาชา คือสมุนไพรรสขมชนิดหนึ่ง จากบันทึกของมณฑลหัวหยาง ปจจุบัน
คือ มณฑลซิฉวน) ในชวงการท ําสงครามระหวางกษัตริยว ู(Wu) ในราชวงศ Zhou กับจักรพรรพิองคสุดทาย
ของราชวงศ Shang (ในป 1066 กอนคริสตกาล) ทหารจากมณฑลซ ู (Shu) ซึ่งมารวมรบไดน ําชาและผึ้งมา
เปนเคร่ืองบรรณาการแกกษัตริยดวย
             หลักฐานส ําคัญเกี่ยวกับเรื่องชาที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือ "คัมภีรชาของหลูอยู (Lu Yu)" โดยหลู
อยูเกิดในมณฑลเหอเปอระหวาง ค.ศ. 728-804 หลูอยูมีความสนใจในเรื่องชามาก ไดเขียนตํ าราไวต้ังแต
ประมาณป ค.ศ. 780 ช่ือวา "ชาชิง" (Tea classic ซ่ึงเปนตํ าราที่ใหความรูและรายละเอียดเกี่ยวกับชาถึง 10 บท 
ถือวาเปนตํ าราที่เกี่ยวกับชาเลมแรกของโลก โดยเน้ือหาในหนังสือจะเร่ิมต้ังแตเร่ืองตนกํ าเนิดของการด่ืมชา 
เคร่ืองมือ การผลิตชา อุปกรณการชงชา การชงชาที่ถูกวิธ ี วิธีการดื่มชา ประวัติเร่ืองราวเก่ียวกับชา แหลง
กํ าเนิดของชา การแบงคุณภาพของชา และธรรมเนียมการชงชา
             สมัยราชวงศถังและราชวงศซอง (ค.ศ. 618-1260)   การดื่มชาเปนที่นิยมมาก มีรานนํ าชาอยูทุกหน
ทุกแหงในแตละมณฑลจนถึงเมืองหลวง แตกรรมวิธีชงชาในสมัยราชวงศพังจะผิดแผกแตกตางจากการ 
ชงชาที่รูจักกัน สมัยนั้นจะนํ าใบชาไปนึ่งกับขาวแลวเติมเกลือ ขิง เปลือกสมและเคร่ืองเทศ จากน้ันนํ ามาปน
เปนกอนไวส ําหรับละลายนํ ้าด่ืม สวนในสมัยราชวงศซอง การชงไดเปลี่ยนจากกอนชานึ่งมาเปนใบชาแหง 
โดยนํ าใบชามาโมจนเปนผง แลวชงกับนํ้ ารอน ในยุคน้ีเองท่ีคนจีนเร่ิมมีวัฒนธรรมจิบน้ํ าชา พระสงฆหันมา
ใชการชงชาเพื่อสราง ศีล สมาธ ิปญญา จนกระท่ังเม่ือชาวตาดรุกรานจีน จนราชวงศซองถูกท ําลายไป ท ําให
การท ําและชงชาสูญสิ้นไปดวย
             ตอมาในสมัยราชวงศหยวน (ค.ศ.1208-1368)    คนจีนหันมาชงชาดวยใบซึ่งตองชงชาในปาน (กานํ ้า
ชา) ปานชาจะชวยกรองเศษชาไมใหหลนลงจอกในขณะริน
             จากประเทศจีน ชาไดถูกเผยแพรน ําไปปลูกในประเทศตางๆ ในเอเซีย เชน ประเทศญี่ปุนซึ่งเปน
ประเทศที่อยูใกลกับจีน   โดยเร่ิมรูจักและมีการนํ าชาเขาญ่ีปุน  โดยพระชาวญ่ีปุนจํ านวนหน่ึงท่ีเดินทางมา
ประเทศจีนกับเรือคณะทูต เพื่อมาศึกษาค ําสอนทางพุทธศาสนา และไดนํ าเมล็ดชากลับไปปลูกที ่ Shingaken 
ซึ่งก็ประสบผลส ําเร็จไดผลดี หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1191 การปลูกชาไดกระจายทั่วไปและพระชาวญี่ปุน  
ชื่อไปไซ (Eisai) ไดไปเยือนจีนในป ค.ศ. 1196 และ 1192 ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการ 
ด่ืมชา (Preserving Health in Drinking Tea) เปนหนังสือเลมแรกเกี่ยวกับชาที่เกิดขึ้นในญี่ปุน จึงท ําใหเกิด
ประเพณีการดื่มชาในประเทศญี่ปุน ซ่ึงตอมาไดพัฒนาข้ึนเปนประเพณีการชงชาของญ่ีปุนมาจนถึงปจจุบันน้ี
             ในประเทศมาเลเซีย ชาพันธุจีน ถูกน ําเขาไปปลูกที่ปนังในป ค.ศ. 1802 ตอมา ป ค.ศ. 1822 ไดนํ าไป
ปลูกที่สิงคโปร ซึ่งสิงคโปรไดจัดซื้อตนชาเพิ่มเติมจากประเทศจีนและอินเดียใน ป ค.ศ. 1893 การปลูกชาใน
ลักษณะเปนสวนขนาดใหญเริ่มประสบผลส ําเร็จท่ีรัฐยะโฮวและเปรัค ป ค.ศ. 1910 ไดมีการทดลองปลูกชาที ่
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Gunong Angsi และชาวจีนไดนํ าเมล็ดชาจากประเทศจีนมาทดลองปลูกที่รัฐเซลังงอ ตอมากระทรวงเกษตร
ของมาเลเซีย ไดนํ าเมล็ดชาจากอินเดีย มาทดลองปลูกบริเวณที่ตํ่ าของรัฐเซอรดังและบนที่สูงคาเมอรอน 
Comeron  Highlands)
             ในประเทศอินเดีย ชวงศตวรรษท่ี 18-19 บริษัท West India ไดนํ าเมล็ดชาจีนมาทดลองปลูกตามไหล
เขาหิมาลัย สวนการขยายตัวของอุตสาหกรรมชาเร่ิมข้ึนในป ค.ศ. 1818-1834 บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอมามีการพบชาปาแถบเนปาลและมานิเปอร เปนเหตุใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการดูแลและมีการปลูกชา
ขึ้นที่กัลกัตตาในป ค.ศ. 1834 และไดมีการคนควาทดลองเกี่ยวกับชาที่สวนพฤกษศาสตรแหงกัลกัตตา โดย
ไดรับความชวยเหลือดานเมล็ดพันธุจากประเทศจีน ตอมาจีนงดสงพันธุชามาใหเนื่องจากกลับวาอินเดียจะ
ผลิตชามาแขงขัน อินเดียจึงตอง ดํ าเนินการพัฒนาสายพันธุชาขึ้นมาเอง โดยใชพันธุชาที่ปลูกอยูแลวและ
พันธุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยูใกลชายแดนเนปาล จนถึงพรมแดนประเทศจีนแถบมณฑลยนูาน
             ในประเทศอินโดนีเซีย ในปค.ศ. 1690 ไดมีการนํ าชาตนแรกมาปลูก และในป ค.ศ. 1824 ไดนํ าเมล็ด
พันธุชาจากประเทศญี่ปุนมาปลูก ตอมาในป ค.ศ. 1827-1833 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดสงเจาหนาที่เดินทางไป
ยังประเทศจีนเพื่อเก็บรวบรวมเมล็ดชาและน ําคนงานเขามาท ํางาน การปลูกชาไดถูกผูกขาดโดยรัฐมาจนถึงป 
ค.ศ. 1860 ตอมาในป ค.ศ. 1872 ไดมีการนํ าชาพันธุอัสสัมมาปลูก แตยังไมไดผลจริงจัง จนกระทั่งป ค.ศ. 
1878 ไดมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตชาจากการใชมือมาเปนเครื่องจักร มีการปรับปรุงคุณภาพและนํ าเมล็ด
ชามาจากศรีลังกา ตอมาในป ค.ศ. 1919 บริษัทชาของอังกฤษไดมาวางรากฐานการปลูกชาบนเกาะสุมาตรา 
แตพอถึงชวงสงครามโลกครั้งที ่ 2 อุตสาหกรรมชาถูกละเลย ท ําใหผูผลิตชาประสบปญหา จนกระทั่งในชวง
ป ค.ศ. 1941-1973 พื้นที่ปลูกชาถูกรื้อถอนตัดทิ้งไปปลูกพืชอื่น ๆ เปนจํ านวนมากถึง 70%

ในประเทศศรีลังกา  ป ค.ศ. 1824 ไดนํ าเมล็ดชาจากประเทศจีนเขามาปลูก และน ํามาจากอัสสัมใน
ป ค.ศ. 1839 แตไมไดมีการปลูกอยางจริงจัง จนในป ค.ศ. 1867 ไดเริ่มมีการปลูกชาที่ใชเมล็ดพันธุจากจีน 
โดยพ่ีนอง Soloman และ Gabrid ท่ีเมือง rambodo ตอมาในป ค.ศ. 1880  เกดิการระบาดของโรคราสนิม ท ํา
ใหกาแฟไดรับความเสียหายมาก จึงมีการปลูกชาทดแทนกาแฟ 5 ปตอมาจึงมีพื้นที่ปลูกชามากกวา 150,000 
เอเคอร และมีการบุกเบิกพื้นที่ใหม ๆ จึงท ําใหปจจุบันนี้ประเทศศรีลังกามีพื้นที่ปลูกชาประมาณ 220,000 
เอเคอร

ในทวีปยุโรป อังกฤษเปนประเทศแรกที่รูจักนํ าใบชามาใชประโยชน โดยมีการนํ าใบชามาจาก
ประเทศจีนในปค.ศ. 1657 และในชวงป ค.ศ. 1657-1833 บริษัทอินเดียวตะวันออกของอังกฤษไดเปนผูผูก
ขาดการนํ าเขาชา และชาวอังกฤษก็ยอมรับการบริโภคชาไดเร็วกวาชาติอ่ืนๆ โดยมเีซอรโทมัส การราเวย 
เปนผูบุกเบิกวงการอุตสาหกรรมชาของอังกฤษ ตอมานายทอมม่ี ลิปตัน และนายดาเนียล ทวินนิ่ง ไดจัดต้ัง
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชา ย่ีหอลิปตันหรือทวินน่ิงท่ีมีช่ือเสียงจนถึงปจจุบันน้ี
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ในประเทศฝร่ังเศส     ชาถูกยอมรับเปนเคร่ืองด่ืมในศตวรรษท่ี 17 สมัยพระเจาหลุยสที่ 14   ทรง
เสวยชาเพื่อชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น และแรงเสริมอีกอยางคืออุตสาหกรรมชาในอังกฤษเขามาตีตลาด
ในฝร่ังเศส

ในประเทศรัสเซีย เริ่มปลูกชาครั้งแรกที ่Sukhum Botonic Gardens บนฝงทะเลดํ า ในป ค.ศ. 1847 
โดยอุปราชของเมืองคอเคซัสเมื่อตนชาเริ่มใหผลผลิต ท ําใหความนิยมปลูกชาเพิ่มมากขึ้น ป ค.ศ. 1884 มีการ
นํ าตนกลาชาจากประเทศจีนมาปลูกในเนื้อที่ประมาณ 5.5  เอเคอร หลังจากนั้นไดมีกลุมผูสนับสนุนการ 
ปลูกชาขึ้น โดยจัดซื้อสวนบนฝงทะเลดํ า จํ านวน 3 สวน เพื่อปลูกชาจํ านวน 385 เอเคอร ใชเมล็ดพันธุจาก
ประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา รวมทั้งจางคนชํ านาญเร่ืองขากับคนงานจากประเทศจีนมาฝกสอนโดย 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการทํ าชามาจากประเทศอังกฤษ ตอมาในป ค.ศ. 1900 กระทรวงเกษตรของรัฐเร่ิมได
จัดต้ังสถานีทดลองและผลิตตนพันธุแจกจาง โดยไมคิดมูลคา จากการสงเสริมนี้ทํ าใหการปลูกชาขยายตัว
มากขึ้น จนในปจจุบันประเทศรัสเซยี จัดไดวามีการปลูกชากันมาก ในรัฐจอรเจีย (Georgia ชายฝงทะเลดํ า

ในทวีปแอฟริกา การปลูกชาเร่ิมตนท่ี Durban Botanic Gradens ในป ค.ศ. 1850 โดยปลูกทดแทน
กาแฟที่ประสบความลมเหลวโดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาใต สํ าหรับอุตสาหกรรมชาที่เกาแกที่สุดของ
แอฟริกาเริ่มที่มาลาวีโดยมีการน ําเมล็ดชามาทดลองปลูกครั้งแรกในป ค.ศ. 1878 แตชาตายหมด ตอมาในป 
ค.ศ. 1886-1888 นักบวชชาวอังกฤษ เปนผูนํ าเมล็ดชาจาก Kew และ Edinburgh Botanic Gradens มาปลูกได
สํ าเร็จ จากน้ันไดมีการนํ าตนพันธุไปปลูกที่เคนยา อูกันดา และแทนซาเนีย และในชวงป ค.ศ. 1920-1930 
การพัฒนาอุตสาหกรรมชาจึงไดเร่ิมตนข้ึน โดยระหวางป ค.ศ.1921-1925 บริษัทเอกชน 3 แหง ไดเร่ิม 
ปลูกชาขึ้นที ่Rift Valley ในเคนยา ป ค.ศ. 1924 อุตสาหกรรมชาของแทนซาเนียไดเร่ิมข้ึนท่ี Tukuyu  บริเวณ
เขตที่สูงทางตอนใตของประเทศ จานั้นไดขยายมายังเทือกเขา Usambara ในป ค.ศ. 1931 สวนในยูกันดานั้น 
การปลูกชาเริ่มคอนขางลาชา โดยมีการเริ่มปลูกชาในป ค.ศ. 1930

ในทวีปออสเตรเลีย มีการนํ าเมล็ดพันธุชาจาก Kew Botanic Gardens ประเทศอังกฤษเขามา
ทดลองปลูกที่รัฐควีนสแลนด ตอมาในป ค.ศ. 1936 สถานีวิจัย South Johnstone ไดนํ าเมล็ดพันธุจากไร
ทดลองบานานามาเพาะ และในป ค.ศ. 1942 จึงไดท ําการทดลองปลูกชาขึ้นในสถานีทดลองพื้นที่ครึ่งเอเคอร 
ในป ค.ศ. 1950 และ 1960 ไดเกิดบริษัทชาขึ้น 3 บริษัท ต้ังอยูท่ี Nerada และ Tully และไดมีการคิดวิธีเก็บชา
โดยใชเคร่ืองจักรแทนแรงงานคน

ประวัติการปลูกชาของไทย
ในสมัยสุโขทัยชวงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน พบวา ไดมีการดื่มชากัน แตก็ไมปรากฏ

