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ชา 2

บทนํา
ลักษณะทัว่ ไป
ชา เปนพืชที่นํามาทําเปนเครือ่ งดืม่ เปนทีน่ ยิ มบริโภคของคนทัว่ โลก เชนเดียวกับกาแฟ และโกโก
โดยจีนเปนประเทศแรกที่เริ่มนําชามาทําเปนเครือ่ งดืม่ เมือ่ กวา 2,000 ปที่แลว จากนั้นความนิยมในการดื่มนํา้
ชาก็ไดแพรกระจายไปทั่วโลก ทัง้ ในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และในบางประเทศของทวีปแอฟริกาดวย ใน
บรรดานักดื่มชาทั่วโลก ชาวอังกฤษถือไดวามีการดื่มชามากที่สุด คือ ดื่มคนละ 3.06 กิโลกรัม/ป รองลงมาได
แก สาธารณรัฐไอรแลนด อิรัก ฮองกง ญีป่ นุ อินเดีย และไทย ตามลําดับ
ชาเปนพืชกึ่งรอน สามารถขึน้ ไดดใี นเขตอบอุน และมีฝน จึงทําใหแหลงปลูกชากระจายอยูตั้งแต
ละติจูดที่ 45 องศาเหนือในรัสเซีย ถึง 50 องศาใตในทวีปแอฟริกา ปลูกไดในพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับนํา้
ทะเล 1,000-2,000 เมตร ผลผลิตชาสวนใหญจะอยูในทวีปเอเชียโดยพื้นที่ที่มีการปลูกชามากจะอยูระหวาง
แนวเหนือใต ตั้งแตประเทศญี่ปุนถึงอินโดนีเซีย และแนวตะวันออก-ตก จากประเทศอินเดียถึงญีป่ นุ เนือ่ ง
จากพื้นที่เหลานี้จะอยูในเขตมรสุมมีอากาศอบอุนและมีปริมาณนํ้าฝนมากเหมาะกับตนชาที่กําลังเจริญเติบ
โตสําหรับประเทศไทย ในป 2535 และ 2536 มีพื้นที่ปลูกชา 34,104 และ 33,907 ไร มีผลผลิตใบชาสดรวม
45,340 และ 40,847 ตันตามลําดับ โดยจังหวัดเชียงรายมีการปลูกและไดผลผลิตมากที่สุด รองลงมา คือ
จังหวัดลําปาง แพร และเชียงใหม จากปริมาณการผลิตที่ไดทาให
ํ ประเทศไทยมีทั้งการนําเขาและสงออกชา
ซึ่งมีปริมาณและมูลคา ดังนี้

ชา และองคประกอบทางเคมี
ชาเปนไมพุมอายุยืน ประกอบดวยสารโพลีฟนอล (Polyphenols) มากถึง 20-35% ซึ่งมีผลตอรสฝาด
และสีของนํ้าชา ขอมูลจากการหมัก (Decomposition) และการวิเคราะหแสหงใหเห็นวาชามีองคประกอบ
ทางอินทรีย (Organic Matter) ไมนอยกวา 450 ชนิด และยังพบสารอนินทรีย (Inorganic Mater) ไมนอยกวา
15 ชนิด

ชา 3

ประโยชนของชา
ชาเปนเครื่องดื่มที่มีธาตุอาหารหลายชนิดเปนองคประกอบที่ชวยบํารุงใหรางกายมีสุขภาพดี ซึ่ง
ประโยชนของชา พอจะสรุปไดดังนี้
ชวยกระตุนใหระบบประสาทและรางกายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนือ่ ง
จากชามีสารคาเฟอีนเปนองคประกอบ ซึ่งคาเฟอีนนี้จะไปกระตุนระบบประสาทสวนกลางและระบบหมุน
เวียนของโลหิต ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย มีอิทธิพลตอขบสนการเมตตาโบลิซึ่มของเซลลรางกาย ชวย
ขยายหลอดเลือด และปองกันโรคใจตีบตัน นอกจากนี้ชายังสามารถรักษาอาการเจ็บหนาอก และกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดหลอเลีย้ ง รักษาโรคหวัด โรคปวดหัวโดยไมมีผลขางเคียง

ชา 4

ชวยแกกระหายและชวยในการยอยอาหาร ในชวงอากาศรอน การดื่มชาจะชวยใหมี
ความรูสึกสดชื่นขึ้น เนื่องจากในชามีสารโพลีฟนอล (polyphenol)คารโบไฮเดรท และกรดอะมิโนเปนองค
ประกอบ เมื่อสารเหลานี้เกิดปฏิกิริยากับนําลาย
้
จะชวยกระจายความรอนสวนเกินในรางกาย พรอมกับ
ชะลางสารพิษตาง ๆ ออกไป ชวยเรงใหมีการขับถายของเสียออกจากรางกาย ทําใหขบสนการเมตตาโบลิม
ซึ่มเกิดความสมดุล หรือในชวงหลังตืน่ นอน เรามักรูสึกขมปาก และกระหายนํ้า การดื่มชาถวยหนึ่งจะชวย
ลางปาก และกระตุนใหมีความอยากรับประทาน นอกจากนัน้ ชายังใหสารไอโอดีน และฟลูออไรดทเ่ี ปนสาร
ปองกันภาวะไทรอยดผิดปกติ (hyperthyroidism) ซึ่งฟลูออไรดเพียงพอกับความตองการจะชวยปองกันฟนผุ
หรือ หลังจากรับประทานอาหารแลวดื่มชาแกๆ สักถวย จะชวยกระตุนการหลั่งนํ้ายอยในกระเพาะอาหาร
ชวยยอยอาหารจําพวกวิตามินกลุมตาง ๆ เชน inositol, folio acid, pantothenic acid เปนตน นอกจากนี้ใบชา
ยังมีสารประกอบอื่นอีก เชน methionine, thenylcyoteine ซึ่งสารเหลานีจ้ ะชวยสงเสริมขบวนการเมตตา
โบลิซึ่มเพื่อยอยไขมั สวนสารใหกลิ่น (aromatic) ที่เปนองคประกอบในชาจะชวยยอยอาหารและระงับกลิ่ง
ปากเพราะวาไขมันสามารถละลายในสารใหกลิ่นเหลานี้ ดังนัน้ ชาจึงเปนเครือ่ งดืม่ ของชนชาตทีน่ ยิ มบริโภค
เนื้อสัตว และเนยเปนอาหารหลัก
ชวยฆาเชือ้ โรค ลดการอักเสบ ชวยสมานแผล ชวยในการขับถาย และชะลางสารพิษใน
รางกาย เนื่องจากในชามีสารโพลีฟนอล สามารถฆาเชือ้ แบคทีเรีย (colon bacillus) เชน ไทฟอยด
อหิวาตกโรค ฯลฯ โดยทําใหโปรตีนของเชือ้ แบคทีเรียนัน้ แข็งตัว(solidifying) จากหลักฐานโบราณของจีน
พบวา นํ้าชาแกๆ 1 ถวย ใชรักษาโรคบิดไดอยางดี ชวยรักษาบาดแผลลดความเปนพิษและอาการอักเส ดัง
นั้น บริษัทผลิตยาสําเร็จรูปจึงใชชาเปนองคประกอบในการผลิตยาสําหรับรักษาโรคบิดและหวัด สารโพลีฟ
นอลในใบชาสามารถยอย (decompose) อลูนิเนียม สังกะสี และสารอัลคาลอยที่อยูในนําได
้
ชวยใหนํ้า
สะอาดขึ้น นอกจากนี้ชายังสามารถชวยรักษาโรคพิษสุราเรื้องรัง และสารพิษในบุหรี่ นํ้าชาแก 1 หรือ 2 ถวย
ชวยละลายสิ่งที่ไมจํ าเปนออกไปโดยสารคาเฟอีนและโพลีฟนอลจะทํ าปฏิกิริยาเปนกลางกับอัลกอฮอล
(neutralization)

ชา 5

ชวยทําใหสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะชาเขียวจะมีวิตามินซี วิตามินบีคอมเพล็คและกรด
เพนโทเทนิค รวมทั้งวิตามินพี ซึ่งสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดงาย โดยคาเทคชิน (catechine) ที่เปนองค
ประกอบใน polyphenol เชน วิตามินพี ชวยใหหลอดเลือดมีความยืดหยุนมากขึ้น (permeable) ชวยไมให
เสนเลือดแข็งตัวงาย, กรด pantothenic ชวยทําใหผิวหนังชุมชื้น, วิตามินบี 1 สามารถชวยสงเสริมการเจริญ
เติบโตของเมล็ดเลือด, วิตามินบี 2 ชวยลดการอักเสบ เชน การอักเสบทีผ่ วิ หนังและอาการของโรคปอดบวม
เปนตน ชาฝรัง่ (black tea) มีวติ ามินเคมาก การดื่มชาฝรั่งวันละ 5 ถวย จะทําใหรางกายไดรับวิตามินเค พอ
เพียงกับความตองการของรางกาย
ชวยใหรางกายแข็งแรง (fitness) ตอตานโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ชาพุเออ ที่ผลิตใน
ยูนาน มีชเ่ื สียงในดานสรรพคุณทางเภสัชกรรม จากการวิจัยพบวา ชาเถา (Tuocha) เปนชาที่ชวยลดความ
อวน และชวยรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันไดเปนอยางดี เนื่องจากการดื่มชาเถา จะชวยลดปริมาณสาร
ประกอบ antilipoidic แกบุคคลที่มปี ญ
 หาเรือ่ งอวน เครียดและโรคหลอดเลือดอุดตัน
ชาอูหลง สามารถชวยลดความอวนและอาการทองผูก โดยจะชวยละลายไขมันและชวย
ในการยอยอาหารและลดประจุ (discharge) ในปสสาวะ
มีรายงานตางประเทศที่นาสนใจอยางหนึ่ง คือ ชาวจีนและชาวญี่ปุนที่อยูในไรชา ลวน
แตมีอายุยืนนานและมีสุขภาพดีซึ่งสัณนิษฐานวามาจากการที่ปลูกชาเองแลวก็ชงชาดื่มเปนประจํา นอกจากนี้
คนญี่ปุนยังเชื่อวา การดื่มชาเขียวจะชวยลดการเกิดโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร รวมทั้งยัง
มีคุณสมบัติคลายยาเอแซดที (AZT) ที่ใชในการรักษาผูปวยโรคเอดสซึ่งขณะนี้มีรายงานวาแพทยญี่ปุนกําลัง
ทําการแยกสารขมออกจากชาเพื่อนํามาใชรักษาโรคพรอมทั้งแพทยยังแนะนําดวยวา ถาดื่มชาวันละ 3 ถวย
จะไดรับวิตามินอีเปนจํานวน 50% วิตามินเอ อีก 20% ของความตองการของรางกายในแตละวัน
สถาบันมะเร็งแหงนครเซีย่ งไฮ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันมะเร็งของ
สหรัฐอเมริกาไดทําการวิจัยจากคนดื่มชา 900 คนในเซี่ยงไฮ และ 11,500 คน ในอเมริกาพบวาคนที่ดื่มชา
เขียวเปนประจํานานๆ โอกาสเปนมะเร็งในกระเพาะอาหารจะนอยลง โดยจะลดลงในเพศชาย 20% ในเพศ
หญิง 20% ในเพศหญิง 50% เนือ่ งจากเพศหญิงไมมปี จ จัยเสริมในการเปนมะเร็ง เชน การดื่มเหลา หรือสูบ
บุหรี่ และการวิจัยยังพบอีกดวยวา ผลดีของชาเขียวจะลดลง ถาดืม่ ชารอนจัด

ชา 6

แหลงกําเนิด ประวัตกิ ารปลูกชา
แหลงกําเนิดชาตามธรรมชาติ มีจุดศูนยกลางอยูทางตะวันออกเฉียงใตของจีนใกลตนนําอิ
้ ระวดี แลว
แพรกระจายพันธุไปตามพื้นที่ ลักษณะคลายรูปพัด จากดานทิศตะวันตก ระหวางเทือกเขานากา มานิปุริและ
ลูไซ ตามแนวชายแดนของรัฐอัสสัม และสหภาพพมา ไปยังมณฑลซีเกียงของจีนทางดานทิศตะวันออกแลว
ลงสูทิศใตตามเทือกเขาของสหภาพพมา ตอนเหนือของไทยไปสิ้นสุดที่เวียดนาม โดยมีอาณาเขตจากดาน
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก กวางถึง 1,500 ไมล หรือ 2,400 กิโลเมตร ระหวางเสนลองจิจดู 95-120 องศา
ตะวันออก และจาก ทิศเหนือ จรดทิศใต ยาว 1,200 ไมลหรือ 1,920 กิโลเมตร ระหวางเสนละติจูดที่ 29-11
องศาเหนือ

