
 

พืชเสพติด (Narcotic  plants) 
 

Narcotic  หมายถึง  สารเสพติด  ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมาย  และทาง
การแพทยตางกัน 

ทางกฏหมาย  สารเสพติด  หมายถึง  ฝนและผลิตผลท่ีไดจากฝน  โคเคน  กัญชา  
กระทอม  และยาเสพติดท่ีเปนสารสังเคราะห  เชน  amphetamine,  barbiturates  และ  
methadol  เปนตน 
 ทางการแพทย  สารเสพติด  หมายถึง  สารท่ีมีคุณสมบัติครบท้ัง  3  ประการ  คือ 
 1.  เมื่อไดรับสารน้ันแลว  จะมีผลในการทําลายสมอง 
 2.  ตองเพ่ิมจํานวนหรือปริมาณของสารที่เสพข้ึนเรื่อยๆ  เน่ืองจากรางกายเกิด
การดื้อยา 
 3.  ใหโทษทั้งทางรางกายและจิตใจ  เม่ือไมไดเสพ  จะมีอาการขาดยา  แสดงให
เห็นชัดเจน 
 พืชท่ีใหสารเสพติดแมแตเพียงอยางใดอยางหนึ่งตามความหมายในแงกฎหมาย
หรือการแพทย  เรียกวา  narcotic  plants  ท้ังน้ัน  เชน  ฝน  กัญชา  กระทอม  เปนตน 
 พืชบางชนิดท่ีใหสารเสพติดเพียงเล็กนอย  และไมกอใหเกิดอันตรายรุนแรง  เชน  
กาแฟ ชา  โกโก  และยาสูบ  จัดวาเปนพืชท่ีใหสารเสพติดเชนกัน  แมมักจะนิยมเรียกวา  
stimulating  plants  สวน  หมากพลู  ซ่ึงใชเปนของขบเคี้ยว  เรียกวา  fumitoric  and  
masticatoric  plants 

การจําแนกชนิดของสารเสพติด  ตามคุณสมบัติได  5  ประเภท  ดังนี้  
 1.  สารเสพติดประเภทฝนและกลุมของฝน  สารกลุมน้ีไดแก  ฝน  มอรฟน  
เฮโรอีน  และอนุพันธุอื่นๆ  ท่ีสกัดไดจากฝน  เชน  โคเดอีน  มีฤทธิ์กดประสาทและสมอง

 

พืชเสพติด 
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 2.  สารเสพติดประเภทกัญชาและกระทอม  สารกลุมน้ีทําใหผูเสพติดมีโอกาสเปน
โรคจิตไดงายกัญชามีฤทธิ์รุนแรงในการกดประสาท  และหลอนประสาท  สวนกระทอมมี
ฤทธิ์ในการกระตุนใหประสาทต่ืนตัวอยางผิดปกติ  ขณะเดียวกันก็หลอนประสาทและ
ทําลายประสาทดวย 
 3.  สารเสพติดประเภทยานอนหลับ  และยาสงบประสาท  ปกติยาท้ังสองประเภท
น้ี  แพทยจะเปนผูส่ังใหใชกับคนไขบางรายที่จําเปน  ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับแตละกรณี  
แตมีผูนํามาใชเองโดยไมไดรับการแนะนําจากแพทย  จึงทําใหเกิดการเสพติดข้ึน  เปน
อันตรายตอสมองและระบบประสาทอยางมาก  เชน  ยานอนหลับพวก  barbiturate  ท่ี
เรียกวา  เซโคนาล  หรือเหลาแหง  และยาสงบประสาทซึ่งท่ีจริงเปนยาระงับประสาทอยาง
ออน  สําหรับระงับความกระวนกระวายและผอนคลายความเครงเครียด  เชน  valium  
และ  labium  เปนตน 
 4.  สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน (amphetamine)  สารพวกน้ีเรียกท่ัวไปวา  
ยามา  ยาขยัน  หรือมาขาว  เปนยากระตุนระบบประสาทสวนกลาง  ทําใหสมองตื่นตัว
ตลอดเวลา  ผูท่ีนํามาเสพสวนมากเขาใจผิดวาเปนยาแกงวง  เปนยาเพิ่มพลัง  หรือเปนยา
ลดความอวน  ยาประเภทนี้เปนอันตรายตอผูเสพมาก  เพราะสมองถูกกระตุนตลอดเวลา  
รางกายออนลาลงเร่ือยๆ  เม่ือหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการออนเพลีย  มึนงง  การทํางานของ
อวัยวะตางๆ  ผิดปกติ  บังคับตัวเองไมได  ประสาทหลอน  และมีอาการคุมคลั่งคลายเปน
โรคจิต 
 5.  สารเสพติดประเภทหลอนประสาท  และไอระเหย  สารประเภทหลอนประสาท
ไดแก  พวก  LSD (Lysergic  acid  diethylamide)  ซ่ึงเปนสารสังเคราะหมีฤทธิ์ทําใหเกิด
อาการประสาทหลอน  จิตหลอน  เห็นแตภาพลวงตางๆ  ขาดการควบคุมตัวเอง  ประสาท
รับความรูสึกตางๆ  ผิดปกติไปหมด  จิตหลอน  เห็นแตภาพลวงตาตางๆ  ขาดการ
ควบคุมตัวเอง  ประสาทรับความรูสึกตางๆ  ผิดปกติไปหมด  มีอาการมึนเมาอยูกับความ
ฝนท้ังดีและรายปะปนกัน  ผูท่ีติดสารเหลาน้ีอาจทําอันตรายตอตนเอง  และผูอื่นไดงาย  
โดยปราศจากเหตุผลเน่ืองจากภาพหลอดและขาดการบังคับตัวเอง  สวนสารพวกไอ
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พืชที่ใหสารเสพติด 
 1.  ฝน (Opium  poppy,  Papaver  somniferum  L.  วงศ  Papaveraceae)  
เปนพืชลมลุก  ท่ี รู จักมานาน  แหลงกําเนิดอาจจะเปนแถวเอเซียไมเนอร  แลว
แพรกระจายพันธุไปทางทิศตะวันตก  ชาวกรีก  โรมัน  และอียิปตรูจักในการทําเปนยา
แลว  แพรกระจายไปทางเปอรเซีย  อินเดียและจีน  ประมาณคริสตศตวรรษที่  18  การ
สูบฝน (สารระเหยเปนควันของมอรฟน)  มีมาต้ังแตยุคโบราณ  คําวา  Somni-ferum  มา
จากภาษาลาตินมีความหมายวาสารกลอมประสาท 
 สวนท่ีเปนสารเสพติดไดจากยางของผล  เม่ือกรีดผลในตอนแรกจะไดนํ้ายางสีขาว  
ซ่ึงถาท้ิงไวจะเหนียวขน  และจับกันเปนกอนสีนํ้าตาลเขมเกือบดํา  ยางฝนน้ีถาเอาไป
เคี่ยวจะไดผลึกของมอรฟน (morphine)  ซ่ึงเปนอัลคาลอยดท่ีสําคัญ  และถานําไป
สังเคราะหเพ่ิมเติมดวยกรรมวิธีทางเคมีบางอยางแลวจะไดเฮโรอีนออกมาในที่สุด 
 ฝน  มีอัลคาลอยด  ท่ีสําคัญ  คือ  morphine (10-21%)  codeine (0.8-2.5%)  
และ  papaverine  (0.5-2.5%)  ปริมาณของอัลคาลอยดแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่ปลูก  
มอรฟนมีฤทธิ์รุนแรงกวาฝนประมาณ   10  เทา  และเฮโรอีนมีฤทธิ์รุนแรงกวามอรฟน
ประมาณ  10-17  เทา  โดยเฉพาะเฮโรอีนสีขาว (ผงขาว)  ซ่ึงมีตัวยาสูงถึง  90-95%  
สวนเฮโรอีนสีมวงแดงนั้นมีตัวยาเพียง  20-25% 
ประโยชนทางการแพทย 
 1.  ใชเปนยาแกปวด (analgesic)  โดยเฉพาะอาการปวดที่เน่ืองจากโรคบิด  และ
โรคอื่นๆ  ในระบบทางเดินอาหาร  และยานอนหลับ 
 2.  codeine  ใชระงับอาการไอ 
 3.  papaverine  ใชแกปวดเมื่อย  เพราะไปทําใหกลามเนื้อคลาย  ผลตอผูเสพใน
คร้ังแรกๆ  จะรูสึกสบายใจ  แจมใส  ตอมาเน่ืองจากเสพนานและมากขึ้น  จะเกิดอาการ
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 2.  กัญชา  (Marihuana,  Cannabis  sativa  L.  วงศ  Cannabinaceae)  พืช
ลมลุก  มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซีย  ตนแยกเพศ  เปนตนตัวผูและตัวเมีย  ตนตัวผูมีใบเรียง
กันอยูหางๆ  ตนสูงชะลูดและมีเสนใยมาก  จึงนําทอเส้ือผา  เรียกวา  ปอกัญชา  (soft  
hemp  หรือ  true  hemp)  แตตนตัวเมียใบและชอดอกเรียงแนนกวา  และแตก
กิ่งกานสาขามาก  มีการปลูกกัญชาเปนยาประมาณ  3,000  ปกอนคริสตศักราชท่ีประเทศ
จีน  ตอมาท่ีปลูกท่ีอินเดีย 