หลักฐานวานํ าเขามาอยางไร และเมื่อใด แตจากจดหมายของทานลาลูแบร ในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ป พ.ศ. 2530 ไดกลาวไววา คนไทยไดรูจักการดื่มชาแลว โดยนิยมชงชาเพ่ือรับแขก การด่ืมชาของ
คนไทยสมัยนั้นดื่มแบบชาจีนไมใสนํ้ าตาล
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สํ าหรับการปลูกชาในประเทศไทยน้ัน แหลงกํ าเนิดเดิมจะอยูตามภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ 
โดยจะกระจายอยูในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือ ที่ส ําคัญไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน แพร นาน 
ลํ าปางและตาก จากการส ํารวจของคณะทํ างานโครงการหลวงวิจัยชาไดพบแหลงชาปาที่บางไมฮุง ก่ิงอํ าเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน บริเวณเขตติดตอชายแดนประเทศพมา ตนชาปาที่พบเปนชาอัสสัม (Assam 
tea) อายุหลายรอยป เสนผาศูนยกลางของล ําตนประมาณ 0.5 เมตร ชาวบานละแวกนั้นเรียกตนชาพันป เขา
ใจวาตนชาปาขนาดใหญ สามารถพบไดอีกตามบริเวณเทือกเขาสูงของจังหวัดแพรและนาน โดยสวนชาสวน
ใหญทางภาคเหนือจะเปนสวนเกาที่ไดจากการถางตนไมชนิดอ่ืนออกเหลือไวแตตนชาปาที่ชาวบานนิยม
เรียกวา ตนเม่ียง จํ านวนตนตอไรต่ํ า ประมาณ 50-200 ตน/ไร ผลผลิตใบชาสดตํ ่าเพียง 100-140 กิโลกรัม/ไร 
ชาวบานจะเก็บใบชาปาดวยมือโดยการรูดใบทิ้งกิ่ง แลวนํ าใบมาผลิตเปนเมี่ยง ในปจจุบันชวงใดที่เมี่ยงมี
ราคาสูงใบชาปาจะถูกน ํามาผลิตเปนเมี่ยง แตเม่ือเม่ียงมีราคาถูก ใบชาปาจะถูกนํ าไปจ ําหนายใหกับโรงงาน
ผลิตชาจีนขนาดเล็ก ท ําใหชาจีนที่ผลิตไดมีคุณภาพตํ ่า

การพัฒนาอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย เร่ิมข้ึนอยางจริงจังในป พ.ศ.2480 โดย นายประสิทธิ์ 
และนายประธาน พุมชูศรี สองพ่ีนองไดต้ังบริษัทใบชาตราภูเขาจํ ากัด และสรางโรงงานชาขนาดเล็กขึ้นที่
อํ าเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยรับซื้อใบชาสดจากชาวบานที่ทํ าเมี่ยงอยูแลว แตปรากฏวาพบปญหา
อุปสรรคหลายประการ เชน ใบชาสดมีคุณภาพตํ ่าปริมาณไมเพียงพอ ชาวบานขาดความรูความช ํานาญใน
การเก็บเกี่ยวยอดชาและการตัดแตงตนชา สวนที่อ ําเภอฝางน้ัน นายพร เกี่ยวการคา ไดนํ าผูเชี่ยวชาญทางดาน
ชา ชาวฮกเกี้ยนมาจากประเทศจีน เพื่อมาถายทอดความรูใหกับคนไทย ตอมาในป พ.ศ. 2482 สองพ่ีนอง
ตระกูลพุมชูศรี ไดแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเร่ิมปลูกสวนชาเปนของตนเอง ใชเมล็ดพันธุชาพื้น
เมืองมาเพาะ สวนขาตั้งอยูที่แกงพันทาว อํ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในเน้ือท่ีประมาณ 100 ไร และตอ
มาไดขยายพื้นที่ปลูกมาที่บานเหมืองกึด และบานชาง ตํ าบลสันมหาพน อํ าเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในป 
พ.ศ. 2508 ไดสงเสริมการผลิตมากขึ้น โดยขอสัมปทานทํ าสวนชาจากกรมปาไมจ ํานวน 2,000 ไร ที่บานบาง
หวยตากต ําบลอินทขิน อํ าเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในนามของ บริษัทชาระมิงค และท ําสวนชาที่ต ําบล
สันมหาพน อํ าเภทแมแตง ในนามของบริษัทชาบุญประธาน ชาที่ผลิตไดสวนใหญจะเปนชาฝรั่ง ตอมาเอก
ชนเริ่มใหความสนใจอุตสหากรรมการผลิตชามากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2530 บริษัทชาระมิงคไดขายสัมปทาน
สวนชาใหแกบริษัทชาสยาม จากน้ันชาสยามไดเร่ิมสงเสริมใหเกษตรกรที่ปลูกไรในบริเวณใกลเคียงปลูก
สวนชาแบบใหม และรับซื้อใบชาสดจากเกษตรกรนํ ามาผลิตชาฝรั่งในนามชาลิปตัน จนกระท่ังปจจุบันน้ี

สํ าหรับภาครัฐน้ัน การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเร่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2483 โดยปลัดกระทรวง
เกษตร (ม.ล.เพช สนิทวงศ) อธิบดีกรมเกษตร (คุณพระชวงเกษตรศิลปการ) และหัวหนากองพืชสวน (ม.จ.
ลักษณากร เกษมสันต) ไดเดินทางไปส ํารวจหาแหลงที่จะท ําการปลูกและปรับปรุงชาที่อ ําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ในท่ีสุดไดเลือกบริเวณโปงน้ํ ารอน เปนที่ทดลองปลูกชา โดยตั้งเปนสถานีทดลองพืชสวนฝางมี
นายพวง สุวรรณธาดา เปนหัวหนาสถานีระยะแรกเมล็ดพันธุชาที่น ํามาปลูก ไดท ําการเก็บมาจากทองที่ตํ าบล
มอนบินและดอยขุนสวยที่มีตนชาปาขึ้นอยู ตอมามีการนํ าชาพันธุดีจากประเทศอินเดีย ไตหวัน และญี่ปุนมา
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ทดลองปลูก เพ่ือทํ าการคนควาและวิจัยตอไป ในสวนของกรมวิชาการเกษตรนั้นไดขยายการศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับชาออกไปยังสถานีเกษตรที่สูงหลายแหง เชน สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก สถานี
ทดลองเกษตรที่สูงวาว ีจังหวัดเชียงราย และสถานีทดลองเกษตรที่สูงแมจอนหลวง จังหวัดเชียงใหม

ในป พ.ศ. 2518 ฝายรักษาความมั่นคงแหงชาติ ไดเริ่มโครงการปลูกชาในพื้นที่หมูบานอพยพ 6 หมู
บาน คือ บานหนองอุ แกนอย  แมแอบ ถํ ้างอบ ถํ ้าเปรียงหลวง และแมสลอง โครงการน้ีไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลไตหวัน จัดสงเมล็ดพันธุชาลูกผสมมาใหทดลองปลูกพรอมทั้งสงผูเชี่ยวชาญมาถายทอดเทคนิค
การปลูกและการผลิตใหดวย ตอมาอีก 3 ป มีการสรางแปลงสาธิตการปลูกชาขึ้นที่บานแมสลองหนองอุและ
แกนอย ในป พ.ศ. 2525 จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณใบชาแมสลอง อํ าเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ท ําใหสมาชิก
ที่ปลูกใบชาไดรับความชวยเหลือในดานการเงินและการแนะน ําดานตางๆ

ในป พ.ศ. 2525 กองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมรวมกับศูนยเพิม่ผล
ผลติแหงเอเซีย ไดจัดทุนดูงานดานอุตสาหกรรมชาแกผูประกอบกิจการชาจํ านวน 12 คน ณ ประเทศไตหวัน 
และศรีลังกา เปนเวลา 2 สัปดาห ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2526 ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงเอเซีย ไดจัดสงผูเชี่ยว
ชาญดานชาจีนจากประเทศไตหวัน 2 คน คือ นายซูหยิงเลียน และนายจางเหลียนฟ ูมาใหค ําแนะนํ าดานการ
ทํ าสวนชาและเทคนิคการผลิตชาจีน เปนเวลา 2 สัปดาห ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 ศูนยเพิ่มผลผลิตแหง 
เอเซียไดจัดสงผูเชี่ยวชาญสวนชาฝร่ังจากประเทศศรีลังกา คือ นายเจซ ี รามานาเคน มาใหค ําแนะนํ าและ
สาธิตเทคนิคการผลิตชาเปนเวลา 3 สัปดาห ตอมาใน

ป พ.ศ. 2530 กรมวิชาการเกษตรไดขอผูเช่ียวชาญจาก F.A.O. มาส ํารวจและศึกษาความเปนไปได
ในการผลิตอุตสาหกรรมชา ซึ่งทาง F.A.O. ไดสง Dr. A.K.Aich ผูเช่ียวชาญชาฝร่ังจากประเทศอินเดีย เขามา
ศึกษาเปนเวลา 1 เดือน และมีการสงนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรไปดูงานดานการปลูกและการผลิต 
ชาฝร่ังท่ีประเทศอินเดีย

การวิจัยที่เกี่ยวของกับการปลูกและการผลิตชา นอกจากกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบโดยตรง
แลว ในสวนของทบวงมหาวิทยาลัยนั้น ในป พ.ศ. 2520 งานเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย 
ศาสตราจารยปวิน ปุณศรี ไดขอผูเชี่ยวชาญจากสถานีทดลองชาไตหวัน คือ Dr.Juan I-Ming เขามาศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยเปนระยะเวลา 3 เดือน ในขณะเดียวกันทางคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย ผศ.ดร.วิเชียร ภูสวาง ก็ไดเริ่มงานศึกษาวิจัย ทางดานสรีรวิทยา
ของชา ตอมาในป พ.ศ. 2530 สาขาไมผล สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจโดยการสนับสนุนงบประมาณ
วิจัยจากโครงการหลวงไดเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาชาขึ้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อท ําการคัดเลือกปรับปรุง
พันธุชาจีน ศึกษาวิธีขยายพันธุ ผลิตตนกลาชาพันธุดี และปรับปรุงขบวนการผลิตใบชาใหกับศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตางๆ ซึ่งอีก 3 ปตอมา ม.จ. ภีศเดช รัรชนี ผูอํ านวยการโครงการหลวงไดทรงอนุมัติใหจัดต้ัง
สถานีวิจัยชาขึ้นที่บานหวยนํ้ าขุน อํ าเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ปจจุบันทางสถานีไดท ําการผลิตตนกลาชา
จีนพันธหวยน้ํ าขุน เบอร 3 (HK.NO.3) ที่คัดเลือกจากแมพันธุชาจีนลูกผสมของไตหวันเพื่อแจกจายใหกับ
เกษตรกรในโครงการและหนวยงานที่สนใจ
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ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดท ําการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกชาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยจัด
ทํ าแปลงขยายพันธุชาพันธุดีที่ศูนยสงเสริมผลิตพันธุพืชสวนเชียงราย จัดทํ าแปลงสงเสริมการปลูกชาพันธุดี
เปนสวนแกเกษตรกร และสงเสริมการปรับปรุงสวนชาเกา โดยสงเสริมใหเกษตรกรตัดแตงก่ิง ใสปุย ดูแล
รักษาและปลูกตนชาเสริมในแปลงสวนชาเกา พรอมทั้งฝกอบรมใหความรูเรื่องการปลูกและการผลิตชาแก
เกษตกรผูสนใจ พรอมทั้งจัดตั้งกลุมผูปลูกชา และประสานงานดานการตลาดระหวางเกษตรกรและพอคาผู
รับซื้อใบชาดวย



                                                                                                 

พันธุและการขยายพันธุ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชื่อสามัญ : Tea
ชื่อวิทยาศาสตร  : Camellia sinensis (L) Okuntze. (2n=30)
ตนชา   เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 ฟุต ทรงพุมเปนรูปกรวย
ระบบราก  ตนชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีรากแกว และมีรากฝอยหาอาหาร รากชาจะมีการสะสมของ

คารโบไฮเดรตในรูปของแปง ซึ่งมีการแตกยอดใหม (flushing)ของตนชา จะขึ้นกับการส ํารองคารโบไฮเดรต
ในราก โดยทั่วไปตนชาที่งอกจากเมล็ดจะมีรากหยั่งลึกในดินเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร แตอาจมีความยาวถึง 3 
เมตร หรือมากกวาก็ไดขึ้นอยูกับชนิดของตนชาและสภาพดิน

ใบ  เปนใบเดี่ยว การจัดเรียงตัวของใบเปนแบบสลับ 1 ใบตอ 1 ขอ โดยพัฒนาจากตาที่มุมใบ ขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อย ปลายใบแหลม แผนหนา หนาใบเปนมัน ใบยาวประมาณ7-30 เซนติเมตร ใตใบมีขน
ออนปกคลุม ปากใบมีมากบริเวณใตใบชาอัสสัมจะมีใบสีออนขนาดใหญสวนชาจีน มีใบแคบ และสีคอน
ขางคลํ ้ากวาชาอัสสัม

    
ใบ     ดอก            ผล

ดอก  จะเกิดออกมาจากตาระหวางลํ าตนกับใบมีทั้งดอกเดี่ยว และดอกชอ เปนดอกสมบูรณเพศ มี
ท้ังเกสรตัวผูและตัวเมีย เกสรตัวผูมีสีเหลืองจํ านวนมาก กานเกสรตัวผูยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร อับเกสร
ตัวผูมี 2 ชอง กานชูเกสรตัวเมียสั้น ยอดเกสรตัวเมียมี3-5 lobe กลีบดอกชามีสีขาว จํ านวน 5-8 กลีบ ลักษณะ
โคงเวาแบบ obovate กลีบเลี้ยงสีขาว5-6 กลีบ

ผล  เปนแคปซูล (capsule) เปลือกหนาสีนํ ้าตาลอมเขียว แบงเปน3 ชอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5-
2.0 เซนติเมตร จากเริ่มติดผลถึงผลแกใชเวลาประมาณ9-12 เดือน เม่ือผลแกเต็มท่ี ผลจะแตกท ําใหเมล็ดหลน
ลงดินได