ประวัตกิ ารปลูกชาของโลก
การดื่มชานั้นไดเริม่ ขึน้ ในประเทศจีน คาดวาไมนอยกวา 2,167 ปกอนคริสตกาล ตํานานการเริม่ ตน
ของการดื่มชามีหลายตํานาน บางก็กลาววา จักรพรรดิเสินหนงของจีน (Shen Nung) คนพบวิธีชงชา โดย
บังเอซ เมื่อพระองคทรงตมนําดื
้ ่มใกลๆ กับตนชา ขณะรอคอยใหน้ําเดือดกิ่งชาไดหลนลงในหมอชา สักพัก
หนึ่งกลิ่นหอมกรุนก็โชยออกมา เมื่อพระองคเอากิ่งชาออกแลวทรงดื่มชากันอยางแพรหลายมากขึ้นในเวลา
ตอมา นอกจากทรงคนพบสรรพคุณของชาแลวพระองคยังทรงคนควาและทดสอบสมุนไพรชนิดตาง ๆ กวา
200 ชนิด
ชาวจีนจึงไดนับถือวาพระองคเปนบิดาแหงแพทยศาสตร อีกตํานานหนึ่งกลาวถึง นักบวชชื่อ
ธรรม ซึ่งเปนโอรสของกษัตริยอินเดียวไดเดินทางมาจาริกบุญเพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาในจีน ในชวงแผน
ดินของจักรพรรดิถตู ่ี ในชวงป ค.ศ.519 จักรพรรดิถูตี่ทรงนิยมชมชอบนักบวชจึงไดนิมนตใหนักบวชไป
พักอยูในถํ้าแหงหนึง่ ในเมืองนานกิง ขณะที่นักบวชไดสวดมนตภาวนาอยูก็เกิดเผลอหลับไป ทําใหชาวจีน
หัวเราะเยาะ เพือ่ เปนการลงโทษตนเอง มิใหกระทําความผิดเชนนัน้ อีก ทานธรรมจึงไดตดั หนังตาของตน
ทิ้งเสีย หนังตาเมือ่ ตกถึงพืน้ ก็เกิดงอกขึน้ เปนตนชา ซึ่งเปนนิมิตที่แปลก
ชาวจีนจึงพากันเก็บชามาชงใน
นํ้าดืม่ เพือ่ รักษาโรค
นอกจากนี้ยังมีตํานานเลาขานกันอีกวาในสมัยหนึ่งไดเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดในเมืองจีนผูคน
ลมตายกันเปนจํานวนมาก เกี้ยอุยซินแส พบวา สาเหตุใหญของการเกิดโรคเกิดจากการทีผ่ คู นพากันดืม่ นํา้
สกปรก จึงแนะนําใหชาวบานตมนําดื
้ ม่ และเพื่อใหชาวบานเชื่อจึงเสาะหาใบไมมาอังไฟใหหอมเพื่อใสลง
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ไปในนําต
้ ม เกี้ยอุยซินแสดพบวามีพืชชนิดหนึ่งที่ใหกลิ่นหอมมากเปนพิเศษ มีรสฝาดเล็กนอยและแกอาการ
ทองรวงได จึงเผยแพรวิธีการนี้ใหชาวบานไดทาตาม
ํ
ซึ่งพืชที่มีกลิ่นหอมก็คือตนชานั่นเอง
เรื่องชาถูกบันทึกไวในหนังสือจีนโบราณชื่อเออหยา (Er Ya : On Tea) โดยขุนนางในจักรพรรดิ
Zhou โดยใหคาจํ
ํ ากัดความของคําวาชา คือสมุนไพรรสขมชนิดหนึ่ง จากบันทึกของมณฑลหัวหยาง ปจจุบนั
คือ มณฑลซิฉวน) ในชวงการทําสงครามระหวางกษัตริยวู (Wu) ในราชวงศ Zhou กับจักรพรรพิองคสุดทาย
ของราชวงศ Shang (ในป 1066 กอนคริสตกาล) ทหารจากมณฑลซู (Shu) ซึ่งมารวมรบไดนาชาและผึ
ํ
้งมา
เปนเครือ่ งบรรณาการแกกษัตริยด ว ย
หลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรื่องชาที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือ "คัมภีรชาของหลูอยู (Lu Yu)" โดยหลู
อยูเกิดในมณฑลเหอเปอระหวาง ค.ศ. 728-804 หลูอยูมีความสนใจในเรื่องชามาก ไดเขียนตําราไวตง้ั แต
ประมาณป ค.ศ. 780 ชือ่ วา "ชาชิง" (Tea classic ซึง่ เปนตําราที่ใหความรูและรายละเอียดเกี่ยวกับชาถึง 10 บท
ถือวาเปนตําราที่เกี่ยวกับชาเลมแรกของโลก โดยเนือ้ หาในหนังสือจะเริม่ ตัง้ แตเรือ่ งตนกําเนิดของการดืม่ ชา
เครื่องมือ การผลิตชา อุปกรณการชงชา การชงชาที่ถูกวิธี วิธีการดื่มชา ประวัตเิ รือ่ งราวเกีย่ วกับชา แหลง
กําเนิดของชา การแบงคุณภาพของชา และธรรมเนียมการชงชา
สมัยราชวงศถังและราชวงศซอง (ค.ศ. 618-1260) การดื่มชาเปนที่นิยมมาก มีรา นนําชาอยูทุกหน
ทุกแหงในแตละมณฑลจนถึงเมืองหลวง แตกรรมวิธีชงชาในสมัยราชวงศพังจะผิดแผกแตกตางจากการ
ชงชาที่รูจักกัน สมัยนั้นจะนําใบชาไปนึ่งกับขาวแลวเติมเกลือ ขิง เปลือกสมและเครื่องเทศ จากนัน้ นํามาปน
เปนกอนไวสาหรั
ํ บละลายนําดื
้ ม่ สวนในสมัยราชวงศซอง การชงไดเปลี่ยนจากกอนชานึ่งมาเปนใบชาแหง
โดยนําใบชามาโมจนเปนผง แลวชงกับนํ้ารอน ในยุคนีเ้ องทีค่ นจีนเริม่ มีวฒ
ั นธรรมจิบนําชา
้ พระสงฆหันมา
ใชการชงชาเพื่อสราง ศีล สมาธิ ปญญา จนกระทัง่ เมือ่ ชาวตาดรุกรานจีน จนราชวงศซองถูกทําลายไป ทําให
การทําและชงชาสูญสิ้นไปดวย
ตอมาในสมัยราชวงศหยวน (ค.ศ.1208-1368) คนจีนหันมาชงชาดวยใบซึ่งตองชงชาในปาน (กานํา้
ชา) ปานชาจะชวยกรองเศษชาไมใหหลนลงจอกในขณะริน
จากประเทศจีน ชาไดถูกเผยแพรนาไปปลู
ํ
กในประเทศตางๆ ในเอเซีย เชน ประเทศญี่ปุนซึ่งเปน
ประเทศที่อยูใกลกับจีน โดยเริม่ รูจ กั และมีการนําชาเขาญีป่ นุ โดยพระชาวญีป่ นุ จํานวนหนึง่ ทีเ่ ดินทางมา
ประเทศจีนกับเรือคณะทูต เพื่อมาศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนา และไดนําเมล็ดชากลับไปปลูกที่ Shingaken
ซึ่งก็ประสบผลสําเร็จไดผลดี หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1191 การปลูกชาไดกระจายทั่วไปและพระชาวญี่ปุน
ชื่อไปไซ (Eisai) ไดไปเยือนจีนในป ค.ศ. 1196 และ 1192 ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการ
ดื่มชา (Preserving Health in Drinking Tea) เปนหนังสือเลมแรกเกี่ยวกับชาที่เกิดขึ้นในญี่ปุน จึงทําใหเกิด
ประเพณีการดื่มชาในประเทศญี่ปุน ซึง่ ตอมาไดพฒ
ั นาขึน้ เปนประเพณีการชงชาของญีป่ นุ มาจนถึงปจจุบนั นี้
ํ
ในประเทศมาเลเซีย ชาพันธุจีน ถูกนําเขาไปปลูกที่ปนังในป ค.ศ. 1802 ตอมา ป ค.ศ. 1822 ไดนาไป
ปลูกที่สิงคโปร ซึ่งสิงคโปรไดจัดซื้อตนชาเพิ่มเติมจากประเทศจีนและอินเดียใน ป ค.ศ. 1893 การปลูกชาใน
ลักษณะเปนสวนขนาดใหญเริ่มประสบผลสําเร็จทีร่ ฐั ยะโฮวและเปรัค ป ค.ศ. 1910 ไดมีการทดลองปลูกชาที่

ชา 8

Gunong Angsi และชาวจีนไดนําเมล็ดชาจากประเทศจีนมาทดลองปลูกที่รัฐเซลังงอ ตอมากระทรวงเกษตร
ของมาเลเซีย ไดนําเมล็ดชาจากอินเดีย มาทดลองปลูกบริเวณที่ตํ่าของรัฐเซอรดังและบนที่สูงคาเมอรอน
Comeron Highlands)
ํ ดชาจีนมาทดลองปลูกตามไหล
ในประเทศอินเดีย ชวงศตวรรษที่ 18-19 บริษัท West India ไดนาเมล็
เขาหิมาลัย สวนการขยายตัวของอุตสาหกรรมชาเริม่ ขึน้ ในป ค.ศ. 1818-1834 บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอมามีการพบชาปาแถบเนปาลและมานิเปอร เปนเหตุใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลและมีการปลูกชา
ขึ้นที่กัลกัตตาในป ค.ศ. 1834 และไดมีการคนควาทดลองเกี่ยวกับชาที่สวนพฤกษศาสตรแหงกัลกัตตา โดย
ไดรับความชวยเหลือดานเมล็ดพันธุจากประเทศจีน ตอมาจีนงดสงพันธุชามาใหเนื่องจากกลับวาอินเดียจะ
ผลิตชามาแขงขัน อินเดียจึงตอง ดําเนินการพัฒนาสายพันธุชาขึ้นมาเอง โดยใชพันธุชาที่ปลูกอยูแลวและ
พันธุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อยูใกลชายแดนเนปาล จนถึงพรมแดนประเทศจีนแถบมณฑลยูนาน
ํ ด
ในประเทศอินโดนีเซีย ในปค.ศ. 1690 ไดมกี ารนําชาตนแรกมาปลูก และในป ค.ศ. 1824 ไดนาเมล็
พันธุชาจากประเทศญี่ปุนมาปลูก ตอมาในป ค.ศ. 1827-1833 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดสงเจาหนาที่เดินทางไป
ยังประเทศจีนเพื่อเก็บรวบรวมเมล็ดชาและนําคนงานเขามาทํางาน การปลูกชาไดถูกผูกขาดโดยรัฐมาจนถึงป
ค.ศ. 1860 ตอมาในป ค.ศ. 1872 ไดมกี ารนําชาพันธุอัสสัมมาปลูก แตยังไมไดผลจริงจัง จนกระทั่งป ค.ศ.
1878 ไดมีการเปลี่ยนกระบวนการผลิตชาจากการใชมือมาเปนเครื่องจักร มีการปรับปรุงคุณภาพและนําเมล็ด
ชามาจากศรีลังกา ตอมาในป ค.ศ. 1919 บริษัทชาของอังกฤษไดมาวางรากฐานการปลูกชาบนเกาะสุมาตรา
แตพอถึงชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมชาถูกละเลย ทําใหผูผลิตชาประสบปญหา จนกระทั่งในชวง
ป ค.ศ. 1941-1973 พื้นที่ปลูกชาถูกรื้อถอนตัดทิ้งไปปลูกพืชอื่น ๆ เปนจํานวนมากถึง 70%
ํ ดชาจากประเทศจีนเขามาปลูก และนํามาจากอัสสัมใน
ในประเทศศรีลงั กา ป ค.ศ. 1824 ไดนาเมล็
ป ค.ศ. 1839 แตไมไดมีการปลูกอยางจริงจัง จนในป ค.ศ. 1867 ไดเริ่มมีการปลูกชาที่ใชเมล็ดพันธุจากจีน
โดยพีน่ อ ง Soloman และ Gabrid ทีเ่ มือง rambodo ตอมาในป ค.ศ. 1880 เกิดการระบาดของโรคราสนิม ทํา
ใหกาแฟไดรับความเสียหายมาก จึงมีการปลูกชาทดแทนกาแฟ 5 ปตอมาจึงมีพื้นที่ปลูกชามากกวา 150,000
เอเคอร และมีการบุกเบิกพื้นที่ใหม ๆ จึงทําใหปจจุบันนี้ประเทศศรีลังกามีพื้นที่ปลูกชาประมาณ 220,000
เอเคอร
ในทวีปยุโรป อังกฤษเปนประเทศแรกที่รูจักนําใบชามาใชประโยชน โดยมีการนําใบชามาจาก
ประเทศจีนในปค.ศ. 1657 และในชวงป ค.ศ. 1657-1833 บริษทั อินเดียวตะวันออกของอังกฤษไดเปนผูผ กู
ขาดการนําเขาชา และชาวอังกฤษก็ยอมรับการบริโภคชาไดเร็วกวาชาติอน่ื ๆ โดยมีเซอรโทมัส การราเวย
เปนผูบุกเบิกวงการอุตสาหกรรมชาของอังกฤษ ตอมานายทอมมี่ ลิปตัน และนายดาเนียล ทวินนิ่ง ไดจดั ตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชา ยีห่ อ ลิปตันหรือทวินนิ่งทีม่ ชี อ่ื เสียงจนถึงปจจุบนั นี้
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ในประเทศฝรัง่ เศส ชาถูกยอมรับเปนเครือ่ งดืม่ ในศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจาหลุยสที่ 14 ทรง
เสวยชาเพื่อชวยใหระบบยอยอาหารดีขึ้น และแรงเสริมอีกอยางคืออุตสาหกรรมชาในอังกฤษเขามาตีตลาด
ในฝรัง่ เศส
ในประเทศรัสเซีย เริ่มปลูกชาครั้งแรกที่ Sukhum Botonic Gardens บนฝงทะเลดํา ในป ค.ศ. 1847
โดยอุปราชของเมืองคอเคซัสเมื่อตนชาเริ่มใหผลผลิต ทําใหความนิยมปลูกชาเพิ่มมากขึ้น ป ค.ศ. 1884 มีการ
นําตนกลาชาจากประเทศจีนมาปลูกในเนื้อที่ประมาณ 5.5 เอเคอร หลังจากนั้นไดมีกลุมผูสนับสนุนการ
ปลูกชาขึ้น โดยจัดซื้อสวนบนฝงทะเลดํา จํานวน 3 สวน เพื่อปลูกชาจํานวน 385 เอเคอร ใชเมล็ดพันธุจาก
ประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา รวมทั้งจางคนชํานาญเรื่องขากับคนงานจากประเทศจีนมาฝกสอนโดย
จัดซื้อวัสดุอปุ กรณในการทําชามาจากประเทศอังกฤษ ตอมาในป ค.ศ. 1900 กระทรวงเกษตรของรัฐเริม่ ได
จัดตั้งสถานีทดลองและผลิตตนพันธุแจกจาง โดยไมคิดมูลคา จากการสงเสริมนี้ทําใหการปลูกชาขยายตัว
มากขึ้น จนในปจจุบนั ประเทศรัสเซีย จัดไดวามีการปลูกชากันมาก ในรัฐจอรเจีย (Georgia ชายฝงทะเลดํา
ในทวีปแอฟริกา การปลูกชาเริม่ ตนที่ Durban Botanic Gradens ในป ค.ศ. 1850 โดยปลูกทดแทน
กาแฟที่ประสบความลมเหลวโดยเฉพาะอยางยิ่งในแอฟริกาใต สําหรับอุตสาหกรรมชาที่เกาแกที่สุดของ
แอฟริกาเริ่มที่มาลาวีโดยมีการนําเมล็ดชามาทดลองปลูกครั้งแรกในป ค.ศ. 1878 แตชาตายหมด ตอมาในป
ค.ศ. 1886-1888 นักบวชชาวอังกฤษ เปนผูน าเมล็
ํ ดชาจาก Kew และ Edinburgh Botanic Gradens มาปลูกได
สําเร็จ จากนัน้ ไดมกี ารนําตนพันธุไปปลูกที่เคนยา อูกันดา และแทนซาเนีย และในชวงป ค.ศ. 1920-1930
การพัฒนาอุตสาหกรรมชาจึงไดเริม่ ตนขึน้ โดยระหวางป ค.ศ.1921-1925 บริษทั เอกชน 3 แหง ไดเริม่
ปลูกชาขึ้นที่ Rift Valley ในเคนยา ป ค.ศ. 1924 อุตสาหกรรมชาของแทนซาเนียไดเริม่ ขึน้ ที่ Tukuyu บริเวณ
เขตที่สูงทางตอนใตของประเทศ จานั้นไดขยายมายังเทือกเขา Usambara ในป ค.ศ. 1931 สวนในยูกันดานั้น
การปลูกชาเริ่มคอนขางลาชา โดยมีการเริ่มปลูกชาในป ค.ศ. 1930
ในทวีปออสเตรเลีย มีการนําเมล็ดพันธุชาจาก Kew Botanic Gardens ประเทศอังกฤษเขามา
ทดลองปลูกที่รัฐควีนสแลนด ตอมาในป ค.ศ. 1936 สถานีวิจัย South Johnstone ไดนาเมล็
ํ ดพันธุจากไร
ทดลองบานานามาเพาะ และในป ค.ศ. 1942 จึงไดทาการทดลองปลู
ํ
กชาขึ้นในสถานีทดลองพื้นที่ครึ่งเอเคอร
ในป ค.ศ. 1950 และ 1960 ไดเกิดบริษัทชาขึ้น 3 บริษัท ตัง้ อยูท ่ี Nerada และ Tully และไดมีการคิดวิธีเก็บชา
โดยใชเครือ่ งจักรแทนแรงงานคน