สวนท่ีนํามาสูบหรือกินเพ่ือเปนยาเสพติดน้ัน  ใชยอดของตนตัวเมียท่ีกําลังมีชอ
ดอก  เรียกกันวากะหร่ีกัญชา  นํามาตากแหง  แลวอัดเปนฟอนหรือเปนแผนแนนๆ  หรือ
ขยี้เปนผงหยาบๆ  แลวสงขายในลักษณะนั้นก็ได  เน่ืองจากเปนของตองหาม  และการสง
ในลักษณะท่ีกลาวมาน้ี  ยากแกการลักลอบขนสง  จึงมีการแยกเอาเฉพาะยาง (resin)  
กัญชา  โดยใชชอดอกตัวเมียใสถุงผา  แลวตีหรือทุบใหนํ้ายางไหลออกมา  ขูดยาง
เหลาน้ันมาอัดเปนกอนๆ 

สารสําคัญท่ีพบคือ  สารพวก  cannabinoid  ซ่ึงมีอยูประมาณ  30  ชนิด  ท่ีสําคัญ
คือ  THC  tetrahydrocannabinol  ในขณะท่ียังสดอยู  cannabinoid  อยูในรูปของ  
cannabinoid  carboxylate  แตหลังจากเก็บใบและทําใหแหง  carboxylic  acid  จะ
สลายตัวและเปลี่ยนแปลงไปเปน  cannabinoid  ซ่ึงมีฤทธิ์แรงกวารูป  carboxylate  การ
สูบกัญชา  ใชความรอนไปทําลาย  carboxylic  acid  จึงทําใหการสูบไดฤทธิ์แรงกวาการ
กิน 

กัญชาในประเทศไทยมีฤทธิ์แรงกวาของเม็กซิโกถึง  3  เทา  จึงไดรับความนิยม
อยางมาก  คุณคาทางยา  ใชเพียงเล็กนอยผสมอาหารทําใหคนไขท่ีเบื่ออาหารรับประทาน
ได  และนอนหลับ (เปนยาเจริญอาหาร)  ใชเปนยาระงับประสาท  ระงับความเจ็บปวด  
และเปนยานอนหลับดวย 

ผลตอรางกาย 
1.  เปนยาหลอนประสาท (hallucinogens)  ทําใหเกิดอาการเคลิบเคล้ิม  งุนงงเกิด

ภาพหลอนตางๆ  โดยเฉพาะมักเปนไปในแงราย  การมองเห็น  การรับภาพ  รับ
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2.  ในแงความรูสึกทางเพศ  เม่ือเสพคร้ังแรก  ในระหวางอารมณเคลิบเคลม  
มักจะมีอารมณทางเพศสูงกวาปกติ  แตถาเสพติดตอกันนานถึง  3  ป  อาจจะหมด
ความรูสึกทางเพศไปเลยได 