เมล็ด  มีรูปรางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8-1.6 
เซนติเมตร มีใบเลี้ยง 2 ใบ อวบหนามีน้ํ ามันมากลักษณะหุมตนออนไว 
ผนังเมล็ดแข็งหนาเชื่อมติดกับเปลือกหุมเมล็ด (testa) ซึ่งมีลักษณะบาง
เหนียว   เมล็ดจะสามารถงอกไดใน 2-3 อาทิตย  ตนออนต้ังตรงในผล 
1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดชา 400-600 เมล็ด
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พันธุ
ชาแบงออกไดเปน 3 พันธุใหญๆ  คือ  ชาอัสสัม  ชาเขมร  ชาจีน
ชาอัสสัม
ชื่อวิทยาศาสตร   Camellia sinensis Var.assamica (Mast.)
ลักษณะ   ลํ าตนเด่ียว สูงประมาณ 6-18 เมตร ใบใหญเจริญเติบโตเร็ว ทนแลง ดอกออกเปนชอ ๆ ชอ

ละ 2-4 ดอก ชาอัสสัมสามารถแบงออกเปนพันธุยอยได 5 สายพันธุ  คือ
1.1  พันธุอัสสัมใบจาง  (Light leaved Assam jat)    ตนมีขนาดเล็ก

ยอดและใบมีสีเขียวออน ลักษณะใบเปนมันวาว ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย
เปนพันธุที่ออนแอ  ใหผลผลิตต่ํ าและคุณภาพไมด ี  เม่ือนํ ามาท ําชาจีนจะมี
สีนํ ้าตาล

1.2 พันธุอัสสัมใบเขม (Dark leaved Assam jat) ยอดและใบมีสีเขียวเขม ใบนุมเปนมัน มีขนปกคลุม 
ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เม่ือนํ ามาท ําชาจีน จะมีสีดํ า

1.3 พันธุมานิปุริ (Manipuri jat) เปนพันธุที่แข็งแรงใหผลผลิตสูง ใบมีสีเขียวเขมเปนประกาย ขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อยทนแลงไดดี

1.4 พันธุพมา (Burma jat) ใบมีสีเขียวเขม ใบแกมีสีเขียวแกมนํ ้าเงิน ใบกวางแผนใบรูปไข ขอบใบ
หยักแบบฟนเลื่อยทนตอสภาพแวดลอมไดดีมาก

1.5 พันธุลูไซ (Lushai jat) ขอบใบหยักลึก ปลายใบเห็นไดชัด
ชาเขมร
ชื่อวิทยาศาสตร     Camellia sinensis Var. Indo-China
ลักษณะ   ลํ าตนเด่ียว สูงประมาณ 5 เมตร ใบแข็งเปนมัน ใบ

ยาว ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย แผนใบมวนงอเปนรูปคลายตัววี กาน
ใบสีแดง ในฤดูแลงใบจะมีสีแดงเร่ือๆยอดออนรสฝาดจัด มีแทนนิน
สูง ทนแลงไดดี

ชาจีน
ชื่อวิทยาศาสตร   Camellia sinensis Var-sinensis
ลักษณะ  ลํ าตนเปนพุมเต้ีย สูงประมาณ 2-3 เมตร ใบมีสีเขียว

ขม ขนาดเล็ก ยาวแคบ ขนาดใบยาว 3.8-6.4 เซนติเมตร ต้ังตรง ขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อย เสนใบมองเห็นไมชัด ขอถี่ปลองสั้น ทนทานตอ
อุณหภูมิต่ํ าและสภาพแวดลอมที่ผันแปรไดดี ผลผลิตตํ ่าเมื่อเทียบกับ
กลุมพันธุชาอัสสัม ชาพันธุนี้ปลูกมากในประเทศจีน สายพันธุที่นิยม
ปลูกจะแตกตางกันไป ในแตละทองที ่ เชน   สายพันธุชิงชิงอูหลง  ชิงขิง
ตาพัง เตไกวอิน ฯลฯ

ตนชาเขมร

ตนชาจีน
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การคดัเลือกชาเพ่ือทํ าพันธุ
ในการปลูกชาใหม ถาคัดเลือกตนชาที่ใหผลผลิตสูงมาปลูก จะท ําใหเสียคาใชจายในการลงทุนนอย

ลง ลักษณะตนชาที่ดีควรที่จะคัดเลือกไวท ําพันธุมีดังนี้
1. เก็บผลผลิตไดในชวงระยะเวลาสั้น
2. แผกิ่งกานสาขาดี
3. หลังจากการตัดแตงก่ิงกานมากและมีการเจริญเติบโต
4. มีจํ านวนใบมาก
5. มีหนอท่ีชะงักการเจริญเติบโตนอย
6. ขอไมสั้นเกินไป
7. ผลิดอกและใหผลดี

การขยายพันธุชา
การขยายพันธุโดยใชเมล็ด
การขยายพันธุโดยใชเมล็ด (Seed Propagation) เปนวิธีการที่นิยมใชกันมากในประเทศไทยเหมาะ

สํ าหรับขยายพันธุอัสสัมและชาเขมร   ตนชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีระบบรากแข็งแรง มีรากแกวสามารถทนตอ
ความแหงแลงไดดี เหมาะสํ าหรับปลูกในพื้นที่บนดอยของประเทศไทย โดยทั่วไปเมล็ดชาจะเริ่มแกราว
ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เมล็ดชาที่ใชท ําพันธุควรเก็บจากผลชาที่แกจัดเต็มที่มีสีนํ้ าตาล และยังติด
บนตน ไมควรเก็บเมล็ดชาท่ีรวงใตตนเพ่ือนํ ามาใชเปนเมล็ดพันธุ

การขยายพันธุ จะทํ าโดยเก็บผลชาที่แกเต็มที่จากตนแลวนํ ามากระเทาะเปลือกออกหรือนํ ามาใส
กระดงหรือกระจาด ผึ้งทิ้งไวในที่รม ผลชาจะแหงและแตกเองภายใน 2-3 วัน จากน้ันรีบนํ าเมล็ดชาที่ไดไป
เพาะ เนื่องจากเมล็ดชามีปริมาณนํ ้ามันภายในเมล็ดสูง ท ําใหมีอัตราการสูญเสียความงอกเร็วมาก

    

กอนเพาะเมล็ดชาควรน ําเมล็ดที่ไดแชนํ ้าไว 12-24 ช่ัวโมง เมล็ดชาที่เสียจะลอยนํ้ าใหตัดทิ้งไว ใชแต
เมล็ดที่จมนํ้ านํ าไปเพาะตอไป
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 วิธีการเพาะเมล็ดที่นิยมปฏิบัติกันม ี2 วิธ ีคือ
การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
บริเวณที่ใชเปนแปลงเพาะควรเปนที่โลงแจงแสงแดดสองไดทั่วถึง มีการระบายน้ํ าไดดีเพื่อไมใหนํ ้า

ทวมขัง และสะดวกในการก ําจัดวัชพืชในแปลงเพาะ ควรเตรียมแปลงเพาะใหมีขนาดกวาง 1.0-1.5 เมตร เพ่ือ
สะดวกในการทํ างาน ความยาวของแปลงเพาะประมาณ 10 เมตร หรือตามขนาดของโรงเรือน โดยทํ าเปน
กระบะสูง 70 เซนติเมตร แลวใสทรายหยาบลงในกระบะ ประมาณ 50 เซนติเมตร เกล่ียใหเรียบแลวโรย
เมล็ดพันธุลงไปเกลี่ยใหสมํ่ าเสมอ กดเมล็ดลงไปในทราย หรือวางเมล็ดเรียงเปนแถวระยะระหวางแถว
ประมาณ 5-6 เซนติเมตร ระยะหางระหวางเมล็ดประมาณ 4 เซนติเมตร แลวกลบดวยวัสดุเพาะหนาประมาณ 
10 เซนติเมตรเกลี่ยใหเรียบ วัสดุเพาะอาจใชถานแกลบ ถานแกลบผสมทรายหรือถานแกลบผสมขุยมะพราว 
อัตราสวน 1 : 1 ในชวงเมล็ดยังไมงอกควรคลุมแปลงเพาะดวยตาขายพรางแสงประมาณ 70-80% เพราะชวง
น้ียังไมมีความจํ าเปนตองใชแสงมาก การใหน้ํ าควรใหเชา-เย็นอยางสมํ่ าเสมอทั่วแปลงเพาะแตอยาใหแฉะ 
และควรฉีดสารเคมีปองกันเชื้อราสัปดาหละ 1 คร้ัง เพ่ือปองกันเช้ือราเขาทํ าลายเมล็ด หลังจากน้ันตนชาจะ
งอก ภายใน 30 วัน

             การดูแลรักษาตนกลาชา ในชวงที่เมล็ดชายังไมงอกควรก ําจัดวัชพืชในแปลงดวย หลังจากเพาะเมล็ด
ไปแลว 30 วัน เมล็ดชาจะเร่ิมงอกเปนตนชาโผลพนวัสดุเพาะ จะมีใบจริง 2-3 ใบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 2 
เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร ลักษณะใบที่ดีจะไมงอหรือแหวงเมื่อตนชาอายุ 40-45 วันหลังงอกก็สามารถ
ยายตนกลาไปช ําลงถุงได โดยกอนการถอนชํ า 1 สัปดาห ควรใหปุยทางใบเพ่ือเรงการเจริญเติบโตและจะทํ า
ใหตนกลาชามีลํ าตนแข็งแรง ฟนตัวงาย การถอนยายกลาชาใหใชมือจับโคนตนกลาชา ดึงข้ึนมาตรง ๆ เม่ือ
ถอนออกมาแลว ใหตัดรากชาออกใหเหลือประมาณ 2-3 น้ิว วัดจากโคนตนถึงปลายรากแลวลางใหสะอาด
กอนนํ าไปแชนํ ้ายากันเช้ือรา แชเฉพาะรากนาน 5 นาทีจากน้ันนํ ากลาชาขึ้นมาวางเรียงไวในตะกราพลาสติก 
เพื่อสะดวกตอการขนยายไปชํ าตอไป

             การเตรียมถุงช ํา ใหใชถุงพลาสติกดํ าขนาด 2  x 10 น้ิว วัสดุเพาะช ําใหใชดินที่มีความอุดมสมบูรณ
ของธาตุอาหารพอสมควร ไมมีวัชพืชปะปน ยอยดินใหละเอียดผสมกับแกลบใหเขากันในอัตราสวน ดิน : 
แกลบ คือ 5 : 1 เพ่ือใหดินรวนระบายน้ํ าไดงาย จากน้ันกรอกดินใหเต็มถุง นํ าตนกลาชามาช ําในถุง โดยใช
ไมปลายแหลมเจาะวัสดุเพาะช ําในถุง เปนรูลึกพอที่จะน ําตนกลาชาใสลงไปได นํ าตนกลาชาใสลงในถุง ใช
ไมหรือมือกดดินรอบโคนตนกลาในถุงชํ าใหแนน เม่ือชํ าเสร็จแลว รดน้ํ าตามทันท ี ตนกลาที่ถอนไวควรช ํา
ลงถุงในเสร็จภายในวันเดียวหลังจากช ําเสร็จแลวใหไปวางเปนแปลงสี่เหลี่ยม โดยใชไมกั้นเปนแปลง ขนาด
ที่เหมาะสมคือกวาง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร มีทางเดินระหวางแปลง 50 เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในการดูแล
และควรใหน้ํ า 1-2 วัน/คร้ัง เพื่อไมใหวัสดุเพาะชํ าในถุงแหง
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การเพาะเมล็ดในถุง
ใหนํ าเมล็ดชาที่ดีมาท ําการเพาะในถุงพลาสติก      ขนาด 6x8 น้ิว ใสดินผสมไวในถุง    วางเมล็ดไว

กลางถุงใหดานตาควํ ่าลง กลบเมล็ดดวยถานแกลบหรือทรายผสมขุยมะพราวหนาประมาณ 1 น้ิว ควรมีการ
พรางแสงใหรมเงา และรดน้ํ าอยางสมํ ่าเสมอในระหวางเพาะ

การขยายพันธุโดยการปกชํ า
การขยายพันธุโดยการปกชํ า เปนวิธีการขยายพันธุที่ใหลักษณะตรงตามสายพันธุเดิม เหมาะ

สํ าหรับขยายพันธุชาพันธุด ีหรือพันธุชาจีน เนื่องจากการขยายพันธุดวยเมล็ดมีอัตราการกลายพันธุสูง
การปกช ํานิยมใชวิธีปกช ําสวนใบของชาที่มีแผนใบ กานใบ และกิ่ง หรือลํ าตนท่ีมีสวนของตาติด

อยูดวย กิ่งพันธุที่เหมาะสมในการน ํามาขยายพันธุตองเปนกิ่งที่สมบูรณไมออนหรือแกเกินไป โดยสังเกตดู
จากสีของเปลือกควรมีสีนํ ้าตาลและเขียว กิ่งพันธุชาที่ตัดยอดแลวยังไมสามารถน ําไปปกช ําในแปลงได แต
ตองเก็บไวในที่เย็นชื้น เชนถุงพลาสติกพรมนํ้ า และควรปกชํ าภายใน 48 ช่ัวโมง

แปลงเพาะช ําควรมีขนาดกวาง 1-1.5 เมตร วัสดุที่ใชเพาะควรม ีpH ไมเกิน 5.5 และมีอินทรียวัตถุ
นอย ซึ่งวัสดุเพาะช ําที่เหมาะที่สุดคือดินแดง (red soil) วิธีการช ําท ําโดยตัดกิ่งชาใหมีความยาวประมาณ 6-8 
เซนติเมตร มี 1 ใบ และ 1 ขอ ส ําหรับชาอัสสัม หรือ 1 ใบ 2 ขอส ําหรับชาจีน (ตัดใบออกคร่ึงหน่ึง เพื่อลด
การคายน้ํ า) แลวนํ ามาจุมฮอรโมนเรงราก เพื่อชวยใหการออกรากของกิ่งปกช ําเร็วและสมํ ่าเสมอมากขึ้น นํ า
กิ่งช ําปกลงไปในแปลงเพาะหรือชํ าในถุงพลาสติก โดยใหสวนโคนของก่ิงเอียงทํ ามุม 45 องศากับพื้น จัดใบ
ใหหันไปในทิศทางเดียวกัน ถาชํ าในแปลงเพราะควรใหมีระยะหางของกิ่งช ํา 5 เซนติเมตร ระหวางแถว 15 
เซนติเมตร แลวใชพลาสติกใสคลุมแปลงเพาะช ําเปนอุโมงคเพื่อชวยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ และลดการสูญ
เสียน้ํ าจากใบ เรือนเพาะชํ าควรมีความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 90% การใหนํ ้าควรให2 วัน/คร้ัง หรือวันละ
คร้ัง หลังช ําประมาณ 3-4 เดือน หรือเม่ือก่ิงชํ าแตกยอดเกิดใบจริง 2-3 ใบแลวใหน ําถุงพาลสติกคลุมแปลง
ออก การช ําในแปลงเพาะเมื่อรากเจริญดีแลวก็สามารถแยกไปช ําตอในถุงพลาสติกขนาด 6x12 น้ิว หรือเล้ียง
ตอไปใน แปลงเพาะจนอาย ุ10-12 เดือน หรือจนตนสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก็สามารถยายลงปลูกใน
แปลงได โดยชวยกอนยายลงปลูก 2 สัปดาห ควรตัดยอดเพ่ือกระตุนใหตนแตกก่ิงขาง ท ําใหทรงพุมแผขยาย
ออก
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 การปกช ําสามารถใชสารเรงรากชวย เชน IBA ความเขมขน 1,500 ppm จะสามารถเพิ่มอัตราการ
ออกรากของกิ่งปกช ําไดดี