ประวัตกิ ารปลูกชาของไทย
ในสมัยสุโขทัยชวงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน พบวา ไดมีการดื่มชากัน แตก็ไมปรากฏ
หลักฐานวานํ าเขามาอยางไร และเมื่อใด แตจากจดหมายของทานลาลูแบร ในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ป พ.ศ. 2530 ไดกลาวไววา คนไทยไดรูจักการดื่มชาแลว โดยนิยมชงชาเพือ่ รับแขก การดืม่ ชาของ
คนไทยสมัยนั้นดื่มแบบชาจีนไมใสนํ้าตาล
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สําหรับการปลูกชาในประเทศไทยนั้น แหลงกําเนิดเดิมจะอยูตามภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ
โดยจะกระจายอยูในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือ ที่สาคั
ํ ญไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮอ งสอน แพร นาน
ลําปางและตาก จากการสํารวจของคณะทํางานโครงการหลวงวิจัยชาไดพบแหลงชาปาที่บางไมฮุง กิง่ อําเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน บริเวณเขตติดตอชายแดนประเทศพมา ตนชาปาที่พบเปนชาอัสสัม (Assam
tea) อายุหลายรอยป เสนผาศูนยกลางของลําตนประมาณ 0.5 เมตร ชาวบานละแวกนั้นเรียกตนชาพันป เขา
ใจวาตนชาปาขนาดใหญ สามารถพบไดอีกตามบริเวณเทือกเขาสูงของจังหวัดแพรและนาน โดยสวนชาสวน
ใหญทางภาคเหนือจะเปนสวนเกาที่ไดจากการถางตนไมชนิดอื่นออกเหลือไวแตตนชาปาที่ชาวบานนิยม
เรียกวา ตนเมีย่ ง จํานวนตนตอไรตา่ํ ประมาณ 50-200 ตน/ไร ผลผลิตใบชาสดตําเพี
่ ยง 100-140 กิโลกรัม/ไร
ชาวบานจะเก็บใบชาปาดวยมือโดยการรูดใบทิ้งกิ่ง แลวนําใบมาผลิตเปนเมี่ยง ในปจจุบันชวงใดที่เมี่ยงมี
ราคาสูงใบชาปาจะถูกนํามาผลิตเปนเมี่ยง แตเมือ่ เมีย่ งมีราคาถูก ใบชาปาจะถูกนําไปจําหนายใหกับโรงงาน
ผลิตชาจีนขนาดเล็ก ทําใหชาจีนที่ผลิตไดมีคุณภาพตํา่
การพัฒนาอุตสาหกรรมชาของประเทศไทย เริม่ ขึน้ อยางจริงจังในป พ.ศ.2480 โดย นายประสิทธิ์
และนายประธาน พุมชูศรี สองพีน่ อ งไดตง้ั บริษทั ใบชาตราภูเขาจํากัด และสรางโรงงานชาขนาดเล็กขึ้นที่
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยรับซื้อใบชาสดจากชาวบานที่ทําเมี่ยงอยูแลว แตปรากฏวาพบปญหา
อุปสรรคหลายประการ เชน ใบชาสดมีคุณภาพตําปริ
่ มาณไมเพียงพอ ชาวบานขาดความรูความชํานาญใน
การเก็บเกี่ยวยอดชาและการตัดแตงตนชา สวนที่อาเภอฝางนั
ํ
น้ นายพร เกี่ยวการคา ไดนาผู
ํ เชี่ยวชาญทางดาน
ชา ชาวฮกเกี้ยนมาจากประเทศจีน เพื่อมาถายทอดความรูใหกับคนไทย ตอมาในป พ.ศ. 2482 สองพีน่ อ ง
ตระกูลพุมชูศรี ไดแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเริม่ ปลูกสวนชาเปนของตนเอง ใชเมล็ดพันธุชาพื้น
เมืองมาเพาะ สวนขาตั้งอยูที่แกงพันทาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในเนือ้ ทีป่ ระมาณ 100 ไร และตอ
มาไดขยายพื้นที่ปลูกมาที่บานเหมืองกึด และบานชาง ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในป
พ.ศ. 2508 ไดสงเสริมการผลิตมากขึ้น โดยขอสัมปทานทําสวนชาจากกรมปาไมจานวน
ํ
2,000 ไร ที่บานบาง
หวยตากตําบลอินทขิน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในนามของ บริษัทชาระมิงค และทําสวนชาที่ตาบล
ํ
สันมหาพน อําเภทแมแตง ในนามของบริษัทชาบุญประธาน ชาที่ผลิตไดสวนใหญจะเปนชาฝรั่ง ตอมาเอก
ชนเริ่มใหความสนใจอุตสหากรรมการผลิตชามากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2530 บริษัทชาระมิงคไดขายสัมปทาน
สวนชาใหแกบริษัทชาสยาม จากนั้นชาสยามไดเริ่มสงเสริมใหเกษตรกรที่ปลูกไรในบริเวณใกลเคียงปลูก
สวนชาแบบใหม และรับซื้อใบชาสดจากเกษตรกรนํามาผลิตชาฝรั่งในนามชาลิปตัน จนกระทัง่ ปจจุบนั นี้
สําหรับภาครัฐนัน้ การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเริม่ ขึน้ ในป พ.ศ. 2483 โดยปลัดกระทรวง
เกษตร (ม.ล.เพช สนิทวงศ) อธิบดีกรมเกษตร (คุณพระชวงเกษตรศิลปการ) และหัวหนากองพืชสวน (ม.จ.
ลักษณากร เกษมสันต) ไดเดินทางไปสํารวจหาแหลงที่จะทําการปลูกและปรับปรุงชาที่อาเภอฝาง
ํ
จังหวัด
เชียงใหม ในทีส่ ดุ ไดเลือกบริเวณโปงนําร
้ อน เปนที่ทดลองปลูกชา โดยตั้งเปนสถานีทดลองพืชสวนฝางมี
นายพวง สุวรรณธาดา เปนหัวหนาสถานีระยะแรกเมล็ดพันธุชาที่นามาปลู
ํ
ก ไดทาการเก็
ํ
บมาจากทองที่ตําบล
มอนบินและดอยขุนสวยที่มีตนชาปาขึ้นอยู ตอมามีการนําชาพันธุดีจากประเทศอินเดีย ไตหวัน และญี่ปุนมา
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ทดลองปลูก เพือ่ ทําการคนควาและวิจัยตอไป ในสวนของกรมวิชาการเกษตรนั้นไดขยายการศึกษาทดลอง
เกี่ยวกับชาออกไปยังสถานีเกษตรที่สูงหลายแหง เชน สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก สถานี
ทดลองเกษตรที่สูงวาวี จังหวัดเชียงราย และสถานีทดลองเกษตรที่สูงแมจอนหลวง จังหวัดเชียงใหม
ในป พ.ศ. 2518 ฝายรักษาความมั่นคงแหงชาติ ไดเริ่มโครงการปลูกชาในพื้นที่หมูบานอพยพ 6 หมู
บาน คือ บานหนองอุ แกนอย แมแอบ ถํางอบ
้
ถําเปรี
้ ยงหลวง และแมสลอง โครงการนีไ้ ดรบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลไตหวัน จัดสงเมล็ดพันธุชาลูกผสมมาใหทดลองปลูกพรอมทั้งสงผูเชี่ยวชาญมาถายทอดเทคนิค
การปลูกและการผลิตใหดวย ตอมาอีก 3 ป มีการสรางแปลงสาธิตการปลูกชาขึ้นที่บานแมสลองหนองอุและ
แกนอย ในป พ.ศ. 2525 จึงไดมีการจัดตั้งสหกรณใบชาแมสลอง อําเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย ทําใหสมาชิก
ที่ปลูกใบชาไดรับความชวยเหลือในดานการเงินและการแนะนําดานตางๆ
ในป พ.ศ. 2525 กองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมรวมกับศูนยเพิม่ ผล
ผลิตแหงเอเซีย ไดจัดทุนดูงานดานอุตสาหกรรมชาแกผปู ระกอบกิจการชาจํานวน 12 คน ณ ประเทศไตหวัน
และศรีลังกา เปนเวลา 2 สัปดาห ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2526 ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงเอเซีย ไดจัดสงผูเชี่ยว
ชาญดานชาจีนจากประเทศไตหวัน 2 คน คือ นายซูหยิงเลียน และนายจางเหลียนฟู มาใหคาแนะนํ
ํ
าดานการ
ทําสวนชาและเทคนิคการผลิตชาจีน เปนเวลา 2 สัปดาห ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2527 ศูนยเพิ่มผลผลิตแหง
เอเซียไดจัดสงผูเชี่ยวชาญสวนชาฝรั่งจากประเทศศรีลังกา คือ นายเจซี รามานาเคน มาใหคาแนะนํ
ํ
าและ
สาธิตเทคนิคการผลิตชาเปนเวลา 3 สัปดาห ตอมาใน
ป พ.ศ. 2530 กรมวิชาการเกษตรไดขอผูเ ชีย่ วชาญจาก F.A.O. มาสํารวจและศึกษาความเปนไปได
ในการผลิตอุตสาหกรรมชา ซึ่งทาง F.A.O. ไดสง Dr. A.K.Aich ผูเ ชีย่ วชาญชาฝรัง่ จากประเทศอินเดีย เขามา
ศึกษาเปนเวลา 1 เดือน และมีการสงนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรไปดูงานดานการปลูกและการผลิต
ชาฝรัง่ ทีป่ ระเทศอินเดีย
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 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําการคัดเลือกปรับปรุง
พันธุชาจีน ศึกษาวิธีขยายพันธุ ผลิตตนกลาชาพันธุดี และปรับปรุงขบวนการผลิตใบชาใหกับศูนยพัฒนา
โครงการหลวงตางๆ ซึ่งอีก 3 ปตอ มา ม.จ. ภีศเดช รัรชนี ผูอํานวยการโครงการหลวงไดทรงอนุมตั ใิ หจดั ตัง้
สถานีวิจัยชาขึ้นที่บานหวยนํ้าขุน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ปจจุบันทางสถานีไดทาการผลิ
ํ
ตตนกลาชา
จีนพันธหวยนํ้าขุน เบอร 3 (HK.NO.3) ที่คัดเลือกจากแมพันธุชาจีนลูกผสมของไตหวันเพื่อแจกจายใหกับ
เกษตรกรในโครงการและหนวยงานที่สนใจ

ชา 12

ในสวนของกรมสงเสริมการเกษตรไดทาการส
ํ
งเสริมใหเกษตรกรปลูกชาตั้งแตป พ.ศ. 2533 โดยจัด
ทําแปลงขยายพันธุชาพันธุดีที่ศูนยสงเสริมผลิตพันธุพืชสวนเชียงราย จัดทําแปลงสงเสริมการปลูกชาพันธุดี
เปนสวนแกเกษตรกร และสงเสริมการปรับปรุงสวนชาเกา โดยสงเสริมใหเกษตรกรตัดแตงกิง่ ใสปุย ดูแล
รักษาและปลูกตนชาเสริมในแปลงสวนชาเกา พรอมทั้งฝกอบรมใหความรูเรื่องการปลูกและการผลิตชาแก
เกษตกรผูสนใจ พรอมทั้งจัดตั้งกลุมผูปลูกชา และประสานงานดานการตลาดระหวางเกษตรกรและพอคาผู
รับซื้อใบชาดวย

พันธุแ ละการขยายพันธุ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชื่อสามัญ
:
Tea
ชื่อวิทยาศาสตร :
Camellia sinensis (L) Okuntze. (2n=30)
ตนชา เปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 ฟุต ทรงพุม เปนรูปกรวย
ระบบราก ตนชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีรากแกว และมีรากฝอยหาอาหาร รากชาจะมีการสะสมของ
คารโบไฮเดรตในรูปของแปง ซึ่งมีการแตกยอดใหม (flushing)ของตนชา จะขึ้นกับการสํารองคารโบไฮเดรต
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
ขางคลํากว
้ าชาอัสสัม

ใบ

ดอก

ผล

ดอก จะเกิดออกมาจากตาระหวางลําตนกับใบมีทั้งดอกเดี่ยว และดอกชอ เปนดอกสมบูรณเพศ มี
ทั้งเกสรตัวผูแ ละตัวเมีย เกสรตัวผูม สี เี หลืองจํานวนมาก กานเกสรตัวผูยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร อับเกสร
ตัวผูมี 2 ชอง กานชูเกสรตัวเมียสั้น ยอดเกสรตัวเมียมี3-5 lobe กลีบดอกชามีสีขาว จํานวน 5-8 กลีบ ลักษณะ
โคงเวาแบบ obovate กลีบเลี้ยงสีขาว5-6 กลีบ
ํ้
ยว แบงเปน3 ชอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5ผล เปนแคปซูล (capsule) เปลือกหนาสีนาตาลอมเขี
2.0 เซนติเมตร จากเริ่มติดผลถึงผลแกใชเวลาประมาณ9-12 เดือน เมือ่ ผลแกเต็มที่ ผลจะแตกทําใหเมล็ดหลน
ลงดินได
เมล็ด มีรูปรางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8-1.6
เซนติเมตร มีใบเลี้ยง 2 ใบ อวบหนามีนามั
้ํ นมากลักษณะหุมตนออนไว
ผนังเมล็ดแข็งหนาเชื่อมติดกับเปลือกหุมเมล็ด (testa) ซึ่งมีลักษณะบาง
เหนียว เมล็ดจะสามารถงอกไดใน 2-3 อาทิตย ตนออนตัง้ ตรงในผล
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 ลําตนเดี่ยว 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 ใหผลผลิตตํ่าและคุณภาพไมดี เมือ่ นํามาทําชาจีนจะมี
สีนําตาล
้
1.2 พันธุอัสสัมใบเขม (Dark leaved Assam jat) ยอดและใบมีสีเขียวเขม ใบนุมเปนมัน มีขนปกคลุม
ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เมือ่ นํามาทําชาจีน จะมีสีดํา
1.3 พันธุม านิปรุ ิ (Manipuri jat) เปนพันธุที่แข็งแรงใหผลผลิตสูง ใบมีสีเขียวเขมเปนประกาย ขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อยทนแลงไดดี
้ น ใบกวางแผนใบรูปไข ขอบใบ
1.4 พันธุพมา (Burma jat) ใบมีสีเขียวเขม ใบแกมีสีเขียวแกมนําเงิ
หยักแบบฟนเลื่อยทนตอสภาพแวดลอมไดดีมาก
1.5 พันธุลูไซ (Lushai jat) ขอบใบหยักลึก ปลายใบเห็นไดชัด
ชาเขมร
ชื่อวิทยาศาสตร Camellia sinensis Var. Indo-China
ลักษณะ ลําตนเดีย่ ว สูงประมาณ 5 เมตร ใบแข็งเปนมัน ใบ
ยาว ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย แผนใบมวนงอเปนรูปคลายตัววี กาน
ใบสีแดง ในฤดูแลงใบจะมีสแี ดงเรือ่ ๆยอดออนรสฝาดจัด มีแทนนิน
ตนชาเขมร
สูง ทนแลงไดดี
ชาจีน
ชื่อวิทยาศาสตร Camellia sinensis Var-sinensis
ลักษณะ ลําตนเปนพุม เตีย้ สูงประมาณ 2-3 เมตร ใบมีสีเขียว
ขม ขนาดเล็ก ยาวแคบ ขนาดใบยาว 3.8-6.4 เซนติเมตร ตัง้ ตรง ขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อย เสนใบมองเห็นไมชัด ขอถี่ปลองสั้น ทนทานตอ
อุณหภูมิต่ําและสภาพแวดลอมที่ผนั แปรไดดี ผลผลิตตําเมื
่ ่อเทียบกับ
ตนชาจีน
กลุมพันธุชาอัสสัม ชาพันธุนี้ปลูกมากในประเทศจีน สายพันธุที่นิยม
ปลูกจะแตกตางกันไป ในแตละทองที่ เชน สายพันธุชิงชิงอูหลง ชิงขิงตาพัง เตไกวอิน ฯลฯ

ชา พันธุและการขยายพันธุ

3

การคัดเลือกชาเพือ่ ทําพันธุ
ในการปลูกชาใหม ถาคัดเลือกตนชาที่ใหผลผลิตสูงมาปลูก จะทําใหเสียคาใชจายในการลงทุนนอย
ลง ลักษณะตนชาที่ดีควรที่จะคัดเลือกไวทาพั
ํ นธุมีดังนี้
1. เก็บผลผลิตไดในชวงระยะเวลาสั้น
2. แผกิ่งกานสาขาดี
3. หลังจากการตัดแตงกิง่ กานมากและมีการเจริญเติบโต
4. มีจํานวนใบมาก
5. มีหนอทีช่ ะงักการเจริญเติบโตนอย
6. ขอไมสั้นเกินไป
7. ผลิดอกและใหผลดี