เมล็ดกัญชาไมมีสารเสพติด  ใชในการรักษาโรคโกโนเรีย 
 3.  กระทอม  (Negro-peach,  Mitragyna  speciosa  Korth.  วงศ  Rubiaceae)  
พบตามเขตเหนือและแหลมมลายู  ไทย  บอรเนียว  ฟลิปปนส  และนิวกีนี  สวนท่ีมีสาร
เสพติดคือใบซึ่งอาจนํามาใชเคี้ยวกินสดๆ  หรือตากแหงแลวชงนํ้าด่ืมแบบใบชา  หรือใช
สูบเชนเดียวกับกัญชาก็ได  ในใบกระทอมมีสารเสพติดท่ีสําคัญคือ  mitragynine  ซ่ึงคา
ทางสมุนไพรหลายอยาง  ไดแก  ใชเปนยาแกปวด  โดยเฉพาะการปวดกลามเน้ือใชเปน
ยาแกไข  ยานอนหลับและใชเปนยาถายพยาธิในเด็ก  ถาใชเพียงเล็กนอย  จะทําใหผูเสพ
มีอาการสดช่ืน  ปลอดโปรง  หายปวดเมื่อย  แตเม่ือเสพมากก็จะเกิดอาการเซ่ืองซึม  มึน
งง  เพราะระบบประสาทถูกทําลาย 
 4.  โคคา  (Coca,  Coca  plant,  Erythroxylum  coca  วงศ  Erythroxylaceae)  
เปนไมพุมซ่ึงชอบอากาศรอนและช้ืน  มีถิ่นกํานิดในเปรูและโบลิเวีย  พบแพรกระจายใน
ท่ัวไปในอเมริกาใต  มีการปลูกท่ีชวา  ศรีลังกา  อินเดีย  และไตหวัน  ใบมีอัลคาลอยด
หลายชนิด  ท่ีสําคัญและปริมาณมากคือโคเคน  (cocaine)  ซ่ึงมีคุณคาทางสมุนไพรดังน้ี  
ใชเปนยาแกปวด  ยาใสแผลเพื่อลดอาการเจ็บปวดบาดแผลและใชเปนยาแกเม่ือย  ถาใช
เพียงเล็กนอย (ประมาณ  25-50  กรัมตอวัน)  จะรูสึกสดช่ืน  หายปวดเมื่อยและมีความ
ทนทานตอการทํางานหนักไดเปนพิเศษ  สามารถทํางานหนักๆ  ไดเปนเวลานานๆ  โดย
ไมหิวหรือกระหายนํ้า  แตถาเสพมากประสาทจะเส่ือมเพราะระบบประสาทกลางถูก
ทําลาย  อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได  ตนพืชท่ีมีอายุ  4  ปจะเร่ิมใหผล    คือสามารถเก็บใบ
แกไปสกัดไดปละประมาณ  3-4  คร้ัง  โดยนําไปทําใหแหงและหั่นฝอย  ตัวสารอัลคาลอย
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Stimulating  plants 
 5.  ยาสูบ  (Tobacco,  Nicotiana  tabacum L.  และ  N.  rustica  L.,  วงศ  
Solanaceae)  พืชด้ังเดิมในเขตรอนของทวีปอเมริกา  โคลัมบัสเปนคนแรกที่สังเกตวาชาว
อินเดียนแดงปลูกยาสูบไวใชไนพิธีกรรม  จึงมีการนํายาสูบไปปลูกเปนไมประดับและทํา
ยาในยุโรปในป  ค.ศ. 1556  Jean  Nicot  เปนผูดูแลการปลูกยาสูบในฝรั่งเศส  จากน้ันมี
การปลูกยาสูบแพรหลาย  ประมาณ  ค.ศ. 1950  ก็ทราบวาการสูดควันจากการเผาใบ
ยาสูบน้ีมีผลใหเปนมะเร็งท่ีปอด  แหลงเร่ิมตนของการปลูกยาสูบกันอยางเปนล่ําเปนสันใน
สหรัฐอเมริกา  ไดแก รัฐเวอรจิเนียร 
 ยาสูบเปนพืชฤดูเดียว  ลําตนตรง  มีขน  เหนียว  ลําตนสูงประมาณ  1-2  เมตร  
ใบขนาดใหญรูปไขปลายใบแหลม  ไมมีกานใบ  ฐานในแบบ  auriculate  ใบเกิดแบบสลับ  
ตัวใบยาวประมาณ  60  ซม.  ดอกเปนชอแบบ  raceme  กลีบเลี้ยง  6  กลีบ  กลีบดอก  
6  กลีบติดกันเปนหลอดรูปกรวย  มีเกสรตัวผูขนาดใหญ  10  อัน  รังไขแบบ  superior  
จํานวน  5  carpel  ผลเปนแบบ  capsule  เมล็ดขนาดเล็กจํานวนมากสีดําเม่ือตองการจะ
เก็บใบมักจะตัดใบแกท้ิงกอน  เพื่อควบคุมอาหารสะสมในใบ  ท่ีเก็บจะมีสีเขียวและหนา  
สารนิโคตินมักจะมีมากท่ีใบใกลยอดปริมาณของสารดังกลาวมักจะขึ้นอยูกับลักษณะพันธุ  
สภาพอากาศ  ฤดูการปลูก  ดิน  อายุของใบและการเก็บการบมอีกดวย  ยาสูบมีประมาณ  
50  ชนิด  แตมีเพียง  2  ชนิดท่ีนํามาปลูกเปนการคาไดแก  N. tabacum (ดอกสีชมพู)  
และ  N. rustica  (ดอกสีเหลือง)  มีจํานวนโครโมโซม  2n=24  พบวามีลูกผสมท่ีเปน  
tetaploid  ดวย  มีการทดลองเพาะเลี้ยงยาสูบเพื่อตรวจสอบสารอัลคาลอยด  โดยตัดใบ
ออนมาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองปรากฏวาไมพบสารนิโคติน (nicotine)  นอกจากน้ีมีการ
ทดลองเอายอดยาสูบไปตอกับรากมะเขือเทศ  ปรากฏวาไมมีสารนิโคตินเกิดข้ึนท่ีใบ
เชนเดียวกัน  หากเปลี่ยนใชยอดของมะเขือเทศตอบนรากของยาสูบ  ปรากฏวามีการผลิต
สารนิโคตินท่ีเกิดใหม  จึงสรุปไดวาสารนิโคตินน้ัน  สังเคราะหข้ึนท่ีราก  การใหกรดอะมิ
โนแกรากยาสูบทําใหมีสารนิโคตินมากท่ีสุด 
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 ใบยาสูบใชเปนยาขับพยาธิในลําไส  ทําใหอาเจียนและขับเสมหะ  ใชทํายาฆา
แมลง  และฆาเหาเมล็ดยาสูบใชสกัดนํ้ามันทําเปนยาแกปวดเม่ือย  ใบยาสูบมีอัลคาลอยด
ท่ีสําคัญคือ  นิโคติน  และมีนํ้าตาล  ซอรบิตอล  แอมโมเนีย  กรดอะมิโน  สารนิโคตินมี
ปริมาณสูงสุดขณะที่ยาสูบกําลังจะออกดอก  หลังจากออกดอกแลวและเริ่มติดเมล็ด
ปริมาณของนิโคตินจะลดลงอยางรวดเร็ว  สารน้ีมีผลตอระบบประสาทโดยจะไปกระตุน
ตอมในรางกายใหมีการขับสารตางๆ (secretion)  ออกมามากข้ึน  สารน้ีมีผลตอระบบ
ประสาทโดยจะไปกระตุนตอมในรางกายใหมีการขับสารตางๆ (secretion)  ออกมามาก
ข้ึน  ถาใชติดตอกันเปนเวลานานและใชปริมาณสูง  อาจจะทําใหความดันโลหิตสูง  อัตรา
การหายใจสูงข้ึนในระยะแรกตอมาจะคอยๆ  ชาลง  จนถึงขั้นเปนอัมพาตในระบบเดิน
หายใจได  แมวานิโคตินจะเปนสารเสพติดแตก็ไมรุนแรง  เชน  ยาเสพติดอื่นๆ  จึงมิได
เปนยาเสพติดตามกฎหมาย  แตก็เปนส่ิงที่ไดรับความนิยมสูงและทํารายไดใหรัฐปละ
มากๆ  นับเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย 
 การบมใบยาสูบ  เม่ือตัดใบยาสูบมา  นํามาท้ิงไวใหใบแหง (เหี่ยว)  โดยการจับ
โคนกานใบไวแลวใหปลายใบชี้ลงพื้น  วิธีการบม  มี  4  วิธี  ท่ีนิยมไดแกวิธีท่ี  1  และวิธี
ท่ี  2  มีดังน้ี 
  1.  การบมดวยการผึ่ง (air-curing)  บมใหใบยาสูบแหงอยางชาๆ  โดย
เก็บไวในโรงบม  มีการระบายอากาศอยางดี  มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอาจให
ความรอนเขาไปในกรณีมีอากาศช้ึน 
  2.  การบมดวยไอรอน (flue-curing)  วิธีการบมท่ีเร็วกวาวิธีแรก  มีการให
ความรอนจากเตาในโรงบม  ใบยาสูบท่ีไดมีสีเหลืองสด 