การติดตาตอกิ่ง
การติดตาตอกิ่ง วิธีนี้สามารถใชตนพันธุที่แข็งแรง และมกีารเจริญเติบโตดี โดยการนํ ายอดพันธุดีมา

ตอกับตนตอที่ไดจากเมล็ดชาปา ซึ่งมีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดด ี เมื่อรอยแผลประสานกันดีแลว
สามารถนํ าไปปลูกในแปลงได วิธีการน้ีจะชวยแกปญหาจากการปกช ํา เนื่องจากตนพันธุที่ไดจากการปกช ํา
จะไมมีรากแกว ดังน้ันในพื้นที่ท่ีขาดน้ํ า ขาดการชลประทาน การกระจายตัวของน้ํ าฝนไมดีพอในเขต 
ภูเขาสูง จึงควรขยายพันธโดยวิธีการตอกิ่ง เน่ืองจากวิธีน้ีจะทํ าใหไดตนกลาที่มีระบบรากแกวแข็งแรง 
สามารถหาอาหารและน้ํ าไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลผลิตยอดชาสดที่เปนชาพันธุด ีมีคุณภาพ

การตอก่ิงโดยการเสียบก่ิง
(Cleft grafting) ใหตัดตนตอจากตนตอท่ีไดจากการเพาะเมล็ดท่ีมีลํ าตนขนาดเทาดินสอดํ า ยาว

ประมาณ 15-25 เซนติเมตร อายุประมาณ 1 - 1.5 ป โดยใชกรรไกรหรือมีดตัดตนตอเปน stock สูงประมาณ 
8-12 เซนติเมตร ผาตนตอลึกประมาณ 1- 1.5 น้ิว จากนั้นตัดกิ่งพันธุดีใหมีตาและใบติด 2-3 ตา แลวเฉือน
สวนลางของกิ่งพันธุดีเปนรูปลิ่ม เผยอรอยตอบนตนตอแลวเสียบก่ิงพันธุดีเขาไปในสวนของตัวตอท่ีผา โดย
ใหสวนของกิ่งพันธุที่เฉือนเปนรูปลิ่มสนิทแนนกับตนตอที่ผา (ใหเน้ือเย่ือเจริญตรงกัน) พันดวยผาพลาสติก
และปดรอยแผลใหมิดชิด แลวใชถุงพลาสติกขนาดใหญคลุมไวท ําที่บังรม เพื่อปองกันการเหี่ยวของกิ่งพันธุ
ดี และทํ าใหมีเปอรเซ็นตการเช่ือมติดดีข้ึน ตนตอและก่ิงพันธุดีจะเช่ือมติดตอกันภายใน 45 วัน

การตอกิ่งโดยวิธีเสียบกิ่งสามารถใชในการเปลี่ยนพันธุชาในแปลงปลูกตนชาที่มีอายุหลายปได
ดวย โดยเสียบกิ่งพันธุด ี2 ก่ิงตอตนตอ 1 ตน
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ข้ันตอนการเสียบก่ิง
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การตดิตา (bud grafting) เตรียมตนตอท่ีสมบูรณไว กรีดเปลือกตนตอเปนรูปตน T ขนาดความยาว
1.5x3 เซนติเมตรใหตํ าแหนงรอยกรีดอยูเหนือพ้ืนดินประมาณ 10 เซนติเมตร   เฉือนแผนตาพันธุดี ขนาด 2 
เซนติเมตรออกมา แกะเน้ือไมออกแลวนํ าไปสอดเขากับรอยกรีดของตนตอท่ีเตรียมไวเสร็จแลวใชพลาสติก
ใสพันปดรอยแผลโดยพันจากดานลางขึ้นไปดานบน หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห รอยแผลท่ีติดตาจะเช่ือมติด
กัน ตัดแตงกิ่งที่อยูเหนือตาข้ึนไป 2 เซนติเมตรออก และสวนเจริญของตนตอท่ีอยูดานลางตาพันธุดี ตองตัด
ออกจนกวากิ่งพันธุดีจะเจริญเปนหนอ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เปนวิธีการที่ท ําใหไดตนพันธุครั้งละจํ านวนมาก ปลอดโรค

ตรงตอพันธุและมีความสมํ ่าเสมอ ส ําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชายังอยูในขั้นการศึกษาวิจัยพัฒนา คาดวาใน
อนาคตจะเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถท ําใหขยายพันธุชาพันธุดีไดอยางรวดเร็ว

     



ปจจัยท่ีสํ าคญัในการปลูกชา
ชาเจริญเติบโตไดดีในภูมิประเทศตางๆ กัน กลาวคือสามารถเจริญไดไมวาอากาศจะรอนหรือ

หนาว ยกเวนในพื้นที่ที่มีนํ ้าแข็ง ซึ่งไดแกบริเวณเสนรุงที ่29 องศาเหนือ กับเสนแวงที ่98 องศาตะวันออก
ปจจัยส ําคัญในการปลูกชา ควรพิจารณาจากสิ่งเหลานี ้คือ
1. ดิน ชาเจริญงอกงามในดินรวนที่มีการระบายนํ ้าไดดี หนาดินมีอินทรียวัตถุสูง มีธาตุไนโตรเจน

มาก และดินเปนกรดเล็กนอย มี PH 4.5-6.0 ความลาดชันไมควรเกิน 45 องศา
2. ความชื้นและปริมาณนํ ้าฝน ควรเปนพื้นทีที่มีฝนตกสมํ ่าเสมอตลอดป ปริมาณน้ํ าฝนอยางต่ํ า

ควรอยูในชวง 40-50 น้ิว/ป หรือ 1,140-1,270 มิลลิเมตร/ป เพราะถาขาดนํ ้าจะท ําใหตนชาชะงักการเจริญ 
เติบโต  ไมแตกยอด ท ําใหผลผลิตลดลง

3. อุณหภูมิ ชาสามารถเจริญไดในอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน โดยชาจะเจริญเติบโตดีในชวงอุณหภูมิ
ระหวาง 25-30 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิคอนขางคงที่ตลอดป ท ําใหชาสรางยอดใหมไดอยางตอเน่ือง

4. ความสูงจากระดับนํ้ าทะเล ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต 1,000 เมตรข้ึนไป มีอากาศเย็นจะทํ าให
ผลผลิตใบชาที่ไดมีคุณภาพสูง ใบชามีกลิ่นและรสชาติด ี แตปริมาณผลผลิตที่ไดจะตํ่ า สวนการปลูกชาในที่
ต่ํ า อากาศคอนขางรอน ชาจะใหผลผลิตสูงแตคุณภาพตํ ่ากวาชาที่ปลูกในที่สูง

ปจจัยที่ไมเหมาะสมในการปลูกชา
1.  ดินช้ันลางเปนหิน หรือลูกรัง ท ําใหชาหยั่งรากลงไปหาอาหารไดตื้น
2.  เปนพื้นที่ที่ไมมีการระบายนํ้ า เปนหนองบึง และที่ ๆ มีน้ํ าขัง
3.  เปนพื้นที่ที่มีหินปูนและม ีpH เกินกวา 6
4.  พื้นที่มีความลาดชันมาก

    5.  ดินท่ีมีอินทรียวัตถุนอย และไมสามารถเก็บความชุมชื้นได
6.  บริเวณท่ีมีลมแรง จนไมสามารถท ําที่บังลมได
7.  เปนแหลงท่ีมีไสเดือนฝอย

การเตรียมดิน
ควรทํ าการไถพลินหนาดินและไถพรวน เพ่ือปรับโครงสรางดินและกํ าจัดวัชพืชอยางนอย 2 คร้ัง

กอนปลูก ถาปลูกในพื้นที่ลาดชันตั้งแต 5 องศาขึ้นไป ตองวางแนวปลูกตามขั้นบันได เพื่อลดการพังทะลาย
ของดิน และใหมีความกวางของขั้นบันไดอยางนอย 1 เมตร
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ระยะปลูก
ขึ้นอยูกับสภาพความอุดมสมบูรณของดิน โดยยึดหลักดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกหาง

การเตรียมหลุมปลูก
หลุมปลูกควรมีขนาด  กวาง x ยาว x ลึก   ประมาณ 50 x 50 x 50 หรือ 50 x 50 x 75   หรือ

25 x 25 x 50 เซนติเมตร    เนื่องจากตนชาสามารถแทงรากลงไปไดลึกและรวดเร็ว

การปลูกชา
ชวงเวลาที่เหมาะสมควรเปนชวงตนฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ภายหลังจากมี

ฝนตก 2-3 คร้ัง เพื่อใหดินมีความชื้นเพียงพอ ตนกลาที่จะนํ ามาปลูก ถาปลูกจากตนเพาะเมล็ด ควรมีอายุ 18-
24 เดือน ตนปกช ําควรมีอาย ุ18 เดือน ควรจะลดการใหนํ ้าและพรางแสง เพื่อกระตุนใหกิ่งชาพรอมสํ าหรับ
การยายปลูก กอนปลูกใหรองกนหลุมดวยดินผสมปุยฟอสเฟต อัตรา 40-50 กรัม เม่ือนํ าตนชาลงปลูกใหลึก
เทากับระดับที่เคยอยูในถุงชํ าหรือแปลงเพาะช ํา จากนั้นกลบใหแนนดวยดินชั้นลางผสมกับปุยหมักหรือปุย
คอกที่สลายตัวดีแลว อัตรา1-2 กิโลกรัม กดดินใหแนนแลวรีบรดน้ํ าทันท ีควรรักษาความชื้นของดินดวยการ
ใชฟางหรือหญาแหงคลุมดิน
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การใหน้ํ า
ชาเปนพืชที่ตองการความชื้นสูงและสมํ ่าเสมอตลอดป เพ่ือใหมีการเจริญเติบโตทางก่ิงและใบ  การ

ใหนํ้ าในสวนชาม ี3 แบบ คือ
1. การใหน้ํ าแบบปลอยใหทวมแปลง พื้นที่ที่ปลูกชาจะตองมีแหลงนํ้ าที่สมบูรณและควรมีความลาด

เทเล็กนอย เพื่อการกระบายนํ ้า
2. การใหน้ํ าแบบพนฝอย เปนการใหน้ํ าที่นอยมกันมากในพื้นที่ปลูกชาใหญๆ เชน อินเดีย ญ่ีปุน 

ไตหวัน วิธีนี้ตองลงทุนสูงแตใหผลคุมคา
3. การใหน้ํ าแบบหยด  เหมาะส ําหรับพื้นที่ขาดแคลนนํ ้า เชน การปลูกชาบนที่สูง เพราะเปนการใช

น้ํ าแบบประหยัด แตการลงทุนคอนขางสูง

การทํ าไมบังรม
ชามีความตองการรวมเงา เหมือนกับโกโกและกาแฟ การท ําไมบังรมจะชวยลดอุณหภูมิในชวง

กลางวันลง ลดปริมาณของแสงแดดที่สองยังตนชาโดยตรง ทํ าใหใบชาสามารถสังเคราะหแสงไดดีขึ้น 
เพราะถาตนชาไดรับแสงแดดจัดเต็มที่โดยตรงจะท ําใหใบมีขนาดเล็ก เหลือง หรือทํ าใหเกิดใบไหม ใบชาไม
มีการปรุงอาหาร ตนจะโทรมและตายในที่สุด การปลูกไมบังรม ควรปลูกระหวางแถวชา ซึ่งไมบังรมชาที่
นิยมปลูกม ี2 ชนิด  คือ
             1. ไมบังรมชั่วคราว เมื่อปลูกชาใหมๆ ตนชายังมีขนาดเล็กอยู และในบริเวณนั้นไมมีไมบังรมปา
ธรรมชาติอยู และไมไดปลูกไมบังรมถาวรไวกอน การปลูกไมบังรมชั่วคราวจึงเปนสิ่งจํ าเปนมาก ๆ พืชที่ใช
เปนไมบังรมชั่วคราว ไดแก ถั่วแระหรือมะแฮะ ปอเทือง กลวย ฯลฯ การปลูกไมบังชั่วคราวควรปลูกระหวาง
แถวตนชา โดยปลูกในแนวขวางกับแสงแดด และควรปลูกกอนปลูกชาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป
              2. ไมบังรมถาวร  อาจเปนไมบังรมปาตามธรรมชาต ิ   หรือจะปลูกในแปลงไวกอนปลูกชาประมาณ 
1 ป  คือปลูกใหไมบังรมมีพุมใบพอที่จะเปนรมชาได   หรือจะปลูกไมบังรมถาวรรวมกับการปลูกไมบังรม
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ชั่วคราวก็ได เม่ือไมบังรมถาวรโตพอท่ีจะเปนรมชาไดก็คอยๆ ตัดไมบังรมช่ัวคราวออก พืชที่ใชเปนไมบัง
รมถาวรไดแก แคฝร่ัง ทองหลาง กระถิน เหรียง สะตอ
             ประโยชนของไมบังรม ชวยปองกันการพังทะลายของดิน ลดปริมาณแสงแดดใหนอยลงปองกัน
ความชื้นและอุณหภูมิในดิน ปองกันแรงปะทะของนํ ้าฝนที่ชะลางดิน ส ําหรับพืชตระกูลถั่วที่ใชเปนไมบังรม
จะชวยเพิ่มประมาณธาตุไนโตรเจนในดินและเมื่อไมบังรมทึบเกินไปควรตัดกิ่งทิ้งบางเพื่อใหตนชาไดรับ
แสงสวาง

การกํ าจัดวัชพืช
วัชพืชตางๆ เปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของตนชาโดยเฉพาะตนชาที่ยังเล็กดังน้ันการก ําจัด

วัชพืชจึงเปนเร่ืองสํ าคัญในการปลูกสรางสวนชา ควรกระทํ าอยางนอยปละ 3 คร้ัง โดยการพรวนดินในระดับ
ต้ืนๆ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอระบบรากของเขาการใชสารเคมีก ําจัดวัชพืชก็เปนวิธีการที่สะดวกและ
ไดผลดี นอกจากนี้การปลุกพืชคลุมและการใชวัสดุคลุมดินจะชวยชะลอการเจริญเติบโตของวัชพืชได

การคลุมดนิ
ประโยชนของการคลุมดินคือ ชวยรักษาอุณหภูมิและความชุมชื้นในดินเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ลด