การขยายพันธุช า
การขยายพันธุโ ดยใชเมล็ด
การขยายพันธุโดยใชเมล็ด (Seed Propagation) เปนวิธีการที่นิยมใชกันมากในประเทศไทยเหมาะ
สําหรับขยายพันธุอัสสัมและชาเขมร ตนชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีระบบรากแข็งแรง มีรากแกวสามารถทนตอ
ความแหงแลงไดดี เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่บนดอยของประเทศไทย โดยทั่วไปเมล็ดชาจะเริ่มแกราว
ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เมล็ดชาที่ใชทาพั
ํ นธุควรเก็บจากผลชาที่แกจัดเต็มที่มีสีนํ้าตาล และยังติด
บนตน ไมควรเก็บเมล็ดชาทีร่ ว งใตตน เพือ่ นํามาใชเปนเมล็ดพันธุ
การขยายพันธุ จะทําโดยเก็บผลชาที่แกเต็มที่จากตนแลวนํามากระเทาะเปลือกออกหรือนํามาใส
กระดงหรือกระจาด ผึ้งทิ้งไวในที่รม ผลชาจะแหงและแตกเองภายใน 2-3 วัน จากนัน้ รีบนําเมล็ดชาที่ไดไป
เพาะ เนื่องจากเมล็ดชามีปริมาณนํามั
้ นภายในเมล็ดสูง ทําใหมอี ตั ราการสูญเสียความงอกเร็วมาก

กอนเพาะเมล็ดชาควรนําเมล็ดที่ไดแชนาไว
ํ้ 12-24 ชัว่ โมง เมล็ดชาที่เสียจะลอยนํ้าใหตัดทิ้งไว ใชแต
เมล็ดที่จมนํ้านําไปเพาะตอไป
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วิธีการเพาะเมล็ดที่นิยมปฏิบัติกันมี 2 วิธี คือ
การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ
บริเวณที่ใชเปนแปลงเพาะควรเปนที่โลงแจงแสงแดดสองไดทั่วถึง มีการระบายนํ้าไดดีเพื่อไมใหนาํ้
ทวมขัง และสะดวกในการกําจัดวัชพืชในแปลงเพาะ ควรเตรียมแปลงเพาะใหมีขนาดกวาง 1.0-1.5 เมตร เพือ่
สะดวกในการทํางาน ความยาวของแปลงเพาะประมาณ 10 เมตร หรือตามขนาดของโรงเรือน โดยทําเปน
กระบะสูง 70 เซนติเมตร แลวใสทรายหยาบลงในกระบะ ประมาณ 50 เซนติเมตร เกลีย่ ใหเรียบแลวโรย
เมล็ดพันธุลงไปเกลี่ยใหสมํ่าเสมอ กดเมล็ดลงไปในทราย หรือวางเมล็ดเรียงเปนแถวระยะระหวางแถว
ประมาณ 5-6 เซนติเมตร ระยะหางระหวางเมล็ดประมาณ 4 เซนติเมตร แลวกลบดวยวัสดุเพาะหนาประมาณ
10 เซนติเมตรเกลี่ยใหเรียบ วัสดุเพาะอาจใชถานแกลบ ถานแกลบผสมทรายหรือถานแกลบผสมขุยมะพราว
อัตราสวน 1 : 1 ในชวงเมล็ดยังไมงอกควรคลุมแปลงเพาะดวยตาขายพรางแสงประมาณ 70-80% เพราะชวง
นี้ยังไมมีความจําเปนตองใชแสงมาก การใหนํ้าควรใหเชา-เย็นอยางสมํ่าเสมอทั่วแปลงเพาะแตอยาใหแฉะ
และควรฉีดสารเคมีปองกันเชื้อราสัปดาหละ 1 ครัง้ เพือ่ ปองกันเชือ้ ราเขาทําลายเมล็ด หลังจากนัน้ ตนชาจะ
งอก ภายใน 30 วัน
การดูแลรักษาตนกลาชา ในชวงที่เมล็ดชายังไมงอกควรกําจัดวัชพืชในแปลงดวย หลังจากเพาะเมล็ด
ไปแลว 30 วัน เมล็ดชาจะเริม่ งอกเปนตนชาโผลพน วัสดุเพาะ จะมีใบจริง 2-3 ใบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 2
เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร ลักษณะใบที่ดีจะไมงอหรือแหวงเมื่อตนชาอายุ 40-45 วันหลังงอกก็สามารถ
ยายตนกลาไปชําลงถุงได โดยกอนการถอนชํา 1 สัปดาห ควรใหปยุ ทางใบเพือ่ เรงการเจริญเติบโตและจะทํา
ใหตนกลาชามีลําตนแข็งแรง ฟน ตัวงาย การถอนยายกลาชาใหใชมือจับโคนตนกลาชา ดึงขึน้ มาตรง ๆ เมือ่
ถอนออกมาแลว ใหตดั รากชาออกใหเหลือประมาณ 2-3 นิว้ วัดจากโคนตนถึงปลายรากแลวลางใหสะอาด
กอนนําไปแชนํายากั
้ นเชือ้ รา แชเฉพาะรากนาน 5 นาทีจากนัน้ นํากลาชาขึ้นมาวางเรียงไวในตะกราพลาสติก
เพื่อสะดวกตอการขนยายไปชําตอไป
การเตรียมถุงชํา ใหใชถุงพลาสติกดําขนาด 2 x 10 นิว้ วัสดุเพาะชําใหใชดินที่มีความอุดมสมบูรณ
ของธาตุอาหารพอสมควร ไมมีวัชพืชปะปน ยอยดินใหละเอียดผสมกับแกลบใหเขากันในอัตราสวน ดิน :
แกลบ คือ 5 : 1 เพือ่ ใหดนิ รวนระบายนําได
้ งาย จากนัน้ กรอกดินใหเต็มถุง นําตนกลาชามาชําในถุง โดยใช
ไมปลายแหลมเจาะวัสดุเพาะชําในถุง เปนรูลึกพอที่จะนําตนกลาชาใสลงไปได นําตนกลาชาใสลงในถุง ใช
ไมหรือมือกดดินรอบโคนตนกลาในถุงชําใหแนน เมือ่ ชําเสร็จแลว รดนําตามทั
้
นที ตนกลาที่ถอนไวควรชํา
ลงถุงในเสร็จภายในวันเดียวหลังจากชําเสร็จแลวใหไปวางเปนแปลงสี่เหลี่ยม โดยใชไมกั้นเปนแปลง ขนาด
ที่เหมาะสมคือกวาง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร มีทางเดินระหวางแปลง 50 เซนติเมตร เพือ่ สะดวกในการดูแล
และควรใหนา้ํ 1-2 วัน/ครัง้ เพื่อไมใหวัสดุเพาะชําในถุงแหง

ชา พันธุและการขยายพันธุ

5

การเพาะเมล็ดในถุง
ใหนําเมล็ดชาที่ดีมาทําการเพาะในถุงพลาสติก ขนาด 6x8 นิว้ ใสดินผสมไวในถุง วางเมล็ดไว
กลางถุงใหดานตาควําลง
่ กลบเมล็ดดวยถานแกลบหรือทรายผสมขุยมะพราวหนาประมาณ 1 นิว้ ควรมีการ
พรางแสงใหรมเงา และรดนําอย
้ างสมําเสมอในระหว
่
างเพาะ
การขยายพันธุโ ดยการปกชํา
การขยายพันธุโดยการปกชํา เปนวิธีการขยายพันธุที่ใหลักษณะตรงตามสายพันธุเดิม เหมาะ
สําหรับขยายพันธุชาพันธุดี หรือพันธุช าจีน เนื่องจากการขยายพันธุดวยเมล็ดมีอัตราการกลายพันธุสูง
การปกชํานิยมใชวิธีปกชําสวนใบของชาที่มีแผนใบ กานใบ และกิ่ง หรือลําตนทีม่ สี ว นของตาติด
อยูดวย กิ่งพันธุที่เหมาะสมในการนํามาขยายพันธุตองเปนกิ่งที่สมบูรณไมออนหรือแกเกินไป โดยสังเกตดู
จากสีของเปลือกควรมีสีนาตาลและเขี
ํ้
ยว กิ่งพันธุชาที่ตัดยอดแลวยังไมสามารถนําไปปกชําในแปลงได แต
ตองเก็บไวในที่เย็นชื้น เชนถุงพลาสติกพรมนํ้า และควรปกชําภายใน 48 ชัว่ โมง
แปลงเพาะชําควรมีขนาดกวาง 1-1.5 เมตร วัสดุที่ใชเพาะควรมี pH ไมเกิน 5.5 และมีอินทรียวัตถุ
นอย ซึ่งวัสดุเพาะชําที่เหมาะที่สุดคือดินแดง (red soil) วิธีการชําทําโดยตัดกิ่งชาใหมีความยาวประมาณ 6-8
เซนติเมตร มี 1 ใบ และ 1 ขอ สําหรับชาอัสสัม หรือ 1 ใบ 2 ขอสําหรับชาจีน (ตัดใบออกครึง่ หนึง่ เพื่อลด
การคายนํ้า) แลวนํามาจุม ฮอรโมนเรงราก เพื่อชวยใหการออกรากของกิ่งปกชําเร็วและสมําเสมอมากขึ
่
้น นํา
กิ่งชําปกลงไปในแปลงเพาะหรือชําในถุงพลาสติก โดยใหสว นโคนของกิง่ เอียงทํามุม 45 องศากับพื้น จัดใบ
ใหหันไปในทิศทางเดียวกัน ถาชําในแปลงเพราะควรใหมีระยะหางของกิ่งชํา 5 เซนติเมตร ระหวางแถว 15
เซนติเมตร แลวใชพลาสติกใสคลุมแปลงเพาะชําเปนอุโมงคเพื่อชวยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ และลดการสูญ
เสียนํ้าจากใบ เรือนเพาะชําควรมีความชื้นสัมพัทธไมนอยกวา 90% การใหนาควรให
ํ้
2 วัน/ครัง้ หรือวันละ
ครั้ง หลังชําประมาณ 3-4 เดือน หรือเมือ่ กิง่ ชําแตกยอดเกิดใบจริง 2-3 ใบแลวใหนาถุ
ํ งพาลสติกคลุมแปลง
ออก การชําในแปลงเพาะเมื่อรากเจริญดีแลวก็สามารถแยกไปชําตอในถุงพลาสติกขนาด 6x12 นิว้ หรือเลีย้ ง
ตอไปใน แปลงเพาะจนอายุ 10-12 เดือน หรือจนตนสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ก็สามารถยายลงปลูกใน
แปลงได โดยชวยกอนยายลงปลูก 2 สัปดาห ควรตัดยอดเพือ่ กระตุน ใหตน แตกกิง่ ขาง ทําใหทรงพุมแผขยาย
ออก
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การปกชําสามารถใชสารเรงรากชวย เชน IBA ความเขมขน 1,500 ppm จะสามารถเพิ่มอัตราการ
ออกรากของกิ่งปกชําไดดี
การติดตาตอกิ่ง
การติดตาตอกิ่ง วิธีนี้สามารถใชตนพันธุที่แข็งแรง และมีการเจริญเติบโตดี โดยการนํายอดพันธุดีมา
ตอกับตนตอที่ไดจากเมล็ดชาปา ซึ่งมีการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี เมื่อรอยแผลประสานกันดีแลว
สามารถนําไปปลูกในแปลงได วิธีการนี้จะชวยแกปญหาจากการปกชํา เนื่องจากตนพันธุที่ไดจากการปกชํา
จะไมมีรากแกว ดังนั้นในพื้นที่ท่ีขาดนํ้า ขาดการชลประทาน การกระจายตัวของนํ้ าฝนไมดีพอในเขต
ภูเขาสูง จึงควรขยายพันธโดยวิธีการตอกิ่ง เนื่องจากวิธีนี้จะทําใหไดตนกลาที่มีระบบรากแกวแข็งแรง
สามารถหาอาหารและนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหผลผลิตยอดชาสดที่เปนชาพันธุดี มีคุณภาพ
การตอกิง่ โดยการเสียบกิง่
(Cleft grafting) ใหตดั ตนตอจากตนตอทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ดทีม่ ลี าต
ํ นขนาดเทาดินสอดํา ยาว
ประมาณ 15-25 เซนติเมตร อายุประมาณ 1 - 1.5 ป โดยใชกรรไกรหรือมีดตัดตนตอเปน stock สูงประมาณ
8-12 เซนติเมตร ผาตนตอลึกประมาณ 1- 1.5 นิว้ จากนั้นตัดกิ่งพันธุดีใหมีตาและใบติด 2-3 ตา แลวเฉือน
สวนลางของกิ่งพันธุดีเปนรูปลิ่ม เผยอรอยตอบนตนตอแลวเสียบกิง่ พันธุด เี ขาไปในสวนของตัวตอทีผ่ า โดย
ใหสวนของกิ่งพันธุที่เฉือนเปนรูปลิ่มสนิทแนนกับตนตอที่ผา (ใหเนือ้ เยือ่ เจริญตรงกัน) พันดวยผาพลาสติก
และปดรอยแผลใหมิดชิด แลวใชถุงพลาสติกขนาดใหญคลุมไวทาที
ํ ่บังรม เพื่อปองกันการเหี่ยวของกิ่งพันธุ
ดี และทําใหมเี ปอรเซ็นตการเชือ่ มติดดีขน้ึ ตนตอและกิง่ พันธุด จี ะเชือ่ มติดตอกันภายใน 45 วัน
การตอกิ่งโดยวิธีเสียบกิ่งสามารถใชในการเปลี่ยนพันธุชาในแปลงปลูกตนชาที่มีอายุหลายปได
ดวย โดยเสียบกิ่งพันธุดี 2 กิง่ ตอตนตอ 1 ตน
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การติดตา (bud grafting) เตรียมตนตอทีส่ มบูรณไว กรีดเปลือกตนตอเปนรูปตน T ขนาดความยาว
1.5x3 เซนติเมตรใหตําแหนงรอยกรีดอยูเ หนือพืน้ ดินประมาณ 10 เซนติเมตร เฉือนแผนตาพันธุด ี ขนาด 2
เซนติเมตรออกมา แกะเนือ้ ไมออกแลวนําไปสอดเขากับรอยกรีดของตนตอทีเ่ ตรียมไวเสร็จแลวใชพลาสติก
ใสพันปดรอยแผลโดยพันจากดานลางขึ้นไปดานบน หลังจากนั้น 3-4 สัปดาห รอยแผลทีต่ ดิ ตาจะเชือ่ มติด
กัน ตัดแตงกิ่งที่อยูเ หนือตาขึน้ ไป 2 เซนติเมตรออก และสวนเจริญของตนตอทีอ่ ยูด า นลางตาพันธุด ี ตองตัด
ออกจนกวากิ่งพันธุดีจะเจริญเปนหนอ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) เปนวิธีการที่ทาให
ํ ไดตนพันธุครั้งละจํานวนมาก ปลอดโรค
ตรงตอพันธุและมีความสมําเสมอ
่
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชายังอยูในขั้นการศึกษาวิจัยพัฒนา คาดวาใน
อนาคตจะเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถทําใหขยายพันธุชาพันธุดีไดอยางรวดเร็ว