3.  การบมดวยไฟ  (fire-curing)  เปนการบมท่ีทําใหใบแหงโดยวางใบ
เหนือถานหรือเตาที่ใหความรอน  วิธีการนี้เปนการใชควันรมใบยาสูบทําใหใบมีกลิ่นคลาย
ครีโอโสท (creosote-like  odor)  เปนวิธีการบมแบบเกาแกท่ีสุด  โดยชาวอินเดียนแดง 

4.  การบมดวยแสงอาทิตย (sun-curing)  การบมท่ีไมไดทําในโรงบม  
เปนวิธีท่ีทําใบยาสูบใหแหงโดยอาศัยแสงอาทิตย  เปนวิธีโบราณยังใชวิธีน้ีในประเทศตุรกี
และเอเซียไมเนอร 
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การบมเปนการท่ีทําใหใบพืชสูญเสียนํ้า  สีเขียวและทําใหมีความเหนียวมากข้ึน  
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีภายในใบเปนสวนสําคัญในการกําหนดคุณภาพของ
ใบยาสูบ  การบมใบยาสูบปกติใชเวลา  3-6  เดือน  เม่ือเก็บใบสดมาก็ตองนําใบมา
คัดเลือกตามขนาด  อายุ (แบงเปนเกรด)  แลวนํามากองรวมกันในเกรดเดียวกันแลวนําไป
บมซ่ึงอาจใชเวลา  6  เดือน  ถึง  3  ปก็ได  ระหวางน้ีใบก็จะมีกลิ่นหอมข้ึน  คุณภาพสีดี
ข้ึน  ความขมหรือคุณภาพท่ีไมตองการก็จะถูกกําจัดออกไป 

 
6.  กาแฟ (Coffee,  Arabic  coffee,  Coffea  arabica  L.,  วงศ  Rubiaceae)  

กาแฟมีถิ่นด้ังเดิมอยูในอบิสซิเนีย (Abyssinia)  คนพ้ืนเมืองของพวกอัฟริกาไมด่ืมกาแฟ
ในรูปปจจุบันแตจะด่ืมกาแฟหมักอัลกอฮอล  และตอมาไดมีการคั่วเมล็ดกาแฟทําเปนผง
โดยชาวอาระเบีย  ในตอนกลางของศตวรรษที่  15  แตตอนแรกเริ่มน้ันชาวอารเบียใชผง
กาแฟผสมกับเนยปนเปนกอนนําไปดวยเวลาเดินทางในแดนกันดารกลางทะเลทราย  
เพื่อใหมีความกระฉับกระเฉง  Mocha  coffee  ในเขตทะเลแดงเปนกาแฟท่ีมีช่ือเสียง  
และในขณะนั้นประเทศอาระเบียเปนประเทศเดียวท่ีมีการปลูกทํากาแฟ  ตอมาจึงไดแพร
ออกไปในตอนปลายของศตวรรษที่  17  กาแฟท่ีคาขายกัน  ประมาณ  90%  เปนกาแฟ
ชนิดน้ี 

กาแฟเปนไมพุมท่ีปลูกไดผลดีในเขตรอนช้ืน  ตองการน้ําฝนอยางนอย  120  ซม.  
ตอป (ปริมาณท่ีเหมาะสม  190-305  มม.)  ในชวงท่ีออกดอกไมตองการฝน  หลังจาก
ปลูก  3  ป  จึงจะใหผลและจะใหผลติดตอไปจนถึงอายุ  40  ป  ดอกจะออก  3-4  คร้ังตอ
ปและมีแมลงชวยผสมเกสร  ผลที่สุกมีสีแดงเขม  เก็บเกี่ยวโดยมือ  นําไปตากใหแหงและ
แยกเอาสวนที่เปนเน้ือและเปลือกอกในออกในอางนํ้า  พวกท่ีเมล็ดฝอจะลอยจึงงายตอการ
แยกจากพวกเมล็ดดี  แตถาไมใชวิธีตากก็อาจใชเคร่ืองแยกผลสดเอาเนื้อออก  แลวนําไป
หมักแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง  แลวขัดสีเอาแตเมล็ด (coffee  bean) 