ความเปนกรดในดิน ลดการพังทะลายของดิน ปองกันแระปะทะของนํ ้าฝน ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช 
เปนตน

1. วัสดุคลุมดิน  วัสดุที่ใชคลุมดิน  ไดแก ใบไมแหง หญาแหง ฟางขาว แกลบ ตนขาวโพดแหง 
ตนขาวฟางแหง เปนตน โดยคลุมรอบๆ โคนตนชาใหหางจากโคตนประมาณ3-5 น้ิว

2. พืชคลุมดิน พืชคลุมดินสวนมากเปนพืชเลื้อยใชปลูกระหวางแถวชา ประโยชนของพืชคลุมดิน 
คือชวยปองกันแรงปะทะของนํ ้าฝน ไมใหดินถูกแสงแดดจัด รักษาความชุมชื้น อุณหภูมิในดิน เพ่ิมอินทรีย
วัตถุในดิน ปองกันการพังทะลายของดิน ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช เปนตน ส ําหรับพืชคลุมดินตระกูล
ถั่วจะเพิม่ธาตุไนโตรเจนในดิน ตัวอยางพืชคลุมดิน เชน Calopogonium mucuroides, Pueraria  phaseoloide, 
Centrosema pubescens.
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ธาตุอาหาร
ในสภาพการเจริญเติบโตตามปกติตนชาจะดูดธาตุอาหารจากดินในปริมาณที่พอเพียงที่จะใช

ประโยชน แตธาตุอาหารก็อาจจะถูกดูดซึมเขาทางใบไดบางในปริมาณเล็กนอยจากอากาศและนํ ้าฝน หากตน
ชาไดรับธาตุอาหารไมพอเพียงจะทํ าใหอัตราการเจริญเติบโตของตนชาและผลผลิตของชาลดลง แตถาไดรับ
ธาตุอาหารมากเกินไปก็อาจท ําใหตนชาตายได เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา plasmolysis ท ําใหตนพืชสูญเสียนํ้ า
ออกมา จึงท ําใหตนเห่ียวตายได

ธาตุอาหารท่ีสํ าคัญตอการปลูกชา มีดังน้ี
1. ไนโตรเจน เปนธาตุที่ส ําคัญขบวนการเจริญเติบโต และการสรางสารที่ส ําคัญในพืช เชน คลอโร

ฟล   ฮอรโมนนิวคลีโอไทด ไวตามิน ฯลฯ ดังน้ันตนชาจะตองการไนโตรเจนมากกวาธาตุอ่ืน ๆ เพราะจะถูก
เก็บเกี่ยวใบและกิ่งออนเปนประจ ํา ตนชาตอบสนองตอปุยไนโตรเจนเร็วมาก โดยจะท ําใหผลผลิตใบชาแปร
ผันจาก 4 เปน 8 กิโลกรัม ในการสรางใบชาตอการใหไนโตรเจนมากขึน้ 1 กิโลกรัม โดยทั่วไปปุย
ไนโตรเจนที่ใชเปนรูปแอมโมเนียมซัลเฟตหรือยูเรียเพราะฉะนั้นจึงท ําใหดินเปนกรดเล็กนอย

ในตนชาที่แข็งแรงสมบูรณจะมีระดับไนโตรเจนคงท่ีในใบชาคือระหวาง 4.5-5 เปอรเซ็นตของน้ํ า
หนักแหง เมื่อปริมาณไนโตรเจนในใบชาลดลงนอยกวา 3 เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักแหง ตนชาจะแสดงอาการ
ขาดไนโตรเจน ท ําใหระยะการแตกยอดสัน้ลง ใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง โตชา ใบขนาดเล็ก ยอดนอย ขนาด
ยอดเล็กลง ขอปลองสั้นลงและใบรวงในที่สุด

2. ฟอสฟอรัส เปนธาตุที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตมีบทบาทสํ าคัญในการสรางระบบรากท ําใหราก
แข็งแรงและมีปริมาณมาก โดยทั่วไปในใบชาจะมีฟอสฟอรัสประมาณ 0.3-0.9 เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักแหง 
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนยายไดดี พบไดมากในสวนยอดออนและใบออน ลักษณะการ
ขาดธาตุฟอสฟอรัส (เม่ือปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในตนชา P2O5 นอยกวา 0.4 เปอรเซ็นต) จะท ําใหการเจริญ
เติบโตของตนหยุดชะงัก การเจริญของรากชาลงใบมีสีเขม ใบดานไมสะทอนแสง ขนาดใบเล็กกวาปกติ ลํ า
ตนออน ใบรวงและกิ่งตายในที่สุด ฟอสฟอรัสที่เหมาะที่สุดคือหินฟอสเฟต

3. โปตัสเซียม เปนธาตุอาหารที่สํ าคัญ มีบทบาทในการสรางโครงสรางที่แข็งแรงใหกับทุกสวน                            
ของตนชา การควบคุมนํ้ าในเซลล การแบงเซลลโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพที่อุณหภูมิตํ ่าและชวงแลงนาน                            
ปกติโปตัสเซียมจะมีในใบประมาณ 1.5-2.0 เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักแหง   ลักษณะการขาดธาตุโปตัสเซียมจะ
ทํ าใหขอบใบเปลี่ยนเปนสีแดง ผลผลิตลดลงใบรวง ยอดก็ไมเจริญเติบโต กิง่และยอดออนมีนอย ลํ าตนลีบ                            
เล็ก ไมตอบสนองตอการตัดแตงกิง่

4. แมกนีเซียม ตนชาตองการเพียงเล็กนอย ปริมาณแมกนีเซียมในใบชามีประมาณ 0.22                            
เปอรเซ็นตของนํ ้าหนักแหง ลักษณะการขาดแมกนีเซียม (MgO) จะท ําใหใบแกเหลือและเกิดจุดสีนํ ้าตาล ใน
ระหวางเสนใบและขยายใหญขึ้น จํ านวนใบออนไมลด แตสีใบผิดปกติจากเวลาที่ควรเปน
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5. กํ ามะถัน ปริมาณก ํามะถันในใบมีประมาณ 0.08-0.2 เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักแหง ลักษณะการ
ขาดกํ ามะถันใบจะมีสีเหลืองแตเสนใบยังมีสีเขียว ยอดใหมมีขนาดเล็กลง ปลองส้ันลงอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง

6. แคลเซียม จะมีสวนในการสรางผนังเซลลซึ่งธาตุอ่ืนไมสามารถทดแทนได ในใบชาจะมี
แคลเซียมประมาณ 0.3-0.9 เปอรเซ็นตของน้ํ าหนักแหง ลักษณะการขาดธาตุแคลเซียมจะท ําใหใบแกมีสภาพ
กรอบเปราะ ใบออนสีซีดจาง บริเวณขอบใบจะเกิดสีน้ํ าตาลในเวลาตอมา แตถาไดรับแคลเซียมมากเกินไป
จะทํ าใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง ใบออนเกิดเปนสีเหลือง ใบมวนเขาดานใน ท ําใหทรงพุมมีใบลดลง 
ขอบและปลายใบเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลดํ าแลวรวงในที่สุด

7. เหล็ก ในใบชามีธาตุเหล็กประมาณ700-1,500 สวนในลานสวน(ppm)ของน้ํ าหนัก                            
แหง การขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กจะมผีลตอการสรางคอลโรฟลในใบชา

8. แมงกานีส ในใบชามีแมงกานีสอยูประมาณ 900-1,200 ppm ของน้ํ าหนักแหงเมื่อใบ                            
แกขึ้น ปริมาณความเขมจะเพิ่มมากขึ้น การขาดแมงกานีสจะพบในดินกรดมาก ใบแกจะกรอบ                              
เปราะขอบใบจะมีสีเหลืองและมีจุดสีนํ้ าตาลบนใบ

9. โบรอน การขาดโบรอนท ําใหเมตตาโบลิซึมในตนชาลดลงเปลือกตนชาแตกงายตนและใบรูป
รางผิดปกติและตายได การสรางดอกและผลผิดปกติ การขาดธาตุจะมีมากในดินเหนียวหรือชวงฤดูแลง

10. ทองแดง ในใบชามีธาตุทองแดงชวงประมาณ 20-30 ppm ของน้ํ าหนักแหงเม่ือความเขมลดต่ํ า
กวา 12 ppm จํ าเปนตองฉีดพนสารท่ีมีทองแดงหรือฉีดพนกับสารปองกันเช้ือราเพ่ือใหระดับทองแดงในใบ
สูงขึ้นชวยพยุงรักษาใบไวได

11. อลูมิเนียม มีความสํ าคัญอยางย่ิงในการเจริญเติบโตของตนชา คือชวยลํ าเลียงธาตุฟอสฟอรัส
ของตนชากระตุนการเจริญเติบโตของตนชาปริมาณอลูมิเนียมในใบชามีชวงระหวาง 200-2,000 ppm ของน้ํ า
หนักแหง

12. สังกะส ี การขาดธาตุสังกะสีปรากฏเมื่อมีปริมาณธาตุสังกะสีในใบนอยกวา 10 ppm ของน้ํ า
หนักแหง อาการจะท ําใหปลองสั้นลง ในชะงักการเจริญเติบโต เปลี่ยนส ี ยอดโคงงอเปนรูปเคียว เม่ือเกิด
อาการตองฉีดพนธาตุสังกะสีซัลเฟตทางใยในปริมาณ 4 กิโลกรัมตอน้ํ า200 ลิตร โดยฉีดพน 3-4 คร้ัง
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ลักษณะของใบท่ีขาดธาตุอาหาร

การใสปุย
ชาที่ปลูกไวนาน ๆ ถาไมมีการใสปุย ผลผลิตที่ไดจะคอยๆ ลดต่ํ าลง ในการท่ีจะใหตนชาเจริญงอก

งามใหผลผลิตสูงจ ําเปนตองมีการใสปุย ซึ่งปุยที่ใชม ี2 ชนิด คือ

1. ปุยคอก  เชน มูลวัด มูลควาย มูลไก หรือมูลคางคาว ฯลฯ ใสตนละ 2-3 กํ ามือ โดยใสรอบ ๆ 
ตน หลังจากใสปุยคอกแลว ควรใชวัตถุคลุมดินรอบ ๆ โคนตนชาเพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของวัชพืช

2. ปุยวิทยาศาสตร   ปุยวิทยาศาสตรที่สํ าคัญมีอยู 3 ชนิด  คือ ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ       
โปแตสเซียม ไนโตรเจนจะอยูในรูปแอมโมเนียมซับเฟต  ชวยทํ าใหตนแข็งแรง  และเรงการเจริญเติบโตของ
ใบเพื่อใหไดผลผลิตสูง  ฟอสฟอรัสจะอยูในรูปซูเปอรฟอสเฟต หรือดับเบ้ิลซูเปอรฟอสเฟต หรือทริเบิล
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ซูเปอรฟอสเฟต ฯลฯ  ฟอสฟอรัสทํ าใหกิ่ง  กาน  ลํ าตนเจริญเติบโต  ระบบรากแข็งแรงและมีปริมาณมาก  
โปตัสเซียมจะอยูในรูปโปตัสเซียมไดออกไซด ชวยสรางความแข็งแรงใหกับทุกสวนของตนพืช ควบคุม
ระบบการสังเคราะหแสงลดการระเหยนํ ้าของใบ และเพ่ิมความทนทานตอโรคใหดีข้ึน

วิธีใสปุยตนชา
ควรใสปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัส รองกนหลุมกอนปลูก หลุมละ 50 กรัม สวนไนโตรเจนเปนธาตุท่ี

สลายตัวไดงาย ควรแบงใส 2-3 คร้ัง ๆ ละเทา ๆ กัน ควรใสชวงตนและปลายฤดูฝน หรือหลังจากการตัดแตง
กิ่งดวย โดยโรยปุยรอบโคนตนตามรัศมีทรงพุม หรือโรยตามแนวแถวชาหางประมาณ 1 ฟุต แลวพรวนกลบ 
ปุยคอกควรใสปละ 1 คร้ัง

การตัดแตงก่ิงชา
เปนการปฏิบัติที่สํ าคัญประการหน่ึงในการทํ าสวนชา วัตถุประสงคเพื่อแตงทรงพุมใหสะดวกใน

การเก็บเกี่ยว กระตุนใหเกิดยอดใหมไดเร็วข้ึน และชวยก ําจัดโรคและแมลง
การตัดแตงก่ิงชามี 2 ระบบ  คือ
1. การตัดแตงกิ่งตนชาอายุนอยที่ปลูกจากเมล็ดหรือกิ่งปกช ํา โดยจะเริ่มตัดแตงกิ่งหลังจากปลูกแลว 

ดังน้ี
 ปที่ 1    ควรตัดก่ิงสูง 20 เซนติเมตร จากระดับดิน
 ปที ่2    ควรตัดก่ิงสูง 30 เซนติเมตร จากระดับดิน
 ปที่ 3    ควรตัดก่ิงสูง 40 เซนติเมตร จากระดับดิน
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 ปที่ 4    ควรตัดก่ิงสูง 50 เซนติเมตร จากระดับดิน
และจะเร่ิมเก็บยอดชาท่ีระดับ 60 เซนติเมตร หลังจากเก็บผลผลิตได 2-3 ป ใหท ําการตัดแตงก่ิงให

สูงจากพื้นดิน 55 เซนติเมตร การตัดแตงกิ่งครั้งตอไปใหทิ้งระยะหาง 3-4 ป และตัดแตงกิ่งใหสูงไมเกิน 2.5 
เซนติเมตร จากรอยตนเดิม การตัดแตงก่ิงตนชาควรกระทํ าในชวงตนชาพักตัวระหวางเดือนธันวาคม ถึง มก
ราคา

2. การตัดแตงกิ่งตนชาที่มีอายุมาก ควรตัดใหสูงจากพื้นดิน 50-60 เซนติเมตร ใหสวนบนทรงพุม
เรียงเสมอกัน เพื่อใหมีพื้นที่ใหผลผลิตมากขึ้น

        

การเก็บเก่ียวชา
การเก็บเกี่ยวชาเปนสิ่งที่สํ าคัญมาก เพราะการผลิตชาใหไดคุณภาพดีนั้น ตองเริ่มจากใบชาสดที่มี

คุณภาพ ใบชาสดที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ ใบชาที่เก็บจากยอดชาที่ประกอบดวย 1 ยอด กับ 2 ใบ การเก็บชาจะ
เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดชา 10 วันตอคร้ัง ชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การเก็บเกี่ยวยอดชาจะอยูประมาณ 05.00-14.00 น. การเก็บยอดชาจะตองไมอัดแนนในตะกรา หรือกระสอบ 
เพราะจะท ําใหยอดชาชํ ้าและคุณภาพใบชาเสียได เน่ืองจากความรอนท่ีเกิดข้ึนจากการหายใจของใบชา หลัง
จากเก็บเกี่ยวแลว ควรรีบนํ าสงโรงงานผลิตภายใน 3-4 ช่ัวโมง เพื่อจะไดสามารถผลิตชาคุณภาพดี
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การปรับปรุงสวนชาเกา
สวนชาที่ปลูกไวตามธรรมชาติมักจะใหผลผลิตต่ํ า แตการสรางสวนใหมจะตองมีการลงทุนสูง 