ปจจัยทีส่ ําคัญในการปลูกชา
ชาเจริญเติบโตไดดีในภูมิประเทศตางๆ กัน กลาวคือสามารถเจริญไดไมวาอากาศจะรอนหรือ
หนาว ยกเวนในพื้นที่ที่มีนาแข็
ํ้ ง ซึ่งไดแกบริเวณเสนรุงที่ 29 องศาเหนือ กับเสนแวงที่ 98 องศาตะวันออก
ปจจัยสําคัญในการปลูกชา ควรพิจารณาจากสิ่งเหลานี้ คือ
1. ดิน ชาเจริญงอกงามในดินรวนที่มีการระบายนําได
้ ดี หนาดินมีอนิ ทรียว ตั ถุสงู มีธาตุไนโตรเจน
มาก และดินเปนกรดเล็กนอย มี PH 4.5-6.0 ความลาดชันไมควรเกิน 45 องศา
2. ความชื้นและปริมาณนําฝน
้
ควรเปนพื้นทีที่มีฝนตกสมําเสมอตลอดป
่
ปริมาณนํ้าฝนอยางตํ่า
ควรอยูในชวง 40-50 นิว้ /ป หรือ 1,140-1,270 มิลลิเมตร/ป เพราะถาขาดนําจะทํ
้ าใหตนชาชะงักการเจริญ
เติบโต ไมแตกยอด ทําใหผลผลิตลดลง
3. อุณหภูมิ ชาสามารถเจริญไดในอุณหภูมทิ แ่ี ตกตางกัน โดยชาจะเจริญเติบโตดีในชวงอุณหภูมิ
ระหวาง 25-30 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิคอนขางคงที่ตลอดป ทําใหชาสรางยอดใหมไดอยางตอเนือ่ ง
4. ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ชาที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต 1,000 เมตรขึน้ ไป มีอากาศเย็นจะทําให
ผลผลิตใบชาที่ไดมีคุณภาพสูง ใบชามีกลิ่นและรสชาติดี แตปริมาณผลผลิตที่ไดจะตํ่า สวนการปลูกชาในที่
ตํ่า อากาศคอนขางรอน ชาจะใหผลผลิตสูงแตคุณภาพตํากว
่ าชาที่ปลูกในที่สูง
ปจจัยที่ไมเหมาะสมในการปลูกชา
1. ดินชัน้ ลางเปนหิน หรือลูกรัง ทําใหชาหยั่งรากลงไปหาอาหารไดตื้น
2. เปนพื้นที่ที่ไมมีการระบายนํ้า เปนหนองบึง และที่ ๆ มีน้าขั
ํ ง
3. เปนพื้นที่ที่มีหินปูนและมี pH เกินกวา 6
4. พื้นที่มีความลาดชันมาก
5. ดินทีม่ อี นิ ทรียว ตั ถุนอ ย และไมสามารถเก็บความชุมชื้นได
6. บริเวณทีม่ ลี มแรง จนไมสามารถทําที่บังลมได
7. เปนแหลงทีม่ ไี สเดือนฝอย
การเตรียมดิน
ควรทําการไถพลินหนาดินและไถพรวน เพือ่ ปรับโครงสรางดินและกําจัดวัชพืชอยางนอย 2 ครัง้
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 ครัง้ เพื่อใหดินมีความชื้นเพียงพอ ตนกลาที่จะนํามาปลูก ถาปลูกจากตนเพาะเมล็ด ควรมีอายุ 1824 เดือน ตนปกชําควรมีอายุ 18 เดือน ควรจะลดการใหนาและพรางแสง
ํ้
เพื่อกระตุนใหกิ่งชาพรอมสําหรับ
การยายปลูก กอนปลูกใหรองกนหลุมดวยดินผสมปุยฟอสเฟต อัตรา 40-50 กรัม เมือ่ นําตนชาลงปลูกใหลึก
เทากับระดับที่เคยอยูในถุงชําหรือแปลงเพาะชํา จากนั้นกลบใหแนนดวยดินชั้นลางผสมกับปุยหมักหรือปุย
คอกที่สลายตัวดีแลว อัตรา1-2 กิโลกรัม กดดินใหแนนแลวรีบรดนําทั
้ นที ควรรักษาความชื้นของดินดวยการ
ใชฟางหรือหญาแหงคลุมดิน
2
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การใหนา้ํ
ชาเปนพืชที่ตองการความชื้นสูงและสมําเสมอตลอดป
่
เพือ่ ใหมกี ารเจริญเติบโตทางกิง่ และใบ การ
ใหนํ้าในสวนชามี 3 แบบ คือ
1. การใหนาแบบปล
้ํ
อยใหทว มแปลง พื้นที่ที่ปลูกชาจะตองมีแหลงนํ้าที่สมบูรณและควรมีความลาด
เทเล็กนอย เพื่อการกระบายนํา้
ํ้ ่นอยมกันมากในพื้นที่ปลูกชาใหญๆ เชน อินเดีย ญีป่ นุ
2. การใหนาแบบพ
้ํ
นฝอย เปนการใหนาที
ไตหวัน วิธีนี้ตองลงทุนสูงแตใหผลคุมคา
เหมาะสําหรับพื้นที่ขาดแคลนนํา้ เชน การปลูกชาบนที่สูง เพราะเปนการใช
3. การใหนาแบบหยด
้ํ
นํ้าแบบประหยัด แตการลงทุนคอนขางสูง

การทําไมบังรม
ชามีความตองการรวมเงา เหมือนกับโกโกและกาแฟ การทําไมบังรมจะชวยลดอุณหภูมิในชวง
กลางวันลง ลดปริมาณของแสงแดดที่สองยังตนชาโดยตรง ทํ าใหใบชาสามารถสังเคราะหแสงไดดีขึ้น
เพราะถาตนชาไดรับแสงแดดจัดเต็มที่โดยตรงจะทําใหใบมีขนาดเล็ก เหลือง หรือทําใหเกิดใบไหม ใบชาไม
มีการปรุงอาหาร ตนจะโทรมและตายในที่สุด การปลูกไมบังรม ควรปลูกระหวางแถวชา ซึ่งไมบังรมชาที่
นิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ
1. ไมบังรมชั่วคราว เมื่อปลูกชาใหมๆ ตนชายังมีขนาดเล็กอยู และในบริเวณนั้นไมมีไมบังรมปา
ธรรมชาติอยู และไมไดปลูกไมบังรมถาวรไวกอน การปลูกไมบังรมชั่วคราวจึงเปนสิ่งจําเปนมาก ๆ พืชที่ใช
เปนไมบังรมชั่วคราว ไดแก ถั่วแระหรือมะแฮะ ปอเทือง กลวย ฯลฯ การปลูกไมบังชั่วคราวควรปลูกระหวาง
แถวตนชา โดยปลูกในแนวขวางกับแสงแดด และควรปลูกกอนปลูกชาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป
2. ไมบังรมถาวร อาจเปนไมบังรมปาตามธรรมชาติ หรือจะปลูกในแปลงไวกอนปลูกชาประมาณ
1 ป คือปลูกใหไมบังรมมีพุมใบพอที่จะเปนรมชาได หรือจะปลูกไมบังรมถาวรรวมกับการปลูกไมบังรม
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ชั่วคราวก็ได เมือ่ ไมบงั รมถาวรโตพอทีจ่ ะเปนรมชาไดกค็ อ ยๆ ตัดไมบงั รมชัว่ คราวออก พืชที่ใชเปนไมบัง
รมถาวรไดแก แคฝรัง่ ทองหลาง กระถิน เหรียง สะตอ
ประโยชนของไมบังรม ชวยปองกันการพังทะลายของดิน ลดปริมาณแสงแดดใหนอยลงปองกัน
ความชื้นและอุณหภูมิในดิน ปองกันแรงปะทะของนําฝนที
้
่ชะลางดิน สําหรับพืชตระกูลถั่วที่ใชเปนไมบังรม
จะชวยเพิ่มประมาณธาตุไนโตรเจนในดินและเมื่อไมบังรมทึบเกินไปควรตัดกิ่งทิ้งบางเพื่อใหตนชาไดรับ
แสงสวาง

การกําจัดวัชพืช
วัชพืชตางๆ เปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของตนชาโดยเฉพาะตนชาที่ยังเล็กดังนั้นการกําจัด
วัชพืชจึงเปนเรือ่ งสําคัญในการปลูกสรางสวนชา ควรกระทําอยางนอยปละ 3 ครัง้ โดยการพรวนดินในระดับ
ตื้นๆ เพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอระบบรากของเขาการใชสารเคมีกาจั
ํ ดวัชพืชก็เปนวิธีการที่สะดวกและ
ไดผลดี นอกจากนี้การปลุกพืชคลุมและการใชวัสดุคลุมดินจะชวยชะลอการเจริญเติบโตของวัชพืชได

การคลุมดิน
ประโยชนของการคลุมดินคือ ชวยรักษาอุณหภูมิและความชุมชื้นในดินเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ลด
ความเปนกรดในดิน ลดการพังทะลายของดิน ปองกันแระปะทะของนําฝน
้
ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช
เปนตน
1. วัสดุคลุมดิน วัสดุที่ใชคลุมดิน ไดแก ใบไมแหง หญาแหง ฟางขาว แกลบ ตนขาวโพดแหง
ตนขาวฟางแหง เปนตน โดยคลุมรอบๆ โคนตนชาใหหา งจากโคตนประมาณ3-5 นิว้
2. พืชคลุมดิน พืชคลุมดินสวนมากเปนพืชเลื้อยใชปลูกระหวางแถวชา ประโยชนของพืชคลุมดิน
คือชวยปองกันแรงปะทะของนําฝน
้ ไมใหดินถูกแสงแดดจัด รักษาความชุมชื้น อุณหภูมใิ นดิน เพิม่ อินทรีย
วัตถุในดิน ปองกันการพังทะลายของดิน ลดการเจริญเติบโตของวัชพืช เปนตน สําหรับพืชคลุมดินตระกูล
ถั่วจะเพิม่ ธาตุไนโตรเจนในดิน ตัวอยางพืชคลุมดิน เชน Calopogonium mucuroides, Pueraria phaseoloide,
Centrosema pubescens.
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ธาตุอาหาร
ในสภาพการเจริญเติบโตตามปกติตนชาจะดูดธาตุอาหารจากดินในปริมาณที่พอเพียงที่จะใช
ประโยชน แตธาตุอาหารก็อาจจะถูกดูดซึมเขาทางใบไดบางในปริมาณเล็กนอยจากอากาศและนําฝน
้ หากตน
ชาไดรับธาตุอาหารไมพอเพียงจะทําใหอตั ราการเจริญเติบโตของตนชาและผลผลิตของชาลดลง แตถา ไดรบั
ธาตุอาหารมากเกินไปก็อาจทําใหตนชาตายได เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา plasmolysis ทําใหตนพืชสูญเสียนํ้า
ออกมา จึงทําใหตน เหีย่ วตายได
ธาตุอาหารทีส่ าคั
ํ ญตอการปลูกชา มีดงั นี้
ํ ญขบวนการเจริญเติบโต และการสรางสารที่สาคั
ํ ญในพืช เชน คลอโร
1. ไนโตรเจน เปนธาตุที่สาคั
ฟล ฮอรโมนนิวคลีโอไทด ไวตามิน ฯลฯ ดังนัน้ ตนชาจะตองการไนโตรเจนมากกวาธาตุอน่ื ๆ เพราะจะถูก
เก็บเกี่ยวใบและกิ่งออนเปนประจํา ตนชาตอบสนองตอปุย ไนโตรเจนเร็วมาก โดยจะทําใหผลผลิตใบชาแปร
ผันจาก 4 เปน 8 กิโลกรัม ในการสรางใบชาตอการใหไนโตรเจนมากขึน้ 1 กิโลกรัม โดยทั่วไปปุย
ไนโตรเจนที่ใชเปนรูปแอมโมเนียมซัลเฟตหรือยูเรียเพราะฉะนั้นจึงทําใหดนิ เปนกรดเล็กนอย
ในตนชาที่แข็งแรงสมบูรณจะมีระดับไนโตรเจนคงทีใ่ นใบชาคือระหวาง 4.5-5 เปอรเซ็นตของนํ้า
หนักแหง เมื่อปริมาณไนโตรเจนในใบชาลดลงนอยกวา 3 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ตนชาจะแสดงอาการ
ขาดไนโตรเจน ทําใหระยะการแตกยอดสัน้ ลง ใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง โตชา ใบขนาดเล็ก ยอดนอย ขนาด
ยอดเล็กลง ขอปลองสั้นลงและใบรวงในที่สุด
ํ นตอการเจริญเติบโตมีบทบาทสําคัญในการสรางระบบรากทําใหราก
2. ฟอสฟอรัส เปนธาตุที่จาเป
แข็งแรงและมีปริมาณมาก โดยทั่วไปในใบชาจะมีฟอสฟอรัสประมาณ 0.3-0.9 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนยายไดดี พบไดมากในสวนยอดออนและใบออน ลักษณะการ
ขาดธาตุฟอสฟอรัส (เมือ่ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในตนชา P2O5 นอยกวา 0.4 เปอรเซ็นต) จะทําใหการเจริญ
เติบโตของตนหยุดชะงัก การเจริญของรากชาลงใบมีสีเขม ใบดานไมสะทอนแสง ขนาดใบเล็กกวาปกติ ลํา
ตนออน ใบรวงและกิ่งตายในที่สุด ฟอสฟอรัสที่เหมาะที่สุดคือหินฟอสเฟต
3. โปตัสเซียม เปนธาตุอาหารที่สําคัญ มีบทบาทในการสรางโครงสรางที่แข็งแรงใหกับทุกสวน
ของตนชา การควบคุมนํ้าในเซลล การแบงเซลลโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพที่อุณหภูมิตาและช
ํ่
วงแลงนาน
ปกติโปตัสเซียมจะมีในใบประมาณ 1.5-2.0 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ลักษณะการขาดธาตุโปตัสเซียมจะ
ทําใหขอบใบเปลี่ยนเปนสีแดง ผลผลิตลดลงใบรวง ยอดก็ไมเจริญเติบโต กิง่ และยอดออนมีนอ ย ลําตนลีบ
เล็ก ไมตอบสนองตอการตัดแตงกิง่
4. แมกนีเซี ยม ตนชาตองการเพียงเล็กนอย ปริมาณแมกนีเซียมในใบชามีประมาณ 0.22
เปอรเซ็นตของนําหนั
้ กแหง ลักษณะการขาดแมกนีเซียม (MgO) จะทําใหใบแกเหลือและเกิดจุดสีนาตาล
ํ้
ใน
ระหวางเสนใบและขยายใหญขึ้น จํานวนใบออนไมลด แตสีใบผิดปกติจากเวลาที่ควรเปน
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5. กํามะถัน ปริมาณกํามะถันในใบมีประมาณ 0.08-0.2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ลักษณะการ
ขาดกํามะถันใบจะมีสีเหลืองแตเสนใบยังมีสีเขียว ยอดใหมมีขนาดเล็กลง ปลองสัน้ ลงอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง
6. แคลเซียม จะมีสวนในการสรางผนังเซลลซึ่งธาตุอื่นไมสามารถทดแทนได ในใบชาจะมี
แคลเซียมประมาณ 0.3-0.9 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักแหง ลักษณะการขาดธาตุแคลเซียมจะทําใหใบแกมีสภาพ
กรอบเปราะ ใบออนสีซีดจาง บริเวณขอบใบจะเกิดสีน้ําตาลในเวลาตอมา แตถาไดรับแคลเซียมมากเกินไป
จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง ใบออนเกิดเปนสีเหลือง ใบมวนเขาดานใน ทําใหทรงพุมมีใบลดลง
ขอบและปลายใบเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลดําแลวรวงในที่สุด
7. เหล็ ก ในใบชามี ธ าตุ เ หล็ ก ประมาณ700-1,500 ส ว นในล า นส ว น(ppm)ของนํ้าหนัก
แหง การขาดธาตุเหล็ก การขาดธาตุเหล็กจะมีผลตอการสรางคอลโรฟลในใบชา
8. แมงกานีส ในใบชามีแมงกานีสอยูประมาณ 900-1,200 ppm ของนํ้าหนักแหงเมื่อใบ
แก ขึ้ น ปริ ม าณความเข ม จะเพิ่ ม มากขึ้ น การขาดแมงกานีสจะพบในดินกรดมาก ใบแกจะกรอบ
เปราะขอบใบจะมีสีเหลืองและมีจุดสีนํ้าตาลบนใบ
9. โบรอน การขาดโบรอนทําใหเมตตาโบลิซึมในตนชาลดลงเปลือกตนชาแตกงายตนและใบรูป
รางผิดปกติและตายได การสรางดอกและผลผิดปกติ การขาดธาตุจะมีมากในดินเหนียวหรือชวงฤดูแลง
้ กแหงเมือ่ ความเขมลดตํ่า
10. ทองแดง ในใบชามีธาตุทองแดงชวงประมาณ 20-30 ppm ของนําหนั
กวา 12 ppm จําเปนตองฉีดพนสารทีม่ ที องแดงหรือฉีดพนกับสารปองกันเชือ้ ราเพือ่ ใหระดับทองแดงในใบ
สูงขึ้นชวยพยุงรักษาใบไวได
11. อลูมเิ นียม มีความสําคัญอยางยิง่ ในการเจริญเติบโตของตนชา คือชวยลําเลียงธาตุฟอสฟอรัส
ของตนชากระตุน การเจริญเติบโตของตนชาปริมาณอลูมเิ นียมในใบชามีชว งระหวาง 200-2,000 ppm ของนํา้
หนักแหง
12. สังกะสี การขาดธาตุสังกะสีปรากฏเมื่อมีปริมาณธาตุสังกะสีในใบนอยกวา 10 ppm ของนํา้
หนักแหง อาการจะทําใหปลองสั้นลง ในชะงักการเจริญเติบโต เปลี่ยนสี ยอดโคงงอเปนรูปเคียว เมือ่ เกิด
อาการตองฉีดพนธาตุสังกะสีซัลเฟตทางใยในปริมาณ 4 กิโลกรัมตอนํา200
้ ลิตร โดยฉีดพน 3-4 ครัง้
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ลักษณะของใบทีข่ าดธาตุอาหาร