ในทางการคาจําแนกกาแฟเปน  2  ชนิด 
1.  mild  coffee  เปนกาแฟคุณภาพดี  สวนใหญท่ีมีจําหนายมาจากโคลัมเบีย  

นําผลกาแฟสุกมาเขาเคร่ืองแยกเมล็ด  แลวหมักไวในนํ้าระยะหนึ่งเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาการ
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2.  hard  coffee  เปนกาแฟคุณภาพตํ่า  สวนใหญมาจากบราซิล  นําผลกาแฟสุก
มาตากแหงท้ังผลแลวจึงนําไปเขาเคร่ืองกระเทาะเปลือก  เมล็ดกาแฟท่ีไดจึงไมมีเยื่อหุม 

นอกจากนี้มีกาแฟอีกสองชนิดท่ีปลูกเปนการคา  ไดแก  Congo  coffee  
(robusta  coffee,  C.  canephora  Pierre  ex  Rrohner)  เปนกาแฟที่ผลิตมากใน
เขตอัฟริกาตะวันออกและตะวันตก  สวน  Liberian  coffee  (C.  liberica  W.  Bull.  Ex  
Hiern)  เปนกาแฟที่ปลูกใชในครัวเรือน  มีคุณภาพตํ่า  ปลูกมากในมาเลเซีย  และไกยอา
นา 

เม่ือคั่วเมล็ดกาแฟ  จะทําใหกลูโคสและเด็กตรินกลายเปนคาราเมลทําใหมีกลิ่น
หอม  นอกจากน้ีความหอมของกาแฟมาจากสาร  caffeol  สารคาเฟอีนในกาแฟนี้มีฤทธิ์
ในการกระตุนใหรางกายต่ืนตัว  แมเพียง  1-2%  ของนํ้าหนักแหง  ปจจุบันก็สามารถสกัด
เอาสารคาเฟอีนออกจากกาแฟไดดวยตัวทําละลาย 

เม่ือคั่วเมล็ดขาวบารเลย  ไรย  ขาวสาลีจะใหกลิ่นและรสคลายกันกับกาแฟไดดวย
จึงมีผูทําผงกาแฟเทียมซ่ึงราคาตํ่ากวาผงกาแฟจริง  อาจจะมีการเติมเมล็ดพืชชนิดอื่น  
เชน  ผลของไมโอก  เปลือกถั่วลิสงและบางแหงในฝรั่งเศสใชรากของ  Cichorium  
intybus  L. (Compositae)  คั่วปนลงไปในผงกาแฟดวย 

เมล็ดกาแฟมี  1-2%  กลูโคสและเด็กซตริน  15%  แทนนิน  3-5%  โปรตีน  10-
13%  และนํ้ามัน  10-13%  caffeine  เปนอัลคาลอยดมีฤทธิ์เสพติดเล็กนอย  caffeine  
จะกระตุนระบบประสาทสวนกลางและหัวใจ  ทําใหรูสึกต่ืนตัว  สมองแจมใส  ชุมช่ืนและ
คลายความเม่ือยลา  ขณะเดียวกันจะกระตุนการทํางานของไตทําใหขับปสสาวะมากข้ึน  
เน่ืองจากกาแฟมีแทนนินอยูในปริมาณพอสมควร  จึงทําใหเกิดอาการทองผูกไดในบางคน  
ถาไดรับ  caffeine  มากเกินไปจะเกิดอาการปวดศรีษะ  มือส่ัน  ปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ  
ปวดประสาท  นอนไมหลับ  และรูสึกสับสน  ถาด่ืมกาแฟมากจนติดอยูเปนเวลานานจะทํา
ใหความดันโลหิตสูง  แมวาการแฟมี  caffeine  ในปริมาณนอยกวาใบชา  แตเม่ือด่ืมชา
นอนหลับสบายแตด่ืมกาแฟหลับไมลง  เพราะในเมล็ดกาแฟมีสารพวกไขมันมากกวาในใบ
ชา  ซ่ึงไขมันชวยในการดูดซึมของสารทําให  caffeine  อยูในรางกายไดนานกวา 
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7.  ชา (Tea, Camellia  sinensis  Ktze.  var. assamica  Kitamura,  วงศ  
Theaceae)  คําวา  “tea”  น้ันเปลี่ยนแปลงจากคําวา  “te”  ซ่ึงเปนภาษาทองถิ่นหน่ึงของ
จีนและมีการนํามาใชหลายแหงวา  “cha”  ดวย  ชาเปนเครื่องด่ืมท่ีไดรับความนิยมมาก  
มีการปลูกชามาแลวอยางนอย  4,000  ปในเอเซียตะวันออก  (จีนและอินเดีย)  ซึ่งคร้ัง
แรกน้ันใชในทางการแพทย  ตอมากลายเปนเครื่องด่ืมในสังคม  เร่ิมปลูกจากประเทศจีน
และแควนอัสสัมของอินเดียแลวแพรออกไปท่ัวโลก  ใบของชามีสารฟนอลหรือพวกเทอร
ฟนอยดและคาเฟอีนรวมอยูดวย  ชาใบคอนขางแคบเปนพืชด้ังเดิมของจีน  การปลูกตอง
หม่ันตัดยอดเพื่อใหชาแตกใบออน  ปลูกได  2  ป  ตองตัดใบ  ตนชาอายุ  6-8  ป  ใหใบ
มาก  ชาดีตองมาจากใบออน  (final  tea)  ชาท่ีไดจากใบแกมีคุณภาพตํ่า  ชาใบกวางมา
จากอินเดีย  ศรีลังกา  พมาและไทย 

 

ชาที่ใชบริโภคมีหลายชนิดไดแก 
ก.  ชาจีน  ชาเขียว  หรือชาใบ  (green  tea,  tea  leaves)  เปนใบชาแหง  ชง