เกษตรกรขาดผลผลิตในชวงแรกท ําใหเกษตรกรไมมีรายได การปรับปรุงสวนชาที่มีอยูแลว จึงเปนแนวทางท่ี
สามารถท ําได และเกษตรกรยอมรับไดงาย การปรับปรุงสวนเกาใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นกระท ําไดดังน้ี
             1. ปลูกชาเสริมในสวนชาที่มีที่วางอยูใหเต็มพื้นที ่ทั้งระหวางตนและระหวางแถว
             2. ตัดแตงกิ่งและทรงพุมตนชาที่มีอายุมากโดยตัดแตงกิ่งใหสูงจากพื้นดินประมาณ 50-60 เซนติเมตร 
และตัดกิ่งท่ีเปนโรคแคระแกร็นออกไป ชวงเวลาที่เหมาะสมคือในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคมถึง
มกราคม การตัดแตงควรแบงแปลงตัดแตงแบบคอยเปนคอยไปเพ่ือไมใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงตัดแตง
             3. การใสปุย ปุยที่เหมาะจะใชกับตนชาควรเปนปุยสูตร 15-15-15 โดยใสปละ 2 คร้ัง ครั้งละ 200-
300 กรัม/ตน หรือ 0.5 กิโลกรัม/ตน/ป โดยใสโรยรอบ ๆ ตนตามรัศมีทรงพุม
             4. ในฤดูแลงควรใหนํ ้า หรือใชวัสดุคลุมดินเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน

โรคและแมลงศัตรูชา
โรคของชา  มีดังน้ี
โรคใบพุพอง
เชื้อสาเหต ุ เกิดจากเชื้อ Exobasidium vexsans (Massee)

             อาการของโรค     จะเห็นเปนจุดกลมเล็กสีชมพูออนหรือสีจาง
บนใบออนของชาในฤดูฝน ตอมาจะขยายใหญขึ้นถึง 0.5-2.0
เซนติเมตร  ตํ าแหนงท่ีเปนโรคจะมีรอยปูดนูน บริเวณผิวใบดานลาง
จะเปนจุดกลม สีชมพูจางกลายเปนสีแดงเขม ตอมาเปลี่ยนเปนสีขาวฟ ู
และสีเทาออนในที่สุด เมื่ออาการของโรคถึงขั้นนี้ก็ไมสามารถเก็บใบออ
ผิวใบที่เปนโรคน้ีมีรอยบุมลงไป สวนดานลางของใบจะนูนออกมาและ
เจน เมื่อเขาสูฤดูแลงแผลที่เปนโรคจะแหง เปลี่ยนเปนสีเทานํ ้าตาล เพ่ือรอ
10

นไปใชประโยชนได ดานบนของ
ปรากฏเสนใยของเชื้อราสีขาวฟูชัด
ระบาดในฤดูถัดไป
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โรคใบจุดสีนํ ้าตาล
เชื้อสาเหต ุ   เกิดจากเชื้อ   1. Collectotricum camelliae (Cook) Battler.

                                          2. Glomerella cingulata (Stonem) S. & Sc.
             อาการของโรค   อาการแรกเร่ิมเปนจุดสีน้ํ าตาลแกมเหลืองบนผิวใบชา ตอมาอีก 7-10 วัน จุดสีน้ํ า
ตาลจะขยายใหญและเปลี่ยนเปนสีน้ํ าตาลเขมหรือดํ า มีวงแหวนลอมรอบแผลเน้ือเย่ือใบท่ีเปนโรคน้ีจะแหง
ตาย ถาอาการของโรครุนแรง จะท ําใหใบรวง โรคนี้มักเกิดกับใบและยอดออน
             การปองกันกํ าจัด   ใหเก็บใบท่ีเปนโรคเผาท้ิง  และใชสารเคมีก ําจัดเช้ือราชนิดดูดซึม เชน เบนโนมิล
อัตรา 500 ppm  ฉีดพน 7 วันตอคร้ัง ประมาณ 3 ครั้งติดตอกันและใชสลับกับสารประกอบทองแดง เชน 
คอปเปอรออกซี่คลอไรด อัตรา 30 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร จะใหผลดียิ่งขึ้น

โรคสาหรายแดง
เชื้อสาเหต ุ เกิดจากเชื้อ Cephaleuros parasitices (Karst)

             อาการของโรค อาการเร่ิมแรกเปนจุดเล็ก ๆ สีสมแดงบนใบ ตอมาจะขยายใหญขึ้น มีลักษณะกลม
สีนํ้ าตาลแดงฟูคลายขนสีแดงสามารถแพรระบาดไปยังกิ่งได โรคสาหรายแดงระยะแรกเปนแบบ epiphytic
คือเกิดเกาะติดผิวใบ สามารถลูบออกไดงาย แตในระยะตอมาแผลขยายใหญขึ้นกลายเปน paarasite เสนใย
ของสาหรายจะเจริญทะลุไปยังเนื้อเยื่อ epidermal และ parenchyma ของใบชา เชื้อนี้สามารถอยูกับใบแก กิ่ง
และลํ าตนได เม่ือใบออนแตกออกมาใหมก็สามารถเขาทํ าลายไดอีกครั้ง ตนชาท่ีถูกแสงแดดจัดจะเปนโรคน้ี
รุนแรงกวาตนท่ีอยูในรม
             การปองกันกํ าจัด   ในตางประทศพบวาการใชสารประกอบทองแดง  เชน  คอปเปอรออกซีค่ลอไรด
สามารถใชฉีดพนปองกันการเกิดโรคไดดี

โรคใบจุดสีเทา
เชื้อสาเหต ุ   เกิดจากเช้ือ Pestalotiopsis theae (Sawada)

             อาการของโรค   อาการเริ่มแรกเปนจุดเล็กๆ สีนํ ้าตาล ตอมาขยายใหญขึ้นเปนสีเทา จุดแตละจุดจะ
ขยายและลุกลามเปนเนื้อเดียวกัน รูปรางแผลไมแนนอน เปนแผนสีเทาใหญ วงแหวนบนแผล มักเกิดกับใบ
ชาแก
             การปองกันกํ าจัด   เก็บใบที่เปนโรคเผาทิ้งหรือใชสารเคม ีเบนโนบิล ฉีดพน 2-3 คร้ัง หางกัน ครั้งละ
7-10 วัน

แมลงศัตรูชา
ประเทศไทยยังไมมีแมลงศัตรูชาที่ระบาดท ําความเสียหายรุนแรงใหแกตนชาอาจเพราะพื้นที่ปลูกชา

อยูกระจัดกระจาย   แตละแหลงก็ปลูกไมมากทํ าใหมีการดูแลรักษาไดทั่วถึง   อีกท้ังมีศัตรูธรรมชาติคอยควบ
คุม ซึ่งแมลงศัตรูของชาที่พบในประเทศไทย และมีความส ําคัญ  คือ
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มวนชา
ชื่อวิทยาศาสตร       Helopeltis sp. เปนแมลงศัตรูที่ส ําคัญที่สุดของชา เปนแมลงชนิดปากดูด ตัวเต็ม

วัย มีลักษณะคลายยุงล ําตัวปกและขามีสีดํ า ทองสีเขียวกลางหลังจะมีสีเหลือง
 ลักษณะการท ําลาย   ใบชาที่ถูกท ําลายจะมีรอยแผลไหมเปนวงเล็กๆ หรือเปนจุดๆ ท ําใหยอดและใบ
ออนหงิกงอได
             การปองกันกํ าจัด    ใชสารไพรทรอยสังเคราะหฉีดพน

       
  การท ําลายของมวนชา    การท ําลายโดยไรแดง

ไรแดง
             ชื่อวิทยาศาสตร        (Oligonychus coffear (Niether)
             ลักษณะการท ําลาย     จะดูดกินน้ํ าเลี้ยงจากใบและยอดออนของชา  ท ําใหใบชาหด หงิกงอ
             การปองกันกํ าจัด       ระยะที่โรคระบาดใหใชสารเคมีปองกันก ําจัด acaricide อัตรา 1 ลิตรตอน้ํ า 200
ลิตร ฉีดใหเปยกทั้งสวนบนและลางใบและฉีดครั้งที ่2 หลังจากฉีดคร้ังแรก 1-2 สัปดาห

เพลี้ยออน
ลักษณะการท ําลาย     จะท ําลายใบชาโดยการดูดนํ้ าเลี้ยง ท ําใหใบหงิก ใบยอน และมวนตํ่ าลง

              การปองกันกํ าจัด       ใชสารเคมีเชฟวิน ความเขมขน 0.5% ฉีดพนใหทั่วทรงพุม
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หนอนมวนใบ
ชื่อวิทยาศาสตร           Homona coffearia (Niether)

              ลักษณะการท ําลาย   จะทํ าความเสียหายตอใบและยอดออนของชา  โดยหนอนจะนํ าใบมาติดกัน
แลวกัดกินใบ ตัวแมเปนผีเสื้อกลางคืน ออกวางไขบนใบชาเปนกลุมๆ ละ 100 ฟองหรือมากกวาน้ัน ไขจะ
ฟกเปนตัวบุงโตเต็มท่ียาว 12-20 มิลลิเมตร เมื่อเขาดักแดจะใชใบชาสรางรัง
              การปองกันกํ าจัด  ตัดแตงก่ิงชาเปนประจํ าทุกป รวมกับการใชวิธีทางชีววิธีโดยน ําตัวห้ํ า ตัวเบียน
ตามธรรมชาติ เชน แมลงประเภทตอ (wasp) มาใช

หนอนคีบ หนอนกินใบอ่ืนๆ
ลักษณะการท ําลาย     พวกหนอนกินใบตางๆ จะมีการระบาดในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม  เปนตนไป

โดยจะกัดกินใบท ําใหใบเปนรูเวาแหวง
             การปองกันกํ าจัด ใชสารเคม ีEndosulfan 1 ลิตรตอน้ํ า 200 ลิตร ฉีดใหเปยกทั่วใบชา และไมบังรมชา

จดัท ําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ชา : ผลกระทบขอตกลงแกตต และแนวทางการปรับ

1. มาตราการควบคุมการน ําเขา
             ประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการน ําเขาผลิตภัณฑชาใบและชาผง  คือ
             (1) ผูนํ าเขาผลิตภัณฑชา ตองชํ าระภาษีอากรนํ าเขา
             (2) ผูนํ าเขาผลิตภัณฑชา ตองขออนุญาตนํ าเขา โดยกํ าหนดอัตราสวนใหซื้อชาที่ผลิตไดในประเทศ
(Local content) ผานองคการคลังสินคา ในสัดสวนชาใบรอยละ 60 และชาผลรอยละ 50 ของปริมาณท่ีขอ
อนุญาตนํ าเขา

2. พันธกรณี
             2.1  ดานการเปดตลาด  ตามขอผูกพัน ประเทศไทยตองเปดตลาดนํ าเขาชาใบและชาผง ดังน้ี
                    (1) ยกเลิกมาตรการควบคุมการนํ าเขาชาใบและชาผง ในลักษณะการก ําหนดอัตราสวนใหผูนํ า
เขาซื้อผลิตภัณฑภายในประเทศและปรับไปใชมาตรการภาษีศุลกากรแทนโดยมีผลบังคับใชระหวางป 2538-
2547 จะก ําหนดใหมีโควตานํ าเขาชาใบและชาผงในปริมาณขั้นตํ ่า 596 ตัน ณ อัตราภาษีรอยละ 30 หากน ํา
เขาในปริมาณที่เกินกวา 596 ตัน หรือนอกโควตาจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 หากน ําเขาในปริมาณที่
เกินกวา 625 ตัน จะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 90
                    (2)   ชาสํ าเร็จรูปซึ่งมีการใชมาตรการภาษีอยูแลว   ใหเก็บภาษีน ําเขาในอัตรารอยละ 60  ใน
ระหวางป 2538-2547 และอัตราผูกพันในป 2547 ใหเก็บลดลงเหลือรอยละ 40
             2.2   ดานการอุดหนุนภายใน   การอุดหนุนภายในกรณีผลิตภัณฑชาของไทย  ไดแก การแทรงแซง
ราคาผลิตภัณฑชา ซึ่งองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ไดก ําหนดราคาชาที่ผลิตในประเทศและฝากขาย
ผานองคการฯ โดยจํ าหนายใหแกผูนํ าเขาชาจากตางประเทศในราคาสูงกวาราคาตลาด