การใสปุย
ชาที่ปลูกไวนาน ๆ ถาไมมีการใสปุย ผลผลิตที่ไดจะคอยๆ ลดตําลง
่ ในการทีจ่ ะใหตน ชาเจริญงอก
งามใหผลผลิตสูงจําเปนตองมีการใสปุย ซึ่งปุยที่ใชมี 2 ชนิด คือ

1. ปุยคอก เชน มูลวัด มูลควาย มูลไก หรือมูลคางคาว ฯลฯ ใสตนละ 2-3 กํามือ โดยใสรอบ ๆ
ตน หลังจากใสปุยคอกแลว ควรใชวตั ถุคลุมดินรอบ ๆ โคนตนชาเพือ่ ปองกันการเจริญเติบโตของวัชพืช
2. ปุยวิทยาศาสตร ปุยวิทยาศาสตรที่สําคัญมีอยู 3 ชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โปแตสเซียม ไนโตรเจนจะอยูใ นรูปแอมโมเนียมซับเฟต ชวยทําใหตน แข็งแรง และเรงการเจริญเติบโตของ
ใบเพื่อใหไดผลผลิตสูง ฟอสฟอรัสจะอยูในรูปซูเปอรฟอสเฟต หรือดับเบิ้ลซูเปอรฟอสเฟต หรือทริเบิล
7
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ซูเปอรฟอสเฟต ฯลฯ ฟอสฟอรัสทําใหกิ่ง กาน ลําตนเจริญเติบโต ระบบรากแข็งแรงและมีปริมาณมาก
โปตัสเซียมจะอยูในรูปโปตัสเซียมไดออกไซด ชวยสรางความแข็งแรงใหกับทุกสวนของตนพืช ควบคุม
ระบบการสังเคราะหแสงลดการระเหยนําของใบ
้
และเพิม่ ความทนทานตอโรคใหดขี น้ึ

วิธีใสปุยตนชา
ควรใสปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัส รองกนหลุมกอนปลูก หลุมละ 50 กรัม สวนไนโตรเจนเปนธาตุท่ี
สลายตัวไดงาย ควรแบงใส 2-3 ครัง้ ๆ ละเทา ๆ กัน ควรใสชวงตนและปลายฤดูฝน หรือหลังจากการตัดแตง
กิ่งดวย โดยโรยปุย รอบโคนตนตามรัศมีทรงพุม หรือโรยตามแนวแถวชาหางประมาณ 1 ฟุต แลวพรวนกลบ
ปุยคอกควรใสปละ 1 ครัง้

การตัดแตงกิง่ ชา
เปนการปฏิบัติที่สําคัญประการหนึ่งในการทําสวนชา วัตถุประสงคเพื่อแตงทรงพุมใหสะดวกใน
การเก็บเกี่ยว กระตุน ใหเกิดยอดใหมไดเร็วขึน้ และชวยกําจัดโรคและแมลง
การตัดแตงกิง่ ชามี 2 ระบบ คือ
1. การตัดแตงกิ่งตนชาอายุนอยที่ปลูกจากเมล็ดหรือกิ่งปกชํา โดยจะเริ่มตัดแตงกิ่งหลังจากปลูกแลว
ดังนี้
ปที่ 1 ควรตัดกิง่ สูง 20 เซนติเมตร จากระดับดิน
ปที่ 2 ควรตัดกิง่ สูง 30 เซนติเมตร จากระดับดิน
ปที่ 3 ควรตัดกิง่ สูง 40 เซนติเมตร จากระดับดิน
8
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ปที่ 4 ควรตัดกิง่ สูง 50 เซนติเมตร จากระดับดิน
และจะเริม่ เก็บยอดชาทีร่ ะดับ 60 เซนติเมตร หลังจากเก็บผลผลิตได 2-3 ป ใหทาการตั
ํ
ดแตงกิง่ ให
สูงจากพื้นดิน 55 เซนติเมตร การตัดแตงกิ่งครั้งตอไปใหทิ้งระยะหาง 3-4 ป และตัดแตงกิ่งใหสูงไมเกิน 2.5
เซนติเมตร จากรอยตนเดิม การตัดแตงกิง่ ตนชาควรกระทําในชวงตนชาพักตัวระหวางเดือนธันวาคม ถึง มก
ราคา
2. การตัดแตงกิ่งตนชาที่มีอายุมาก ควรตัดใหสูงจากพื้นดิน 50-60 เซนติเมตร ใหสวนบนทรงพุม
เรียงเสมอกัน เพื่อใหมีพื้นที่ใหผลผลิตมากขึ้น

การเก็บเกีย่ วชา
การเก็บเกี่ยวชาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะการผลิตชาใหไดคุณภาพดีนั้น ตองเริ่มจากใบชาสดที่มี
คุณภาพ ใบชาสดที่มีคุณภาพดีที่สุดคือ ใบชาที่เก็บจากยอดชาที่ประกอบดวย 1 ยอด กับ 2 ใบ การเก็บชาจะ
เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉลี่ยจะเก็บยอดชา 10 วันตอครัง้ ชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การเก็บเกี่ยวยอดชาจะอยูประมาณ 05.00-14.00 น. การเก็บยอดชาจะตองไมอดั แนนในตะกรา หรือกระสอบ
เพราะจะทําใหยอดชาชําและคุ
้
ณภาพใบชาเสียได เนือ่ งจากความรอนทีเ่ กิดขึน้ จากการหายใจของใบชา หลัง
จากเก็บเกี่ยวแลว ควรรีบนําสงโรงงานผลิตภายใน 3-4 ชัว่ โมง เพื่อจะไดสามารถผลิตชาคุณภาพดี
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การปรับปรุงสวนชาเกา
สวนชาที่ปลูกไวตามธรรมชาติมักจะใหผลผลิตตํ่า แตการสรางสวนใหมจะตองมีการลงทุนสูง
เกษตรกรขาดผลผลิตในชวงแรกทําใหเกษตรกรไมมรี ายได การปรับปรุงสวนชาที่มีอยูแลว จึงเปนแนวทางที่
สามารถทําได และเกษตรกรยอมรับไดงาย การปรับปรุงสวนเกาใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นกระทําไดดงั นี้
1. ปลูกชาเสริมในสวนชาที่มีที่วางอยูใหเต็มพื้นที่ ทั้งระหวางตนและระหวางแถว
2. ตัดแตงกิ่งและทรงพุมตนชาที่มีอายุมากโดยตัดแตงกิ่งใหสูงจากพื้นดินประมาณ 50-60 เซนติเมตร
และตัดกิ่งที่เปนโรคแคระแกร็นออกไป ชวงเวลาที่เหมาะสมคือในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคมถึง
มกราคม การตัดแตงควรแบงแปลงตัดแตงแบบคอยเปนคอยไปเพือ่ ไมใหเกษตรกรขาดรายไดในชวงตัดแตง
3. การใสปุย ปุยที่เหมาะจะใชกับตนชาควรเปนปุยสูตร 15-15-15 โดยใสปล ะ 2 ครัง้ ครั้งละ 200300 กรัม/ตน หรือ 0.5 กิโลกรัม/ตน/ป โดยใสโรยรอบ ๆ ตนตามรัศมีทรงพุม
4. ในฤดูแลงควรใหนาํ้ หรือใชวัสดุคลุมดินเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน

โรคและแมลงศัตรูชา
โรคของชา มีดงั นี้
โรคใบพุพอง
เกิดจากเชื้อ Exobasidium vexsans (Massee)
เชื้อสาเหตุ
อาการของโรค จะเห็นเปนจุดกลมเล็กสีชมพูออ นหรือสีจาง
บนใบอ อ นของชาในฤดู ฝ น ต อ มาจะขยายใหญ ขึ้ น ถึ ง 0.5-2.0
เซนติเมตร ตําแหนงทีเ่ ปนโรคจะมีรอยปูดนูน บริเวณผิวใบดานลาง
จะเปนจุดกลม สีชมพูจางกลายเปนสีแดงเขม ตอมาเปลี่ยนเปนสีขาวฟู
และสีเทาออนในที่สุด เมื่ออาการของโรคถึงขั้นนี้ก็ไมสามารถเก็บใบออนไปใชประโยชนได ดานบนของ
ผิวใบที่เปนโรคนี้มีรอยบุมลงไป สวนดานลางของใบจะนูนออกมาและปรากฏเสนใยของเชื้อราสีขาวฟูชัด
เจน เมื่อเขาสูฤดูแลงแผลที่เปนโรคจะแหง เปลี่ยนเปนสีเทานําตาล
้
เพือ่ รอระบาดในฤดูถดั ไป
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โรคใบจุดสีนําตาล
้
เกิดจากเชื้อ 1. Collectotricum camelliae (Cook) Battler.
เชื้อสาเหตุ
2. Glomerella cingulata (Stonem) S. & Sc.
้ํ
องบนผิวใบชา ตอมาอีก 7-10 วัน จุดสีนา้ํ
อาการของโรค อาการแรกเริม่ เปนจุดสีนาตาลแกมเหลื
ตาลจะขยายใหญและเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเขมหรือดํา มีวงแหวนลอมรอบแผลเนือ้ เยือ่ ใบทีเ่ ปนโรคนีจ้ ะแหง
ตาย ถาอาการของโรครุนแรง จะทําใหใบรวง โรคนี้มักเกิดกับใบและยอดออน
ํ ดเชือ้ ราชนิดดูดซึม เชน เบนโนมิล
การปองกันกําจัด ใหเก็บใบทีเ่ ปนโรคเผาทิง้ และใชสารเคมีกาจั
อัตรา 500 ppm ฉีดพน 7 วันตอครัง้ ประมาณ 3 ครั้งติดตอกันและใชสลับกับสารประกอบทองแดง เชน
คอปเปอรออกซี่คลอไรด อัตรา 30 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร จะใหผลดียิ่งขึ้น
โรคสาหรายแดง
เกิดจากเชื้อ Cephaleuros parasitices (Karst)
เชื้อสาเหตุ
อาการของโรค อาการเริม่ แรกเปนจุดเล็ก ๆ สีสมแดงบนใบ ตอมาจะขยายใหญขึ้น มีลักษณะกลม
สีนํ้าตาลแดงฟูคลายขนสีแดงสามารถแพรระบาดไปยังกิ่งได โรคสาหรายแดงระยะแรกเปนแบบ epiphytic
คือเกิดเกาะติดผิวใบ สามารถลูบออกไดงาย แตในระยะตอมาแผลขยายใหญขึ้นกลายเปน paarasite เสนใย
ของสาหรายจะเจริญทะลุไปยังเนื้อเยื่อ epidermal และ parenchyma ของใบชา เชื้อนี้สามารถอยูกับใบแก กิ่ง
และลําตนได เมือ่ ใบออนแตกออกมาใหมก็สามารถเขาทําลายไดอีกครั้ง ตนชาทีถ่ กู แสงแดดจัดจะเปนโรคนี้
รุนแรงกวาตนทีอ่ ยูใ นรม
การปองกันกําจัด ในตางประทศพบวาการใชสารประกอบทองแดง เชน คอปเปอรออกซีค่ ลอไรด
สามารถใชฉดี พนปองกันการเกิดโรคไดดี
โรคใบจุดสีเทา
เกิดจากเชือ้ Pestalotiopsis theae (Sawada)
เชื้อสาเหตุ
้
ตอมาขยายใหญขึ้นเปนสีเทา จุดแตละจุดจะ
อาการของโรค อาการเริ่มแรกเปนจุดเล็กๆ สีนําตาล
ขยายและลุกลามเปนเนื้อเดียวกัน รูปรางแผลไมแนนอน เปนแผนสีเทาใหญ วงแหวนบนแผล มักเกิดกับใบ
ชาแก
การปองกันกําจัด เก็บใบที่เปนโรคเผาทิ้งหรือใชสารเคมี เบนโนบิล ฉีดพน 2-3 ครัง้ หางกัน ครั้งละ
7-10 วัน

แมลงศัตรูชา
ประเทศไทยยังไมมีแมลงศัตรูชาที่ระบาดทําความเสียหายรุนแรงใหแกตนชาอาจเพราะพื้นที่ปลูกชา
อยูกระจัดกระจาย แตละแหลงก็ปลูกไมมากทําใหมีการดูแลรักษาไดทั่วถึง อีกทัง้ มีศตั รูธรรมชาติคอยควบ
คุม ซึ่งแมลงศัตรูของชาที่พบในประเทศไทย และมีความสําคัญ คือ

11

ชา การปลูกและการจัดการสวนชา 12

มวนชา
ํ ญที่สุดของชา เปนแมลงชนิดปากดูด ตัวเต็ม
ชื่อวิทยาศาสตร Helopeltis sp. เปนแมลงศัตรูที่สาคั
วัย มีลักษณะคลายยุงลําตัวปกและขามีสีดํา ทองสีเขียวกลางหลังจะมีสีเหลือง
ลักษณะการทําลาย ใบชาที่ถูกทําลายจะมีรอยแผลไหมเปนวงเล็กๆ หรือเปนจุดๆ ทําใหยอดและใบ
ออนหงิกงอได
การปองกันกําจัด ใชสารไพรทรอยสังเคราะหฉีดพน

การทําลายของมวนชา

การทําลายโดยไรแดง

ไรแดง
(Oligonychus coffear (Niether)
ชื่อวิทยาศาสตร
ลักษณะการทําลาย จะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบและยอดออนของชา ทําใหใบชาหด หงิกงอ
การปองกันกําจัด ระยะที่โรคระบาดใหใชสารเคมีปองกันกําจัด acaricide อัตรา 1 ลิตรตอนํา้ 200
ลิตร ฉีดใหเปยกทั้งสวนบนและลางใบและฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครัง้ แรก 1-2 สัปดาห

เพลี้ยออน
ลักษณะการทําลาย จะทําลายใบชาโดยการดูดนํ้าเลี้ยง ทําใหใบหงิก ใบยอน และมวนตํ่าลง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีเชฟวิน ความเขมขน 0.5% ฉีดพนใหทั่วทรงพุม
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หนอนมวนใบ
Homona coffearia (Niether)
ชื่อวิทยาศาสตร
ลักษณะการทําลาย จะทําความเสียหายตอใบและยอดออนของชา โดยหนอนจะนําใบมาติดกัน
แลวกัดกินใบ ตัวแมเปนผีเสื้อกลางคืน ออกวางไขบนใบชาเปนกลุมๆ ละ 100 ฟองหรือมากกวานัน้ ไขจะ
ฟกเปนตัวบุง โตเต็มทีย่ าว 12-20 มิลลิเมตร เมื่อเขาดักแดจะใชใบชาสรางรัง
การปองกันกําจัด ตัดแตงกิง่ ชาเปนประจําทุกป รวมกับการใชวิธีทางชีววิธีโดยนําตัวหํา้ ตัวเบียน
ตามธรรมชาติ เชน แมลงประเภทตอ (wasp) มาใช
หนอนคีบ หนอนกินใบอืน่ ๆ
ลักษณะการทําลาย พวกหนอนกินใบตางๆ จะมีการระบาดในชวงตัง้ แตเดือนมีนาคม เปนตนไป
โดยจะกัดกินใบทําใหใบเปนรูเวาแหวง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี Endosulfan 1 ลิตรตอนํา้ 200 ลิตร ฉีดใหเปยกทั่วใบชา และไมบังรมชา
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จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชา : ผลกระทบขอตกลงแกตต และแนวทางการปรับ
1. มาตราการควบคุมการนําเขา
ประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการนําเขาผลิตภัณฑชาใบและชาผง คือ
(1) ผูน ําเขาผลิตภัณฑชา ตองชําระภาษีอากรนําเขา
(2) ผูน ําเขาผลิตภัณฑชา ตองขออนุญาตนําเขา โดยกําหนดอัตราสวนใหซื้อชาที่ผลิตไดในประเทศ
(Local content) ผานองคการคลังสินคา ในสัดสวนชาใบรอยละ 60 และชาผลรอยละ 50 ของปริมาณทีข่ อ
อนุญาตนําเขา