แลวไดนํ้าชาสีเขียว  เขียวแกมเหลือง  กลิ่นหอม 
ข.  ชาฝร่ัง  ชาดํา  หรือชาผง (black  tea)  ใบแหง  หรือบดเปนผงแลว  ชงจะได

ชาสีนํ้าตาลคอนขางขุน  กลิ่นไมหอมมากนัก 
ค.  ชาผสมดอกไม  หรือชาอูลอง  (scented  tea,  oolong)  ใบแหงสีนํ้าตาล  

หรือเขมจนเกือบดําอบดวยดอกไมหอมชนิดตางๆ  เพ่ือใหมีกลิ่นใบชาผสมกับกลิ่นดอกไม  
เชน  ใชดอกมะลิ  และดอกประยงค  เปนตน 

ง.  ชาถุง  ชาแทง  หรือชาแผน (tablet  tea,  brick  tea)  ชาเปนผงละเอียด  
บรรจุในถุงเล็กๆ  ท่ีทําดวยกระดาษพิเศษ  ใชชงรับประทานทั้งถุงโดยไมตองกรองกากชา
ออก  เปนที่นิยมเพราะสะดวก 

จ.  ชาสําเร็จรูป (instant  tea)  ชาเปนผงละเอียด  ใชชงรับประทานไดทันที  โดย
ไมมีกาก  เพราะสกัด  เอาแตเน้ือลวนๆ  มาแลวสะดวกในการใช 

ฉ.  เม่ียง (prickled  tea)  เปนท่ีนิยมของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือโดยการเคี้ยว
และอมคลายกับการเคี้ยวหมาก  การทําเม่ียงโดยเก็บใบชาออนๆ  มามัดเปนกําขนาดเทา
กํามือ  ลวกนํ้าเดือดใหใบตายน่ึงแลวนําไปอัดเก็บไวในโองหรือไหท่ีปดมิดชิด  หมักท้ิงไว
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ใบชาประกอบดวย  caffeine  1-4%  gallic  acid  และ  gallotannic  15%  
นํ้ามันหอมระเหย  0.75%  รวมท้ัง  adenine  theophylline  และ  theobromine  อีก
เล็กนอย  กลิ่นหอมของชามาจากน้ํามันหอมระเหยท่ีเรียกวา  theol  รวมทั้ง  fluoride  
และ  riboflavin  ความเขมของสารจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับอายุของใบ  ฤดูกาล  ความ
รมของแหลงท่ีปลูกและพันธุ  การดื่มชาจึงใหผลคลายกับการดื่มกาแฟเพราะมีการกระตุน
สมอง  ประสาท  และหัวใจ  ทําใหชุมช่ืน  หายเหน่ือยไมงวงนอน  และยังมีฤทธิ์เปนยา
ฝาดสมานบรรเทาอาการทองรวง  นํ้ามันจากเมล็ดชา  และกากเมล็ดชาใชผสมแชมพูสระ
ผม  ชวยใหผมชุมช่ืนเปนมันงาน 

การเก็บใบชา  หลังจากเก็บใบในที่รม  มีอากาศถายเทไดดี  ใบท่ีเหี่ยวจะมวน  
ระหวางเนื้อเอนไซมภายในเซลลจะเปลี่ยนสาร  catechins  ไปเปน  quinines  จากน้ันจะ
นําใบเขาท่ีเย็นที่มีความช้ืนสูง  ใบจะเปลี่ยนเปนสีดําและมีกลิ่นหอมหลังจากน้ันจะอบแหง
ใหเหลือความช้ืนประมาณ  3%  เพื่อปองกันจุลชีพเจริญ  สวนชาเขียวเตรียมจากการนํา
ใบไปน่ึงเพื่อปองกันการออกซิไดซของสารพวกฟนอล  สีจึงยังคงเขียว  มีกลิ่นแตกตาง
ออกไปจากชาดํา 

8.  โกโก  (Cacao,  Theobroma  cacao  L.,  Sterculiaceae)  โกโกเปนพืชเขต
รอนในทวีปอเมริกาใต  ชอบดินอุดมสมบูรณ  และมีปริมาณน้ําฝนคอนขางมาก  นํามา
เผยแพรในยุโรปโดยโคลัมบัส  ผงโกโกทําจากการค่ัวเมล็ดโกโกรวมกับเมล็ดขาวโพด  
เพ่ือดูดนํ้ามัน  แลวนําไปตมดวยน้ํา  เติมพริก  สวนพวกอินเดียจะเติมวนิลาและน้ําผึ้ง  
ชาวฮอลแลนดจะหาวิธีสกัดนํ้ามันออกไปทําเปนเนยโกโก 

โกโกเปนพืชท่ีข้ึนในเขตศูนยสูตรแตกตางจากกาแฟตรงที่ไมตองมีชวงฝนทิ้งชวง
เพ่ือการออกดอกเหมือนกาแฟ  ชอบท่ีรมจึงปลูกใตรมของไมตนอื่นๆ  แตจากการศึกษา
พบวา  หากมีปุยดีก็ใหผลผลิตสูงแมจะไมอยูในท่ีรม  ดอกออกตามลําตน (cauliflory)  ซ่ึง
เปนลักษณะอยางหน่ึงของพืชในเขตรอน  มีการผสมเกสรโดยผีเส้ือกลางวันและกลางคืน  
เม่ือเก็บผลแกดอกชุดใหมก็จะออกมาแทนที่ 
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กระบวนการทําผงโกโก  เร่ิมจากการแยกเอาเมล็ด (cocoa  bean)  ซ่ึงมี  fat  
(cocao  butter)  50-75%  และสารเมือก  (mucilage)  ออกจากผล  แลวนําไปหมักทําให
เกิดอัลกอฮอลและกรดนํ้าสมรวมท้ังอุณหภูมิจะสูงขึ้น  ยังผลใหตันออนและใบเลี้ยงใน
เมล็ดตาย  เอนไซมจะเปลี่ยนแอนโธไซยานินทําใหเมล็ดท่ีมีสีคอนขางแดงเปลี่ยนเปนสี
นํ้าตาลเขม  รสฝาดจะหายไป  กลิ่นและรสชาดจะดีข้ึนจากน้ันจะนําเมล็ดไปตากใหแหง
เม่ือเมล็ดแหงเขาโรงงานจะถูกนําไปคั่ว  และผานการสกัดเอานํ้ามันออกซึ่งมีมากถึง
คร่ึงหน่ึงของสารอื่นในเมล็ด  นอกจากนี้ยังมีสารท่ีเปนองคประกอบอยางอื่นอีกไดแก  
theobromine  คารโบไฮเดรท  โปรตีน  สําหรับสาร  theobromine  น้ันเม่ือสกัดออก
มาแลวเขาปฏิกริยา  methylation  จะไดสารใหมเกิดข้ึนคือสารคารเฟอีน  เม่ือแยกเอา
ไขมันออกจากเมล็ดแลวจะนําไปบดใหเปนผง  เขาโรงงานทําชอคโกแลตตอไป  แหลง
ปลูกและสงโกโกเปนสินคาออกอยูในเขตอัฟริกาตะวันตก  ไดแก  กานา  ไนจีเรีย  และ
ไอวอรีโคสต 