3. การวิเคราะหผลกระทบ
              3.1 พันธุกรณีทางกฎหมาย
                    การเปดตลาด
                    ก) การลดอัตราอากรตามขอผูกพันในแกตต ซึ่งรายการที่ไดผูกพันไวอยูในขอ 2.1 น้ัน เก่ียวของ
กับประกาศกระทรวงการคลังวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
                    ข) การยกเลิกมาตรการควบคุมปริมาณน ําเขาผลิตภัณฑชาเกี่ยวของกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่
9 พ.ศ. 2496 วาดวยการนํ าสินคาเขามาในราชอาณาจักร และประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที ่28 พ.ศ. 2505
และ ประกาศของกรมการคาตางประเทศ ซึ่งไดกํ าหนดอัตราสวนการรับซ้ือชาท่ีผลิตภายในประเทศตอ
ปริมาณการนํ าเขา เปนมาตรการการจํ ากัดการน ําเขาซึ่งมิใชภาษ ีเปนการขัดตอขอตกลงของแกตต
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 การอุดหนุนภายใน การก ําหนดราคาชาผลิตในประเทศใหสูงกวาราคาตลาดทองถิ่น ตามประกาศ
องคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2524 เปนการขัดตอขอตกลงของแกตต
             3.2  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
                    ก) ดานการผลิต
                     การผลิตชา รัฐใหการอุดหนุนโดยตรงตอผูผลิตผลิตภัณฑโดยไมมีขอผูกพันเก่ียวกับการซ้ือใบ
ชาสดจากเกษตรกรแตอยางใด ดังน้ันการลดการอุดหนุนจะสงผลกระทบโดยตรง ตอผูผลิตผลิตภัณพชาและ
อาจสงผลตอเกษตรกรผูผลิตใบชาสดที่มีคุณภาพตํ ่าเนื่องจากใบชาสด คุณภาพดียังผลิตไดนอยและเปนที่
ตองการของตลาด
                    ผลการคํ านวณมูลคาการอุดหนุนในชวงปฐาน (2529-2531) มีมูลคาการอุดหนุนเฉลี่ยรอยละ
6.59 ของมูลคาผลผลิตรวม หรือมีการอุดหนุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.03 บาท
                    จากการศึกษาวิเคราะหผลกระทบการผลติภายในประเทศ เม่ือมีการอุดหนุนระหวางป 2529-
2531 จะมีผลใหการผลิตผลิตภัณฑชาภายในประเทศเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 1.97 ของปริมาณผลผลิตรวม เน่ือง
จากการอุดหนุนมีผลบิดเบือนตนทุนใหต่ํ ากวาความเปนจริง ดังน้ีนการเลิกการอุดหนุนการผลิตชาใบ จะมี
ผลทํ าใหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑชาที่แทจริงขยับสูงขึ้นและปริมาณการผลิตลดลง จากการศึกษาปรากฏวา
ผลิตภัณฑชาที่นํ ามาขายใหแกองคการคลังสินคา สวนใหญจะเปนชาคุณภาพตํ่ า ดังนั้นการผลิตที่ลดลงนาจะ
เปนผลผลิตสวนนี้หมายความวา ผูผลิตชาคุณภาพตํ ่าจะขายผลผลิตไมได และเลิกไปในที่สุด
                    ข) ดานการนํ าเขา
                     จากการศึกษาผลกระทบของการอุดหนุนตอการนํ าเขา ระหวางป 2529-2531 ปรากฏวา การนํ า
เขาลดลงคิดเปนรอยละ 2.83 ของการนํ าเขารวม เน่ืองจากการปกปองอุตสาหกรรมผลิตชาในประเทศ โดย
การควบคุมการนํ าเขา ท ําใหราคาตลาดถูกบิดเบือน ผูบริโภคตองซ้ือในราคาสูงกวาปกติ ตามขอตกลง
GATT มาตรการดังกลาวตองยกเลิก และปรับเปลี่ยนเปนรูปภาษีนํ าเขา (Tariffication) ซึ่งอาจสงผลใหคาม
ตองการนํ าเขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริโภคบางกลุมนิยมบริโภคชาคุณภาพดีจากตางประเทศ ขณะที่การผลิตชา
คุณภาพดีภายในประเทศ ยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค

ขณะเดียวกันผลกระทบตอการบริโภคภายในประเทศ เม่ือมีการอุดหนุนในชวงเดียวกันมีผลให
การบริโภคภายในประเทศลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.3 เมื่อมีการยกเลิกการอุดหนุน จึงนาจะมีผลใหราคาผลิต
ภัณฑชาในประเทศลดตํ ่าลง และการบริโภคเพิ่มขึ้น
                  จากขอตกลง GATT ในป 2538 ซึ่งเปนปแรกที่มีผลบังคับใช การนํ าเขาผลิตภัณฑชาจะตองเสีย
ภาษีรอยละ 30 ส ําหรับปริมาณนํ าเขาในโควตาจํ านวน 596 ตัน ปริมาณนํ าเขาท่ีนอกเหนือจากน้ีจะตองเสีย
ภาษีในอัตรารอยละ 100 การเปรียบเทียบราคาที่จ ําหนายในประเทศ กับราคาน ําเขา cif. ท่ีจํ าหนายใน
ประเทศ กับราคาน ําเขา cif. รวมภาษีน ําเขา ช้ีใหเห็นวาอุตสาหกรรมชาในประเทศยังไดรับการคุมครองโดย
ระบบภาษีใหมได เน่ืองจากราคานํ าเขาทั้งชาใบและชาผงนอกโควตายังคอนขางสูง
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       ค) ดานการสงออก
                     จากการศึกษาผลกระทบตอการสงออก เม่ือมีการอุดหนุนในระหวางป 2529-2531 ประเทศไทย
สามารถสงออกผลิตภัณฑชาไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.93
                     ดังน้ัน เม่ือมีการลดเลิกการอุดหนุน จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกมากนัก
เนื่องจากชาที่สงออกยังเปนชาคุณภาพตํ ่า และตลาดคอนขางจ ํากัด

4. ศักยภาพดานการผลิตและการตลาด
             4.1  ดานการผลิต
              ไทยยังมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชาใบโดยการปรับปรุงสวนชาเกาใหไดมาตรฐานปรับปรุงขบวนการ
ผลิตชาใหมีคุณภาพสูงขึ้น  เพื่อบริโภคภายในและการสงออก   ซึ่งมีศักยภาพการตลาดทั้งในประเทศ     และ
สงออก

5. ผลการศกึษาวิเคราะห
             5.1 ดานการผลิต

การลดการอุดหนุนจะสงผลตอตนทุนการผลิตของผูที่ฝากชาขายผานองคการคลังสินคา โดยเหตุท่ี
ชาที่ฝากขายดังกลาวสวนใหญเปนชาคุณภาพตํ ่า ดังน้ันการลดการอุดหนุนจะทํ าใหการผลิตชาคุณภาพตํ่ ามี
ตนทุนสูงขึ้น อาจลดและเลิกการผลิตในที่สุดซึ่งนาจะเปนผลดี
             5.2 ดานการนํ าเขา   

การเปดตลาดชาของไทยตามขอตกลงแกตต ไมมีผลกระทบใหความตองการน ําเขาชาเพิ่มขึ้นมาก
นัก เนื่องจากอุตสาหกรรมชาในประเทศยังไดรับการคุมครอง โดยระบบภาษีน ําเขาใหม ซึ่งราคานํ าเขาชาใบ
และชาผงนอกโควตา เมื่อรวมภาษีแลวยังคอนขางสูง
             5.3 ดานการสงออก

ประเทศไทยยังผลิตชาไดไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ การสงออกมีนอยมาก และมี
แนวโนมลดลงเปนล ําดับ นอกจากนี้ยังไมมีการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบ คือ ใบชาสดอยางจริงจัง และ
ประเทศผูผลิตชาของโลกสวนใหญเปนประเทศที่ก ําลังพัฒนา ซ่ึงไมมีการอุดหนุนการผลิตอยูแลว ดังน้ัน
คาดวาขอตกลงแกตตจะไมมีผลใหประเทศไทยสงออกชาไดเพิ่มขึ้น

6. แนวทางการปรับตัว
             ดานการผลิต - เนนการเพิ่มผลผลิตชาคุณภพา ทั้งชาใบและชาผง
             ดานการนํ าเขา - เน่ืองจากชาเปนไมยืนตน ตองใชระยะเวลา 5-6 ป จึงใหผลเต็มที ่ ดังน้ันเพ่ือใหผู
ผลิตไดรับการคุมครอง จึงควรผูกพันการนํ าเขาชาระหวาป 2538-2546 ไวทีป่ริมาณในโควตา 596 ตัน (อัตรา
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ภาษีรอยละ 30) ปริมาณนอกโควงตาเก็บภาษีรอยละ 100 แลวจึงเพิ่มปริมาณนํ ้าเขาในโควตาเปน 625 ตัน
และการนํ าเขานอกโควตาใหเก็บภาษีนํ าเขาในอัตรารอยละ 90
             6.1 การนํ าเขาสินคาชาจากประเทศนอกภาคีแกตต หรือ WTO ใหเปนไปตามมารตการเดิม คือ ตอง
ขออนุญาตนํ าเขาและตองรับซื้อชาจากองคการคลังสินคาตามอัตราสวนที่ก ําหนดไวเดิม (ประมาณ 60% นํ า
เขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวัน ซึ่งเปนประเทศนอกภาคีแกตต)
             6.2 การนํ าเขาสินคาชาจากประเทศในภาคีแกตต หรือ WTO ส ําหรับป 2538 เปดตลาดชาตามขอผูก
พันในปริมาณโควตา 596 ตันการบริหารโควตา การนํ าเขาจัดสรรโควตาตามประวัติของเอกชนท่ีเคยนํ าเขา
ชา 4 ปยอนหลัง โดยกํ าหนดอัตราสวนการนํ าเขาชาใบ : ชาผงเปน 70 : 30
             6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาจัดท ําแผนการผลิตชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการใชภายในประเทศ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมใหปลูกชาคุณภาพด ีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหความชวยเหลือในดานสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํ า ปุยราคาถูกและกิ่งพันธุคุณภาพดี เปนตน

ที่มา : กองการคาสินคาทั่วไป, กรมการคาตางประเทศ, 2538.



มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมชาใบ (ชาจีน)1

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใบชา (ชาจีน)

1. ขอบขาย
             1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีกํ าหนด คุณลักษณะที่ตองการ สุขลักษณะ ภาชนะบรรจุ
ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การตรวจสอบและการวิเคราะหชาใบ
             1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีใชเฉพาะชาใบ (gree tea) ที่ไดจากตนชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยเทาน้ัน ไมรวมชาผง (black tea) ชาผงส ําเร็จรูป (instant tea) และชาใบที่มีลักษณะเปนผง

2. นิยาม
ความหมายของค ําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  มีดังตอไปน้ี

             2.1  ชาใบ (ชาจีน)  หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนที่เปนใบออน ยอดออนที่ใบยังไมคลี ่และกาน
ใบที่ยังออนอยูของตนชาที่มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Camellia sinensis Linn. ซึ่งนํ ามาผ่ึงใหออนตัว อบหรือ
คั่วพอหมาด บดคลึงใหมวนตัว แลวท ําใหแหงโดยการอบหรือค่ัวหรือยางอีกคร้ังหน่ึง
             2.2  กาน  หมายถึง สวนท่ีตอจากใบของตนชา มีลักษณะแข็ง ไมรวมกานใบที่ยังออนอยู

3. คุณลักษณะท่ีตองการ
             3.1 ลักษณะทั่วไป
                        3.1.1 ตองมีลักษณะเปนใบชาแหง สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใด ๆ เวนแตดอกไมเพ่ือ
การแตงกลิ่น สวนใหญจะเปนใบเต็มมวนตัวอยูในลักษณะตางๆ และเมื่อชงดวยนํ าเดือดแลวจะคืนสภาพ
เปนรูปใบใหเห็นไดชัด
                        3.1.2 ตองมีสีดํ าอมเขียวตามธรรมชาติ
                        3.1.3 ตองมีกลิ่นเฉพาะตามธรรมชาติของชาใบ อาจมีการแตงกลิ่นไดดวยดอกไมที่มีกลิ่น
หอมตามธรรมชาติและไมเปนอนตรายตอผูบริโภค
                        3.1.4 น้ํ าชาตองมีกลิ่นและรสเฉพาะของชาใบ (อาจมีกลิ่นของดอกไมที่ใชแตงกลิ่นดวย)
                        เม่ือตรวจสอบตามวิธีในขอ 9.1 แลว คะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะตองไมนอยกวาคะแนน
ต่ํ าสุดที่กํ าหนดไวและตองมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของผูตรวจสอบทุกคน ไมนอยกวา 70 คะแนน
             3.2 การเจือสี
                        ตองไมพบการเจือสีใดๆ
                        การตรวจสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2
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             3.3 กาน
                        ใหมีปริมาณกานไดไมเกินรอยละ 7 โดยน้ํ าหนัก
                        การตรวจสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3
             3.4 คุณลักษณะทางเคมี
                        ตองเปนไปตามที่ก ําหนดในตาราง

4. สุขลักษณะ
             สุขลักษณะใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กํ าหนดสุขลักษณะของอาหารมาตรฐาน
เลขท่ี มอก.34

5. ภาชนะบรรจุ
             ภาชนะที่ใชบรรจุตองสะอาด  แหง ปดไดสนิท และสามารถเก็บรักษากลิ่นไวได

6. ปริมาณ
             น้ํ าหนักสุทธิที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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7. เคร่ืองหมายและฉลาก
             7.1  ฉลากใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   คํ าแนะนํ าทั่วไปเกี่ยวกับฉลากส ําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มารตฐานเลขท่ี มอก. 31 และไมขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
             7.2  ภาชนะบรรจุชาใบทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงายและชัดเจน

•  ชื่อผลิตภัณฑ
•  เครื่องหมายการคาและชื่อผูท ํา หรือโรงงานท่ีทํ า พรอมสถานที่ตั้ง
•  ดอกไมที่ใชแตงกลิ่น (ถาม)ี
•   น้ํ าหนักสุทธ ิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
•  เดือนและปที่ท ํา

             ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทย
             7.3  ผูท ําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเปนไปตามมาตรฐานน้ี จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมน้ันได ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมแลว

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
             8.1 ความหมายของคํ าที่ใช   มีดังตอไปน้ี
                        8.1.1 รุน หมายถึง ชาใบที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะอยาเดียวกันและบรรจุหีบหอในคราวเดียวกัน
เพื่อจํ าหนาย
                        8.1.2 ขนาดรุน หมายถึง จํ านวนหนวยภาชนะบรรจุของชาใบใน 1 รุน
                        8.1.3 ขนาดตัวอยาง หมายถึง จํ านวนตัวอยางท่ีชักออกจากรุนของชาใบเพ่ือนํ ามาตรวจสอบ
             8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กํ าหนดตอไปน้ี หรืออาจใช
แผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กํ าหนดไว
                        8.2.1 การชักตัวอยาง
                              8.2.1.1 ภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากผลิตภัณฑที่ท ํา
ข้ึนในรุนเดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง



มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมชาใบ (ชาจีน)4

8.2.1.2 ภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ใหชักตัวอยาง โดยวิธีสุมจากผลิต
ภัณฑที่ท ําข้ึนในรุนเดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง

8.2.2 วิธีเตรียมตัวอยางรวม
                     ดังตัวอยางออกมาในปริมาณเทาๆ กัน จากแตละภาชนะบรรจุที่ไดจากการชักตัวอยาง นํ ามา
รวมกันใหมีนํ ้าหนักไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ถานํ้ าหนักไมถึง 2 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกันน้ันจนไดน้ํ าหนักตามตองการ แบงตัวอยางออกเปนสามสวนเทาๆ กัน บรรจุแตละสวนลงในภาชนะ
ที่สะอาด แหง สามารถรักษากลิ่นไวได ปดผนึก ลงลายมือชื่อผูชักตัวอยาง พรอมท้ังวันเดือนปท่ีชักตัวอยาง
นํ าตัวอยางสวนหนึ่งไปตรวจสอบและวิเคราะห โดยใชตัวอยางไมนอยกวา 400 กรัม ส ําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไปและหาปริมาณกาน และใชตัวอยางไมนอยกวา 100 กรัม ส ําหรับการวิเคราะหทางเคมี ที่เหลือ
อีกสองสวนใหผูที่เกี่ยวของเก็บไวเปนหลักฐาน
                        8.2.3 เกณฑตัดสิน
                        ชาใบที่ไดจากการชักตัวอยางเมื่อนํ าไปตรวจสอบและวิเคราะหตามขอ 9 แลวจะตองเปนไป
ตามเกณฑที่ก ําหนดในขอ 3 ทุกขอ จึงจะถือวาชาในรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานน้ี
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9. การตรวจสอบและการวิเคราะห
                        9.1 ลักษณะทั่วไป สี กลิ่น และกล่ินรส
                              9.1.1 เคร่ืองมือ
                                  9.1.1.1 ถวยสีขาวทํ าดวยกระเบ้ืองหรือดินเผาเคลือบท่ีมีฝาปดตามรูปท่ี 1 หรือขนาด
ใกลเคียง