2. พันธกรณี
2.1 ดานการเปดตลาด ตามขอผูกพัน ประเทศไทยตองเปดตลาดนําเขาชาใบและชาผง ดังนี้
(1) ยกเลิกมาตรการควบคุมการนําเขาชาใบและชาผง ในลักษณะการกําหนดอัตราสวนใหผนู ํา
เขาซื้อผลิตภัณฑภายในประเทศและปรับไปใชมาตรการภาษีศุลกากรแทนโดยมีผลบังคับใชระหวางป 25382547 จะกําหนดใหมโี ควตานําเขาชาใบและชาผงในปริมาณขั้นตํา่ 596 ตัน ณ อัตราภาษีรอ ยละ 30 หากนํา
เขาในปริมาณที่เกินกวา 596 ตัน หรือนอกโควตาจะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 หากนําเขาในปริมาณที่
เกินกวา 625 ตัน จะตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 90
(2) ชาสําเร็จรูปซึ่งมีการใชมาตรการภาษีอยูแลว ใหเก็บภาษีนาเข
ํ าในอัตรารอยละ 60 ใน
ระหวางป 2538-2547 และอัตราผูกพันในป 2547 ใหเก็บลดลงเหลือรอยละ 40
2.2 ดานการอุดหนุนภายใน การอุดหนุนภายในกรณีผลิตภัณฑชาของไทย ไดแก การแทรงแซง
ราคาผลิตภัณฑชา ซึ่งองคการคลังสินคา กระทรวงพาณิชย ไดกาหนดราคาชาที
ํ
่ผลิตในประเทศและฝากขาย
ผานองคการฯ โดยจําหนายใหแกผูนําเขาชาจากตางประเทศในราคาสูงกวาราคาตลาด

3. การวิเคราะหผลกระทบ
3.1 พันธุกรณีทางกฎหมาย
การเปดตลาด
ก) การลดอัตราอากรตามขอผูกพันในแกตต ซึ่งรายการที่ไดผูกพันไวอยูในขอ 2.1 นัน้ เกีย่ วของ
กับประกาศกระทรวงการคลังวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร
ข) การยกเลิกมาตรการควบคุมปริมาณนําเขาผลิตภัณฑชาเกี่ยวของกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่
9 พ.ศ. 2496 วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร และประกาศกระทรวงพาณิชยฉบับที่ 28 พ.ศ. 2505
และ ประกาศของกรมการคาตางประเทศ ซึ่งไดกําหนดอัตราสวนการรับซือ้ ชาทีผ่ ลิตภายในประเทศตอ
ปริมาณการนําเขา เปนมาตรการการจํากัดการนําเขาซึ่งมิใชภาษี เปนการขัดตอขอตกลงของแกตต
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การอุดหนุนภายใน การกําหนดราคาชาผลิตในประเทศใหสูงกวาราคาตลาดทองถิ่น ตามประกาศ
องคการคลังสินคากระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2524 เปนการขัดตอขอตกลงของแกตต
3.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ก) ดานการผลิต
การผลิตชา รัฐใหการอุดหนุนโดยตรงตอผูผ ลิตผลิตภัณฑโดยไมมขี อ ผูกพันเกีย่ วกับการซือ้ ใบ
ชาสดจากเกษตรกรแตอยางใด ดังนัน้ การลดการอุดหนุนจะสงผลกระทบโดยตรง ตอผูผ ลิตผลิตภัณพชาและ
อาจสงผลตอเกษตรกรผูผลิตใบชาสดที่มีคุณภาพตําเนื
่ ่องจากใบชาสด คุณภาพดียังผลิตไดนอยและเปนที่
ตองการของตลาด
ผลการคํานวณมูลคาการอุดหนุนในชวงปฐาน (2529-2531) มีมูลคาการอุดหนุนเฉลี่ยรอยละ
6.59 ของมูลคาผลผลิตรวม หรือมีการอุดหนุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.03 บาท
จากการศึกษาวิเคราะหผลกระทบการผลิตภายในประเทศ เมือ่ มีการอุดหนุนระหวางป 25292531 จะมีผลใหการผลิตผลิตภัณฑชาภายในประเทศเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 1.97 ของปริมาณผลผลิตรวม เนือ่ ง
จากการอุดหนุนมีผลบิดเบือนตนทุนใหตากว
่ํ าความเปนจริง ดังนีน้ การเลิกการอุดหนุนการผลิตชาใบ จะมี
ผลทําใหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑชาที่แทจริงขยับสูงขึ้นและปริมาณการผลิตลดลง จากการศึกษาปรากฏวา
ผลิตภัณฑชาที่นํามาขายใหแกองคการคลังสินคา สวนใหญจะเปนชาคุณภาพตํ่า ดังนั้นการผลิตที่ลดลงนาจะ
เปนผลผลิตสวนนี้หมายความวา ผูผลิตชาคุณภาพตําจะขายผลผลิ
่
ตไมได และเลิกไปในที่สุด
ข) ดานการนําเขา
จากการศึกษาผลกระทบของการอุดหนุนตอการนําเขา ระหวางป 2529-2531 ปรากฏวา การนํา
เขาลดลงคิดเปนรอยละ 2.83 ของการนําเขารวม เนือ่ งจากการปกปองอุตสาหกรรมผลิตชาในประเทศ โดย
การควบคุมการนําเขา ทําใหราคาตลาดถูกบิดเบือน ผูบ ริโภคตองซือ้ ในราคาสูงกวาปกติ ตามขอตกลง
GATT มาตรการดังกลาวตองยกเลิก และปรับเปลี่ยนเปนรูปภาษีนําเขา (Tariffication) ซึ่งอาจสงผลใหคาม
ตองการนําเขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริโภคบางกลุมนิยมบริโภคชาคุณภาพดีจากตางประเทศ ขณะที่การผลิตชา
คุณภาพดีภายในประเทศ ยังไมเพียงพอตอความตองการบริโภค
ขณะเดียวกันผลกระทบตอการบริโภคภายในประเทศ เมือ่ มีการอุดหนุนในชวงเดียวกันมีผลให
การบริโภคภายในประเทศลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.3 เมื่อมีการยกเลิกการอุดหนุน จึงนาจะมีผลใหราคาผลิต
ภัณฑชาในประเทศลดตําลง
่ และการบริโภคเพิ่มขึ้น
จากขอตกลง GATT ในป 2538 ซึ่งเปนปแรกที่มีผลบังคับใช การนําเขาผลิตภัณฑชาจะตองเสีย
ภาษีรอยละ 30 สําหรับปริมาณนําเขาในโควตาจํานวน 596 ตัน ปริมาณนําเขาทีน่ อกเหนือจากนีจ้ ะตองเสีย
ภาษีในอัตรารอยละ 100 การเปรียบเทียบราคาที่จาหน
ํ ายในประเทศ กับราคานําเขา cif. ทีจ่ าหน
ํ ายใน
ประเทศ กับราคานําเขา cif. รวมภาษีนาเข
ํ า ชีใ้ หเห็นวาอุตสาหกรรมชาในประเทศยังไดรบั การคุม ครองโดย
ระบบภาษีใหมได เนือ่ งจากราคานําเขาทั้งชาใบและชาผงนอกโควตายังคอนขางสูง

3

ค) ดานการสงออก
จากการศึกษาผลกระทบตอการสงออก เมือ่ มีการอุดหนุนในระหวางป 2529-2531 ประเทศไทย
สามารถสงออกผลิตภัณฑชาไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.93
ดังนัน้ เมือ่ มีการลดเลิกการอุดหนุน จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอปริมาณการสงออกมากนัก
เนื่องจากชาที่สงออกยังเปนชาคุณภาพตํา่ และตลาดคอนขางจํากัด

4. ศักยภาพดานการผลิตและการตลาด
4.1 ดานการผลิต
ไทยยังมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชาใบโดยการปรับปรุงสวนชาเกาใหไดมาตรฐานปรับปรุงขบวนการ
ผลิตชาใหมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อบริโภคภายในและการสงออก ซึ่งมีศักยภาพการตลาดทั้งในประเทศ และ
สงออก

5. ผลการศึกษาวิเคราะห
5.1 ดานการผลิต
การลดการอุดหนุนจะสงผลตอตนทุนการผลิตของผูที่ฝากชาขายผานองคการคลังสินคา โดยเหตุท่ี
ชาที่ฝากขายดังกลาวสวนใหญเปนชาคุณภาพตํา่ ดังนัน้ การลดการอุดหนุนจะทําใหการผลิตชาคุณภาพตํ่ามี
ตนทุนสูงขึ้น อาจลดและเลิกการผลิตในที่สุดซึ่งนาจะเปนผลดี
5.2 ดานการนําเขา
การเปดตลาดชาของไทยตามขอตกลงแกตต ไมมีผลกระทบใหความตองการนําเขาชาเพิ่มขึ้นมาก
นัก เนื่องจากอุตสาหกรรมชาในประเทศยังไดรับการคุมครอง โดยระบบภาษีนาเข
ํ าใหม ซึ่งราคานําเขาชาใบ
และชาผงนอกโควตา เมื่อรวมภาษีแลวยังคอนขางสูง
5.3 ดานการสงออก
ประเทศไทยยังผลิตชาไดไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ การสงออกมีนอ ยมาก และมี
แนวโนมลดลงเปนลําดับ นอกจากนี้ยังไมมีการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบ คือ ใบชาสดอยางจริงจัง และ
ประเทศผูผลิตชาของโลกสวนใหญเปนประเทศที่กาลั
ํ งพัฒนา ซึง่ ไมมีการอุดหนุนการผลิตอยูแ ลว ดังนัน้
คาดวาขอตกลงแกตตจะไมมีผลใหประเทศไทยสงออกชาไดเพิ่มขึ้น

6. แนวทางการปรับตัว
ดานการผลิต - เนนการเพิ่มผลผลิตชาคุณภพา ทั้งชาใบและชาผง
ดานการนําเขา - เนือ่ งจากชาเปนไมยนื ตน ตองใชระยะเวลา 5-6 ป จึงใหผลเต็มที่ ดังนัน้ เพือ่ ใหผู
ผลิตไดรบั การคุม ครอง จึงควรผูกพันการนําเขาชาระหวาป 2538-2546 ไวทป่ี ริมาณในโควตา 596 ตัน (อัตรา
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ภาษีรอยละ 30) ปริมาณนอกโควงตาเก็บภาษีรอยละ 100 แลวจึงเพิ่มปริมาณนําเข
้ าในโควตาเปน 625 ตัน
และการนําเขานอกโควตาใหเก็บภาษีนาเข
ํ าในอัตรารอยละ 90
6.1 การนําเขาสินคาชาจากประเทศนอกภาคีแกตต หรือ WTO ใหเปนไปตามมารตการเดิม คือ ตอง
ขออนุญาตนําเขาและตองรับซื้อชาจากองคการคลังสินคาตามอัตราสวนที่กาหนดไว
ํ
เดิม (ประมาณ 60% นํา
เขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวัน ซึ่งเปนประเทศนอกภาคีแกตต)
6.2 การนําเขาสินคาชาจากประเทศในภาคีแกตต หรือ WTO สําหรับป 2538 เปดตลาดชาตามขอผูก
พันในปริมาณโควตา 596 ตันการบริหารโควตา การนําเขาจัดสรรโควตาตามประวัตขิ องเอกชนทีเ่ คยนําเขา
ชา 4 ปยอนหลัง โดยกําหนดอัตราสวนการนําเขาชาใบ : ชาผงเปน 70 : 30
6.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาจัดทําแผนการผลิตชาที่เหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการใชภายในประเทศ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมใหปลูกชาคุณภาพดี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใหความชวยเหลือในดานสินเชือ่ ดอกเบีย้ ตํา่ ปุยราคาถูกและกิ่งพันธุคุณภาพดี เปนตน

ที่มา : กองการคาสินคาทั่วไป, กรมการคาตางประเทศ, 2538.

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมชาใบ (ชาจีน) 1

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใบชา (ชาจีน)
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ าหนด
ํ
คุณลักษณะที่ตองการ สุขลักษณะ ภาชนะบรรจุ
ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การตรวจสอบและการวิเคราะหชาใบ
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีใ้ ชเฉพาะชาใบ (gree tea) ที่ไดจากตนชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยเทานัน้ ไมรวมชาผง (black tea) ชาผงสําเร็จรูป (instant tea) และชาใบที่มีลักษณะเปนผง

2. นิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ชาใบ (ชาจีน) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนที่เปนใบออน ยอดออนที่ใบยังไมคลี่ และกาน
ใบที่ยังออนอยูของตนชาที่มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Camellia sinensis Linn. ซึ่งนํามาผึง่ ใหออ นตัว อบหรือ
คั่วพอหมาด บดคลึงใหมวนตัว แลวทําใหแหงโดยการอบหรือคัว่ หรือยางอีกครัง้ หนึง่
2.2 กาน หมายถึง สวนทีต่ อ จากใบของตนชา มีลักษณะแข็ง ไมรวมกานใบที่ยังออนอยู

3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ลักษณะทั่วไป
3.1.1 ตองมีลักษณะเปนใบชาแหง สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใด ๆ เวนแตดอกไมเพือ่
การแตงกลิ่น สวนใหญจะเปนใบเต็มมวนตัวอยูในลักษณะตางๆ และเมื่อชงดวยนําเดือดแลวจะคืนสภาพ
เปนรูปใบใหเห็นไดชัด
3.1.2 ตองมีสีดําอมเขียวตามธรรมชาติ
3.1.3 ตองมีกลิ่นเฉพาะตามธรรมชาติของชาใบ อาจมีการแตงกลิ่นไดดวยดอกไมที่มีกลิ่น
หอมตามธรรมชาติและไมเปนอนตรายตอผูบ ริโภค
3.1.4 นําชาต
้ องมีกลิ่นและรสเฉพาะของชาใบ (อาจมีกลิ่นของดอกไมที่ใชแตงกลิ่นดวย)
เมือ่ ตรวจสอบตามวิธใี นขอ 9.1 แลว คะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะตองไมนอยกวาคะแนน
ตํ่าสุดที่กําหนดไวและตองมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของผูตรวจสอบทุกคน ไมนอยกวา 70 คะแนน
3.2 การเจือสี
ตองไมพบการเจือสีใดๆ
การตรวจสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 9.2
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3.3 กาน
ใหมีปริมาณกานไดไมเกินรอยละ 7 โดยนําหนั
้ ก
การตรวจสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 9.3
3.4 คุณลักษณะทางเคมี
ตองเปนไปตามที่กาหนดในตาราง
ํ

4. สุขลักษณะ
สุขลักษณะใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กําหนดสุขลักษณะของอาหารมาตรฐาน
เลขที่ มอก.34