9.  โคลา (Cola nut, Kola nut, Bichy nut, Cola nitida Schott. & Endlicher,  
Sterculiaceae)  โคลาเปนไมตนขนาดใหญ  ใบเดี่ยว  ดอกออกตามขางกิ่งเปนชอ  ผลสุก
สีนํ้าตาลแดง  โคลาเปนพืชพ้ืนเมืองของอัฟริกาตะวันตก  ชาวพ้ืนเมืองนิยมใชเมล็ดสดๆ  
เคี้ยวรับประทานแกกระหาย  ตอมาทําเมล็ดแหงสงจําหนายตางประเทศ  นิยมนํามาผสม
เคร่ืองด่ืมประเภทท่ีไมมีแอลกอฮอ  เชน  โคก  เปปซ่ี  เปนตน  เมล็ดมี  caffeine  2-
3.5%,  theobromine  1%  และ  kolanin  ซ่ึงเปนสารกระตุนหัวใจเล็กนอย  ถาเปนเมล็ด
สดมีสารแทนนินอยูบาง  การเคี้ยวเมล็ดหรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีทําจากเมล็ดโคลา  จะมีผลใน
การกระตุนประสาท  สมองและหัวใจไดเล็กนอย  แกกระหาย  แกออนเพลีย  และเสพติด
เล็กนอย 

Fumitoric  and  masticatoric  plants  หมายถึงพืชท่ีมีลักษณะคลายกับ  
stimulating  plants  เพราะชวยกระตุนประสาทเล็กนอย  และมีฤทธิ์เสพติด  ซ่ึงไมถึงข้ัน
รุนแรง  การใชในรูปส่ิงขบเคี้ยว  เชน 

10.  หมาก  (Betel  nut,  Areca  nut,  Areca  catechu,  Palmae)  พืชพื้นเมือง
ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ปลูกเพ่ือใชผล (catechu  nut)  นําเมล็ดมาขบเคี้ยว  อาจจะ
ใชผลดิบ (หมากดิบ)  หรือผลสุก (หมากสงฆ)  หรือใชหมากท่ีตากแดดจนแหง  ประชาชน
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11.  พลู (Betel  pepper,  Betel  vine,  Piper  betle  L.,  Piperaceae)  เปนไม
เลื้อยเถาออน  รากยึดเกาะกับคางหรือหลัก  ใบรูปหัวใจ  ทุกสวนของพืชมีนํ้ามันหอม
ระเหย  พลูท่ีปลูกในเมืองไทยมี  3  พันธุ  ไดแก  พลูเหลือง  พลูเขียว  และพลูทองหลาง  
ใชใบพลูเปนของขบเคี้ยวรวมกับหมาก  อาจจะใชใบสดหรือใบท่ีผึ่งจนน่ิมแลว  เรียกพลู
นาบ  ใบพลูมีนํ้ามันหอมระเหย  ท่ีสําคัญไดแก  betel,  phenol  และ  chavicol  มีฤทธิ์ใน
การฆาเช้ือโรคบางชนิด  และทําใหลมหายใจมีกลิ่นหอม  chavicol  ยังทําใหเกิดอาการชา
ตามปลายประสาท  จึงใชรักษาและบรรเทาอาการคันเน่ืองจากลมพิษ  โดยนําใบพลูมาขยี้
ใหแหลกผสมกับเหลา  และใชทาตามบริเวณผ่ืนคัน  ในพลูมีฤทธิ์เสพติดเล็กนอย 

 
พืชเสพติดท่ีใชผลิตเครื่องด่ืม 

1. ชา (Tea) 
ชา เปนพืชสวนอุตสาหกรรมที่ใชแปรรูปเปนเคร่ืองด่ืมและผลิตภัณฑอื่น ๆ โดย

ผลผลิตชาของโลกเปน ชาดําหรือชาฝร่ัง (Black Tea)ประมาณ 70 เปอรเซ็นต อีก 30 
เปอรเซ็นต เปนชาใบซ่ึงรวมถึงชาจีน (Oolong Tea)และชาเขียว(Green tea) ในปหน่ึง ๆ 
ประเทศไทยมีการนําเขาผลิตภัณฑชาจากตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยในป 2540 มี
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สําหรับการแปรรูปชาในประเทศไทย จากการสํารวจของกอง แผนงาน กรม
สงเสริมการเกษตร ในป 2544 พบวา ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเปนแหลงปลูก
และผลิตชาท่ีสําคัญ มีพื้นท่ีปลูกชาพันธุดีท่ีเหมาะสําหรับการแปรรูปเปนชาจีนคุณภาพดี
เพียง 3,938 ไร ซ่ึงสวนใหญจะดําเนินกิจการโดยชาวตางประเทศ(ไตหวัน) สวนท่ีเหลืออีก 
70,334 ไร เปนชาพ้ืนเมืองหรือชาลูกผสมระหวางชาจีนและชาอัสสัม และเปนการดําเนิน
กิจการของเกษตรกรรายยอย จากพ้ืนที่ปลูกดังกลาวพอจะกลาวไดวายังคงมีผลผลิตยอด
ชาพ้ืนเมืองเปนจํานวนมากที่จะตองทําการแปรรูป ใหเปนผลิตภัณฑชาท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
ท้ังการแปรรูปเปนชาฝร่ัง หรืออาจจะทําการเปลี่ยนพันธุใหเปนชาพันธุดี ซ่ึงการพัฒนาท้ัง
ทางดานการปรับปรุงพันธุและศึกษาเทคโนโลยีดานตาง ๆ ลวนมีวัตถุประสงคหลักคือการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑชาใหมีคุณภาพดีข้ึนตามความตองการของตลาด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ทรงตนรูปกรวย สูงประมาณ 30 ฟุต ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบ
สลับ มี 1 ใบใน 1 ขอ ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย ปลายใบแหลม แผนใบหนา ดานบนใบ
มัน ใตใบมีขนออนปกคลุม ใบยาว 7-30 ซม. ชาจีนมีใบแคบ สีเขียวแก ชาอัสสัม มีใบ
ขนาดใหญ ปากใบมีมากบริเวณใตใบ 