 
9.1.1.2 ถวยสีขาวทํ าดวยกระเบ้ืองหรือดินเผาเคลือบตามรูปท่ี 2 หรือขนาดใกลเคียง

รูปท่ี 2
9.1.1.3 น้ํ ากลั่น

                              9.1.2 วิธีเตรียมตัวอยาง
                                  ช่ังตัวอยางโดยใชอัตราสวนของชา    20.05 กรัมตอน้ํ า 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
                              9.1.3 วิธีเตรียมน้ํ าชา
                                  ใชนํ ้าเดือดลวกถวย (ตามขอ 9.1.1.1) ใหรอนท่ัวกันแลวเทท้ิง ใสตัวอยางที่ชั่งไวลงไป
รินน้ํ าที่ก ําลังเดือดลงในถวยที่เตรียมไวทันท ีระดับน้ํ าในถวยตองตํ่ ากวาขอบถวยประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ปด
ฝาทิ้งไว 6 นาท ี รินน้ํ าชาที่ไดผานตะแกรงกรองลงในถวย(ตามขอ 9.1.1.2) ซึ่งไดลวกนํ ้ารอนแลวเชนกันจน
หมด โดยไมใหใบชาติดลงไปดวย เทกากชาลงบนฝาถวย นํ ากากชาและนํ้ าชาไปตรวจสอบคุณลักษณะตาม
ตารางที่ 4 และ 5 ตอไป
                              9.1.4 วิธีตรวจสอบ
                                  9.1.4.1 ผูตรวจสอบประกอบดวยผูมีความช ํานาญในการตรวจสอบชาใบอยางนอย 5
คน ทุกคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
                                  9.1.4.2 หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจสอบชาใบ

รูปท่ี 1
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(1) การตรวจสอบชาใบ และกากชา ตามตาราง

(2) การตรวจสอบน้ํ าชา ตามตาราง

9.2 การเจือสี
                        เทชาใบประมาณ 0.5-1 กรัม ลงบนกระดาษกรอง พับกระดาษกรองเขาหากันแลวขยี ้เทชาใบ
ออกจากกระดาษกรองใหหมด พนน้ํ าลงบนกระดาษกรองพอเปรียก ตองไมมีสีเกิดข้ึนเห็นไดชัดบนกระดาษ
กรองน้ัน
             9.3 การหาปริมาณกาน
                        9.3.1 เครื่องมือ
                              9.3.1.1 กระจกนาฬิกา (watch glass)
                              9.3.1.2 ปากคีบ (forceps)
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                              9.3.1.3 แผนกระดาษขาวผิวเรียบหรือแผนพลาสติกหนา
                              9.3.1.4 เครื่องชั่ง
                        9.3.2 วิธีวิเคราะห
                              ชั่งตัวอยางประมาณ 100 กรัมใหทราบนํ ้าหนักท่ีแนนอน (M1) เกลี่ยบนแผนกระดาษหรือ
แผนพลาสติก ใชปากคีบเลือกสวนที่เปนกานออกใสลงในกระจกนาฬิกาที่สะอาด แหง และทราบนํ ้าหนัก
แลว (M0) นํ ากระจกนาฬิกาพรอมกานที่แยกออกทั้งหมดมาชั่งนํ ้าหนัก (M2)
                        9.3.3 วิธีค ํานวณ
                              ปริมาณกาน รอยละโดยน้ํ าหนัก = (M2 - M0) / M1 x 100
             9.4 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
                        บดตัวอยางใหละเอียดจนผานแรงขนาด 0.6 มิลลิเมตร (US.sieve No.30)

             9.5 ความชื้น
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.038 (หรือขอ 7.003)
             9.6 สารท่ีสกัดไดดวยนํ้ ารอน
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.039
             9.7 เถาท้ังหมด
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.040 (หรือขอ 31.012 หรือ ขอ 31.013)
             9.8 เถาที่ละลายนํ ้า
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.041 (หรือขอ 31.015)
             9.9 ความเปนดางของเถาท่ีละลายนํ ้า
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.042 (หรือขอ 31.016)
             9.10 เถาท่ีไมละลายในกรด
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.044 (หรือขอ 30.008)
             9.11 กาก
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.049 (หรือขอ 7.065)
             9.12 คาเฟอีน
                        ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.051
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชาผง (ชาฝร่ัง)
1. ขอบขาย
             1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีกํ าหนด คุณลักษณะที่ตองการ สุขลกัษณะภาชนะบรรจุ
ปริมาณ เคร่ืองหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การตรวจสอบและการวิเคราะหชาผง
             1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีใชเฉพาะชาผง (black tea) ที่ไดจากตนชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยเทาน้ันไมรวมชาผงชนิดท่ีสกัดคาเฟอีนออก (decaffeinated black tea) ชาใบ (grdd tea) ชาผลส ําเร็จรูป
(instant tea)
2. นิยาม
             ความหมายของค ําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี มีดังตอไปน้ี
             ชาผง (ชาฝร่ัง) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนที่เปนใบออน ยอดออนที่ใบยังไมคลี ่และกานใบที่
ยังออนอยูของตนชาที่มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Camellia sinensis Linn. ซึ่งนํ ามาผ่ึงใหออนตัว (withering)
นวดจนฉีกขาดและมวนตัว (crushing, tearing and curling) แลวหมัก (fermenting) ใหเกิดกลิ่นและรสเฉพาะ
แลวอบใหแหง
3. คุณลักษณะท่ีตองการ
             3.1 ลักษณะทั่วไป
                          3.1.1 ตองมีลักษณะเปนใบชาแหง หรือสวนของใบชาแหงท่ีเปนช้ินเล็กหรือเปนผงสะอาด
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใดๆ
                          3.1.2 ตองมีสีน้ํ าตาลเขมออกดํ าตามธรรมชาติ
                          3.1.3 ตองมีกลิ่นเฉพาะตามธรรมชาติของชาผง ไมมีการปรุงแตงดวยกลิ่นอื่น
                          3.1.4 น้ํ าชาตองมีกลิ่นและรสเฉพาะของชาผง
                              เม่ือตรวจสอบตามวิธีในขอ 9.1 แลว คะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะตองไมนอยกวา
คะแนนต่ํ าสุดที่ก ําหนดไวและตองมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของผูตรวจสอบทุกคน ไมนอยกวา 70
คะแนน
             3.2 การเจือสี
                          ตองไมพบการเจือสีใดๆ
                          การตรวจสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.2
             3.3 คุณลักษณะทางเคมี
                          ตองเปนไปตามที่ก ําหนดในตาราง
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4. สุขลักษณะ
             สุขลักษณะใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กํ าหนดสุขลักษณะของอาหารมาตรฐาน
เลขท่ี มอก.34
5. ภาชนะบรรจุ
             ภาชนะที่ใชบรรจุตองสะอาด แหง ปดไดสนิท และสามารถเก็บรักษากลิ่นไวได
6. ปริมาณ
             น้ํ าหนักสุทธิที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
7. เคร่ืองหมายและฉลาก
             7.1 ฉลากใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คํ าแนะนํ าทั่วไปเกี่ยวกับฉลากส ําหรับ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขท่ี มอก. 31 และไมขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
             7.2 ที่ภาชนะบรรจุชาผงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไป
น้ี ใหเห็นไดงายและชัดเจน
                          = ชื่อผลิตภัณฑ
                          =เครื่องหมายการคา และชื่อผูทํ า หรือโรงงานท่ีทํ า พรอมสถานที่ตั้ง
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                          =น้ํ าหนักสุทธ ิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
                          =เดือนและปที่ท ํา
             ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทย
             7.3 ผูท ําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเปนไปตามมาตรฐานน้ี จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมน้ันได ตอเม่ือไดรับใบอนุญาตจาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว
8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
             8.1 ความหมายของค ําที่ใช มีดังตอไปน้ี
                          8.1.1 รุน หมายถึง ชาผงที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะอยางเดียวกัน และบรรจุหีบหอในคราวเดียว
กันเพ่ือจํ าหนาย
                          8.1.2 ขนาดรุน หมายถึง จํ านวนหนวยภาชนะบรรจุชาผงใน 1 รุน
                          8.1.3 ขนาดตัวอยาง หมายถึง จํ านวนตัวอยางท่ีชักออกจากรุนของชาผงเพ่ือนํ ามาตรวจสอบ
             8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กํ าหนดตอไปน้ี หรืออาจใช
แผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กํ าหนดไว
                          8.2.1 การชักตัวอยาง
                              8.2.1.1 ภาชนะบรรจุขนาพไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากผลิตภัณฑที่ท ํา
ข้ึนในรุนเดียวกัน ตามแผนการชักตัวอยางในตาราง
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8.2.1.2 ภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
ผลิตภัณฑ ที่ท ําข้ึนในรุนเดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง

8.2.2 วิธีเตรียมตัวอยางรวม
                              ตักตัวอยางออกมาในปริมาณเทาๆ กัน จากแตละภาชนะบรรจุที่ไดจากการชักตัวอยาง นํ า
มารวมกันใหมีนํ ้าหนักไมนอยกวา 600 กรัม ถานํ้ าหนักไมถึง 600 กรัม ใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกันน้ันจนไดน้ํ าหนักตามตองการ แบงตัวอยางออกเปนสามสวนเทาๆกัน บรรจุแตละสวนลงในภาชนะ
ที่สะอาด แหง สามารถรักษากลิ่นไวได ปดผนึก ลงลายมือชื่อผูชักตัวอยาง พรอมท้ังวันเดือนปท่ีชักตัวอยาง
นํ าตัวอยางสวนหนึ่งไปตรวจสอบและวิเคราะห โดยใชตัวอยางไมนอยกวา 50 กรัม ส ําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป และใชตัวอยางไมนอยกวา 100 กรัม ส ําหรับการวิเคราะหทางเคมี ที่เหลืออีกสองสวนใหผูที่
เกี่ยวของเก็บไวเปนหลักฐาน
             8.3 เกณฑการตัดสิน
                          ชาผงตัวอยางเม่ือนํ าไปตรวจสอบและวิเคราะหตามขอ 9 แลวจะตองเปนไปตามเกณฑที่
กํ าหนดในขอ 3 ทุกขอ จึงจะถือวาชาผงในรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานน้ี
9. การตรวจสอบและการวิเคราะห
             9.1 ลักษณะทั่วไป
                          9.1.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ
                              9.1.1.1 ถวยสีขาวทํ าดวยกระเบ้ืองหรือดินเผาเคลือบท่ีมีฝาปด ตามรูปท่ี 3 หรือขนาด
ใกลเคียง
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รูปท่ี 3

   9.1.1.3 น้ํ ากลั่น
                              9.1.1.4 นมสดพาสเจอไรซ (pasteurized milk) หรือนมสดยูเอชท ี(UHT milk)
                          9.1.2 วิธีเตรียมตัวอยาง
                              ช่ังตัวอยางโดยใชอัตราสวนของชาผง 2 0.05 กรัมตอน้ํ า 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
                          9.1.3 วิธีเตรียมน้ํ าชา
                              9.1.3.1 ใชนํ ้าเดือดลวกถวย (ตามขอ 9.1.1.1) ใหรอนทั่วกันแลวเททิ้งใสตัวอยางที่ชั่งไวลง
ไป รินน้ํ าที่ก ําลังเดือดลงในถวยที่เตรียมไวทันท ีระดับน้ํ าในถวยตองตํ่ ากวาขอบถวยประมาณ 4-6 มิลลิเมตร
ปดฝาทิ้งไว 6 นาท ีรินน้ํ าชาที่ไดผานตะแกรงกรองลงในถวย (ตามขอ 9.1.1.2 ซึ่งไดลวกนํ ้ารอนแลวเชนกัน
จนหมด โดยไมใหใบชาติดลงไปดวย เทกากชาลงบนฝาถวย นํ ากากชาและนํ้ าชาไปตรวจสอบคุณลักษณะ
ตามตารางท่ี 9 และ 10 ตอไป
                              9.1.3.2 เตรียมโดยผสมนม เตรียมน้ํ าชาเชนเดียวกับขอ 9.1.3.1 แลวเติมนมทันทีโดยใช
นมตามขอ 9.1.1.4 ปริมาณ2.5 ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้ํ าชา 140 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเขากัน ตรวจสี
ของน้ํ าชาหลังเติมนม ตามตารางท่ี 10
                          9.1.4 วิธีตรวจสอบ
                              9.1.4.1 ผูตรวจสอบประกอบดวยผูที่มีความช ํานาญในการตรวจสอบอยางนอย 5 คน ทุก
คนจะแยกกันตรวจ และใหคะแนนโดยอิสระ
                              9.1.4.2 หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจสอบ
                                  (1) การตรวจสอบชาผง และกากชา ตามตาราง
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(2) การตรวจสอบน้ํ าชา ตามตาราง

9.2 การเจือสี
                          เทชาผงประมาณ 0.5-1 กรัมลงบนกระดาษกรอง ทบกระดาษกรองเขาหากันแลวขยี ้เทชาผง
ออกจากกระดาษกรองใหหมด พนน้ํ าลงบนกระดาษกรองพอเปยก ตองไมมีสีเกิดข้ึนเห็นไดชัดบนกระดาษ
กรองน้ัน
             9.3 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
                          บดตัวอยางใหละเอียดจนผานแรงขนาด 0.6 มิลลิเมตร (US. sieve No. 30)
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             9.4 ความชื้น
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.038 (หรือขอ 7.003)
             9.5 สารท่ีสกัดไดดวยน้ํ ารอน
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.039
             9.6 เถาทั้งหมด
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.040 (หรือขอ 31.012 หรือ ขอ31.013)
             9.7 เถาที่ละลายนํ ้า
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.041 (หรือขอ 31.015)
             9.8 ความเปนดางของเถาที่ละลายนํ้ า
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.042 (หรือขอ 31.016)
             9.9 เถาที่ไมละลายในกรด
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.044 (หรือขอ 30.008)
             9.10 กาก
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.049 (หรือขอ 7.065)
             9.11 คาเฟอีน
                          ใหวิเคราะหตามวิธีที่ก ําหนดใน AOAC (1980) ขอ 15.051
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