5. ภาชนะบรรจุ
ภาชนะที่ใชบรรจุตองสะอาด แหง ปดไดสนิท และสามารถเก็บรักษากลิ่นไวได

6. ปริมาณ
นํ้าหนักสุทธิที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ฉลากใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสําหรับ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มารตฐานเลขที่ มอก. 31 และไมขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
7.2 ภาชนะบรรจุชาใบทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงายและชัดเจน
• ชื่อผลิตภัณฑ
• เครื่องหมายการคาและชื่อผูทาํ หรือโรงงานทีท่ าํ พรอมสถานที่ตั้ง
• ดอกไมที่ใชแตงกลิ่น (ถามี)
• นํ้าหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
• เดือนและปที่ทาํ
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทย
7.3 ผูทาผลิ
ํ ตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิต
ภัณฑอตุ สาหกรรมนัน้ ได ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
8.1 ความหมายของคําที่ใช มีดังตอไปนี้
8.1.1 รุน หมายถึง ชาใบที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะอยาเดียวกันและบรรจุหีบหอในคราวเดียวกัน
เพื่อจําหนาย
8.1.2 ขนาดรุน หมายถึง จํานวนหนวยภาชนะบรรจุของชาใบใน 1 รุน
8.1.3 ขนาดตัวอยาง หมายถึง จํานวนตัวอยางทีช่ กั ออกจากรุน ของชาใบเพือ่ นํามาตรวจสอบ
8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใช
แผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยาง
8.2.1.1 ภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากผลิตภัณฑที่ทาํ
ขึ้นในรุน เดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง
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8.2.1.2 ภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ใหชักตัวอยาง โดยวิธีสุมจากผลิต
ภัณฑที่ทาขึ
ํ น้ ในรุน เดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง

8.2.2 วิธเี ตรียมตัวอยางรวม
ดังตัวอยางออกมาในปริมาณเทาๆ กัน จากแตละภาชนะบรรจุที่ไดจากการชักตัวอยาง นํามา
รวมกันใหมีนาหนั
ํ้ กไมนอยกวา 2 กิโลกรัม ถานํ้าหนักไมถึง 2 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกันนั้นจนไดนํ้าหนักตามตองการ แบงตัวอยางออกเปนสามสวนเทาๆ กัน บรรจุแตละสวนลงในภาชนะ
ที่สะอาด แหง สามารถรักษากลิ่นไวได ปดผนึก ลงลายมือชื่อผูชักตัวอยาง พรอมทัง้ วันเดือนปทช่ี กั ตัวอยาง
นําตัวอยางสวนหนึ่งไปตรวจสอบและวิเคราะห โดยใชตัวอยางไมนอยกวา 400 กรัม สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไปและหาปริมาณกาน และใชตัวอยางไมนอยกวา 100 กรัม สําหรับการวิเคราะหทางเคมี ที่เหลือ
อีกสองสวนใหผูที่เกี่ยวของเก็บไวเปนหลักฐาน
8.2.3 เกณฑตัดสิน
ชาใบที่ไดจากการชักตัวอยางเมื่อนําไปตรวจสอบและวิเคราะหตามขอ 9 แลวจะตองเปนไป
ตามเกณฑที่กาหนดในข
ํ
อ 3 ทุกขอ จึงจะถือวาชาในรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานนี้
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9. การตรวจสอบและการวิเคราะห
9.1 ลักษณะทั่วไป สี กลิ่น และกลิน่ รส
9.1.1 เครือ่ งมือ
9.1.1.1 ถวยสีขาวทําดวยกระเบือ้ งหรือดินเผาเคลือบทีม่ ฝี าปดตามรูปที่ 1 หรือขนาด
ใกลเคียง

9.1.1.2 ถวยสีขาวทําดวยกระเบือ้ งหรือดินเผาเคลือบตามรูปที่ 2 หรือขนาดใกลเคียง
รูปที่ 1

รูปที่ 2

9.1.1.3 นํากลั
้ ่น
9.1.2 วิธเี ตรียมตัวอยาง
20.05 กรัมตอนํา้ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
ชัง่ ตัวอยางโดยใชอตั ราสวนของชา
9.1.3 วิธเี ตรียมนํ้าชา
ใชนําเดื
้ อดลวกถวย (ตามขอ 9.1.1.1) ใหรอ นทัว่ กันแลวเททิง้ ใสตัวอยางที่ชั่งไวลงไป
รินนํ้าที่กาลั
ํ งเดือดลงในถวยที่เตรียมไวทันที ระดับนํ้าในถวยตองตํ่ากวาขอบถวยประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ปด
ฝาทิ้งไว 6 นาที รินนํ้าชาที่ไดผานตะแกรงกรองลงในถวย(ตามขอ 9.1.1.2) ซึ่งไดลวกนําร
้ อนแลวเชนกันจน
หมด โดยไมใหใบชาติดลงไปดวย เทกากชาลงบนฝาถวย นํากากชาและนํ้าชาไปตรวจสอบคุณลักษณะตาม
ตารางที่ 4 และ 5 ตอไป
9.1.4 วิธตี รวจสอบ
9.1.4.1 ผูตรวจสอบประกอบดวยผูมีความชํานาญในการตรวจสอบชาใบอยางนอย 5
คน ทุกคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
9.1.4.2 หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจสอบชาใบ
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(1) การตรวจสอบชาใบ และกากชา ตามตาราง

(2) การตรวจสอบนําชา
้ ตามตาราง

9.2 การเจือสี
เทชาใบประมาณ 0.5-1 กรัม ลงบนกระดาษกรอง พับกระดาษกรองเขาหากันแลวขยี้ เทชาใบ
ออกจากกระดาษกรองใหหมด พนนํ้าลงบนกระดาษกรองพอเปรียก ตองไมมสี เี กิดขึน้ เห็นไดชดั บนกระดาษ
กรองนัน้
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 กรัมใหทราบนําหนั
้ กทีแ่ นนอน (M1) เกลี่ยบนแผนกระดาษหรือ
แผนพลาสติก ใชปากคีบเลือกสวนที่เปนกานออกใสลงในกระจกนาฬิกาที่สะอาด แหง และทราบนําหนั
้ ก
แลว (M0) นํากระจกนาฬิกาพรอมกานที่แยกออกทั้งหมดมาชั่งนําหนั
้ ก (M2)
9.3.3 วิธีคานวณ
ํ
ปริมาณกาน รอยละโดยนําหนั
้ ก = (M2 - M0) / M1 x 100
9.4 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
บดตัวอยางใหละเอียดจนผานแรงขนาด 0.6 มิลลิเมตร (US.sieve No.30)
9.5 ความชื้น
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.038 (หรือขอ 7.003)
9.6 สารที่สกัดไดดวยนํ้ารอน
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.039
9.7 เถาทัง้ หมด
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.040 (หรือขอ 31.012 หรือ ขอ 31.013)
9.8 เถาที่ละลายนํา้
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.041 (หรือขอ 31.015)
9.9 ความเปนดางของเถาที่ละลายนํา้
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.042 (หรือขอ 31.016)
9.10 เถาทีไ่ มละลายในกรด
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.044 (หรือขอ 30.008)
9.11 กาก
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.049 (หรือขอ 7.065)
9.12 คาเฟอีน
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.051
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมชาผง (ชาฝรัง่ )
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ าหนด
ํ
คุณลักษณะที่ตองการ สุขลักษณะภาชนะบรรจุ
ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การตรวจสอบและการวิเคราะหชาผง
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีใ้ ชเฉพาะชาผง (black tea) ที่ไดจากตนชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยเทานัน้ ไมรวมชาผงชนิดทีส่ กัดคาเฟอีนออก (decaffeinated black tea) ชาใบ (grdd tea) ชาผลสําเร็จรูป
(instant tea)

2. นิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ชาผง (ชาฝรัง่ ) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากสวนที่เปนใบออน ยอดออนที่ใบยังไมคลี่ และกานใบที่
ยังออนอยูของตนชาที่มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Camellia sinensis Linn. ซึ่งนํามาผึง่ ใหออ นตัว (withering)
นวดจนฉีกขาดและมวนตัว (crushing, tearing and curling) แลวหมัก (fermenting) ใหเกิดกลิ่นและรสเฉพาะ
แลวอบใหแหง

3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ลักษณะทั่วไป
3.1.1 ตองมีลักษณะเปนใบชาแหง หรือสวนของใบชาแหงทีเ่ ปนชิน้ เล็กหรือเปนผงสะอาด
ปราศจากสิ่งแปลกปลอมใดๆ
3.1.2 ตองมีสีนาตาลเข
้ํ
มออกดําตามธรรมชาติ
3.1.3 ตองมีกลิ่นเฉพาะตามธรรมชาติของชาผง ไมมีการปรุงแตงดวยกลิ่นอื่น
3.1.4 นําชาต
้ องมีกลิ่นและรสเฉพาะของชาผง
เมือ่ ตรวจสอบตามวิธใี นขอ 9.1 แลว คะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะตองไมนอยกวา
คะแนนตํ่าสุดที่กาหนดไว
ํ
และตองมีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของผูตรวจสอบทุกคน ไมนอยกวา 70
คะแนน
3.2 การเจือสี
ตองไมพบการเจือสีใดๆ
การตรวจสอบใหปฏิบัตติ ามขอ 9.2
3.3 คุณลักษณะทางเคมี
ตองเปนไปตามที่กาหนดในตาราง
ํ
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4. สุขลักษณะ
สุขลักษณะใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กําหนดสุขลักษณะของอาหารมาตรฐาน
เลขที่ มอก.34

5. ภาชนะบรรจุ
ภาชนะที่ใชบรรจุตองสะอาด แหง ปดไดสนิท และสามารถเก็บรักษากลิ่นไวได

6. ปริมาณ
นํ้าหนักสุทธิที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ฉลากใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสําหรับ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 31 และไมขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง
ฉลาก
7.2 ที่ภาชนะบรรจุชาผงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไป
นี้ ใหเห็นไดงายและชัดเจน
= ชื่อผลิตภัณฑ
=เครื่องหมายการคา และชื่อผูทํา หรือโรงงานทีท่ าํ พรอมสถานที่ตั้ง
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=นําหนั
้ กสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
=เดือนและปที่ทาํ
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทย
7.3 ผูทาผลิ
ํ ตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมนั้นได ตอเมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตจาคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว

8. การชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
8.1 ความหมายของคําที่ใช มีดงั ตอไปนี้
8.1.1 รุน หมายถึง ชาผงที่ผลิตขึ้นโดยมีลักษณะอยางเดียวกัน และบรรจุหบี หอในคราวเดียว
กันเพือ่ จําหนาย
8.1.2 ขนาดรุน หมายถึง จํานวนหนวยภาชนะบรรจุชาผงใน 1 รุน
8.1.3 ขนาดตัวอยาง หมายถึง จํานวนตัวอยางทีช่ กั ออกจากรุน ของชาผงเพือ่ นํามาตรวจสอบ
8.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใช
แผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยาง
8.2.1.1 ภาชนะบรรจุขนาพไมเกิน 1 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากผลิตภัณฑที่ทาํ
ขึ้นในรุน เดียวกัน ตามแผนการชักตัวอยางในตาราง
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8.2.1.2 ภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
ผลิตภัณฑ ที่ทาขึ
ํ น้ ในรุน เดียวกันตามแผนการชักตัวอยางในตาราง

8.2.2 วิธเี ตรียมตัวอยางรวม
ตักตัวอยางออกมาในปริมาณเทาๆ กัน จากแตละภาชนะบรรจุที่ไดจากการชักตัวอยาง นํา
มารวมกันใหมีนาหนั
ํ้ กไมนอยกวา 600 กรัม ถานํ้าหนักไมถึง 600 กรัม ใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกันนั้นจนไดนํ้าหนักตามตองการ แบงตัวอยางออกเปนสามสวนเทาๆกัน บรรจุแตละสวนลงในภาชนะ
ที่สะอาด แหง สามารถรักษากลิ่นไวได ปดผนึก ลงลายมือชื่อผูชักตัวอยาง พรอมทัง้ วันเดือนปทช่ี กั ตัวอยาง
นําตัวอยางสวนหนึ่งไปตรวจสอบและวิเคราะห โดยใชตัวอยางไมนอยกวา 50 กรัม สําหรับการตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป และใชตัวอยางไมนอยกวา 100 กรัม สําหรับการวิเคราะหทางเคมี ที่เหลืออีกสองสวนใหผูที่
เกี่ยวของเก็บไวเปนหลักฐาน
8.3 เกณฑการตัดสิน
ชาผงตัวอยางเมือ่ นําไปตรวจสอบและวิเคราะหตามขอ 9 แลวจะตองเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดในขอ 3 ทุกขอ จึงจะถือวาชาผงในรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานนี้

9. การตรวจสอบและการวิเคราะห
9.1 ลักษณะทั่วไป
9.1.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.1.1.1 ถวยสีขาวทําดวยกระเบือ้ งหรือดินเผาเคลือบทีม่ ฝี าปด ตามรูปที่ 3 หรือขนาด
ใกลเคียง
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รูปที่ 3
9.1.1.3 นํากลั
้ ่น
9.1.1.4 นมสดพาสเจอไรซ (pasteurized milk) หรือนมสดยูเอชที (UHT milk)
9.1.2 วิธเี ตรียมตัวอยาง
ชัง่ ตัวอยางโดยใชอตั ราสวนของชาผง 2 0.05 กรัมตอนํา้ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
9.1.3 วิธเี ตรียมนํ้าชา
9.1.3.1 ใชนําเดื
้ อดลวกถวย (ตามขอ 9.1.1.1) ใหรอนทั่วกันแลวเททิ้งใสตัวอยางที่ชั่งไวลง
ไป รินนํ้าที่กาลั
ํ งเดือดลงในถวยที่เตรียมไวทันที ระดับนํ้าในถวยตองตํ่ากวาขอบถวยประมาณ 4-6 มิลลิเมตร
ปดฝาทิ้งไว 6 นาที รินนํ้าชาที่ไดผานตะแกรงกรองลงในถวย (ตามขอ 9.1.1.2 ซึ่งไดลวกนําร
้ อนแลวเชนกัน
จนหมด โดยไมใหใบชาติดลงไปดวย เทกากชาลงบนฝาถวย นํากากชาและนํ้าชาไปตรวจสอบคุณลักษณะ
ตามตารางที่ 9 และ 10 ตอไป
9.1.3.2 เตรียมโดยผสมนม เตรียมนํ้าชาเชนเดียวกับขอ 9.1.3.1 แลวเติมนมทันทีโดยใช
นมตามขอ 9.1.1.4 ปริมาณ2.5 ลูกบาศกเซนติเมตรตอนําชา
้ 140 ลูกบาศกเซนติเมตร คนใหเขากัน ตรวจสี
ของนําชาหลั
้
งเติมนม ตามตารางที่ 10
9.1.4 วิธตี รวจสอบ
9.1.4.1 ผูตรวจสอบประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบอยางนอย 5 คน ทุก
คนจะแยกกันตรวจ และใหคะแนนโดยอิสระ
9.1.4.2 หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจสอบ
(1) การตรวจสอบชาผง และกากชา ตามตาราง
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(2) การตรวจสอบนําชา
้ ตามตาราง

9.2 การเจือสี
เทชาผงประมาณ 0.5-1 กรัมลงบนกระดาษกรอง ทบกระดาษกรองเขาหากันแลวขยี้ เทชาผง
ออกจากกระดาษกรองใหหมด พนนํ้าลงบนกระดาษกรองพอเปยก ตองไมมสี เี กิดขึน้ เห็นไดชดั บนกระดาษ
กรองนัน้
9.3 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
บดตัวอยางใหละเอียดจนผานแรงขนาด 0.6 มิลลิเมตร (US. sieve No. 30)
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9.4 ความชื้น
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.038 (หรือขอ 7.003)
9.5 สารทีส่ กัดไดดว ยนําร
้ อน
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.039
9.6 เถาทั้งหมด
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.040 (หรือขอ 31.012 หรือ ขอ31.013)
9.7 เถาที่ละลายนํา้
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.041 (หรือขอ 31.015)
9.8 ความเปนดางของเถาที่ละลายนํ้า
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.042 (หรือขอ 31.016)
9.9 เถาที่ไมละลายในกรด
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.044 (หรือขอ 30.008)
9.10 กาก
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.049 (หรือขอ 7.065)
9.11 คาเฟอีน
ใหวิเคราะหตามวิธีที่กาหนดใน
ํ
AOAC (1980) ขอ 15.051