618 BO 216 



ดอกมีท้ังดอกเด่ียวและดอกชอ เปนดอกสมบูรณเพศ เกสรตัวผูมีจํานวนมาก ยอดเกสร  
ตัวเมียมี 3-5 ชอง กลีบดอกประดับสีขาว 5-8 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียว 5-6 กลีบ ดอกมีกลิ่น
หอมเล็กนอย 
ผล เปนแคปซูล มี 3 ชอง เปลือกหุมผลหนา สีนํ้าตาลปนเขียว ผลแก 9-12 เดือน หลังติด
ผล ผลแกแตกงาย ภายในมีเมล็ดในชองแคปซูล 1-3 เมล็ด ข้ึนอยูกับความสมบูรณของผล 
เมล็ด รูปรางกลม มีใบเลี้ยง 2 ใบ งอกได 2-3 สัปดาหหลังเพาะ โดยเพาะในกระบะที่มี
ทรายหรือถานแกลบเปนวัสดุเพาะ วิธีการนี้ใชสําหรับการปรับปรุงพันธุชา เทาน้ัน แตการ
ปลูกชา โดย ท่ัวไปมักใชวิธีปลูกดวยกิ่งปกชํา 
ราก ตนเพาะเมล็ดเปนระบบรากแกว หยั่งลึก 1.5-3 เมตร มีรากฝอยหาอาหาร  
กิ่งปกชําเปนระบบรากฝอย สวนตนท่ีปลูกจากกิ่งปกชํา เปนระบบรากฝอย 

แหลงปลูกทีเ่หมาะสม 

บริเวณเสนรุงท่ี 29 องศาเหนือกับเสนแวง 98 องศาตะวันออก เจริญเติบโตไดไม
วาอากาศรอนหรือหนาว ไมสามารถขึ้นไดในพื้นที่ท่ีมีนํ้าแข็ง 

ดิน 

- เจริญไดดีในดินรวนระบายนํ้าดี มีอินทรียวัตถุสูง มีธาตุไนโตรเจนมาก เปนกรดเล็กนอย 
(pH 4.5-6) ความลาดชันไมเกิน 45 องศา 

ความชื้นและปริมาณนํ้าฝน 

- ฝนกระจายตัวสมํ่าเสมอ ปริมาณนํ้าฝน 1140-1270 มม./ป การขาดนํ้าชาชะงักการ
เจริญเติบโต ไมแตกยอด แหลงปลูกควรมีนํ้าสะอาดอยางพอเพียง 

อุณหภูมิ  

- เจริญไดดีในอุณหภูมิ 25-30 ?ซ. อุณหภูมิคอนขางคงท่ีตลอดป ทําใหชาสรางยอดได
ตลอดป 

ความสูงพ้ืนที่ 

- พื้นท่ีสูงกวา 1000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีอากาศหนาว จะใหผลผลิตตํ่าแตมี
คุณภาพสูง คือ มีกลิ่นและรสชาติดี แตตองพิจารณาสวนอื่น ๆ เชนดินและแหลงนํ้าสะอาด 
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แหลงนํ้าสะอาด 

- ท้ังพื้นท่ีราบและที่สูง ควรมีแหลงนํ้าสะอาดเพียงพอตอการใชนํ้าแกตนชา โดยเฉพาะ
ชวงที่ตัดแตงกิ่ง ชวงการเจริญของยอดชาและกอนการเก็บเกี่ยว มีความจําเปนตองใหนํ้า
ระบบสปริงเกิ้ล เพ่ือชําระฝุนผงออกจากยอดชา กอนเก็บเกี่ยว 1 วัน นอกจากน้ีการมีนํ้า
สะอาดอยางเพียงพอยังมีสวนชวยในการลดอุณหภูมิในพื้นท่ีลงได หากมีการใหนํ้าโดย
ระบบสปริงเกิ้ลชวยดวย และนํ้าสะอาดยังตองใชในขบวนการชะลางเคร่ืองมือตาง ๆ ใน
การผลิตชา 

แสงแดด 

- เปนพ้ืนที่ท่ีสามารถรับแสงแดดไดตลอดทั้งวัน โดยไมมีตนไมอื่นบดบังแสงแดด (ยกเวน
ในระยะเริ่มปลูกระยะแรก เทาน้ันควรบังรม) โดยเฉพาะชวงเชาตนชาจะตองไดรับ
แสงแดดอยางทั่วถึง เพ่ือตนชาสามารถปรุงอาหารได เพ่ือการเจริญเติบโต ใหยอดชาท่ี
สมบูรณ สามารถเก็บเกี่ยวใหตามกําหนดได ไมควรใหชาไดรับแสงแดดจัดในชวงบาย 
เพราะตนชาท่ีเปนโรคบางชนิด เชน โรคสาหรายแดง จะทําใหขยายตัวในวงกวางได 

พื้นที่ที่ไมแนะนําใหปลูก  

1. ดินช้ันลางเปนหินหรือลูกรัง 
2. การระบายนํ้าไมดี 
3. เปนหินปูน มี pH เกินกวา 6 
4. พื้นท่ีลาดชันมาก 
5. ดินที่มีอินทรียวัตถุนอย 
6. ดินไมสามารถเก็บความชื้นได 
7. แหลงท่ีมีลมแรง 
8. แหลงท่ีมีไสเดือนฝอยมาก 
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พันธุตาง ๆ ของชา 

- กลุมพันธุชาจีน (Camellia sinensis var. sinensis) 

- กลุมพันธุชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) 

- กลุมพันธุชาเขมร (Camellia sinensis var. indo- china) 

- กลุมพันธุชาจีน (Camellia sinensis var. sinensis)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

กลุมพันธุชาจีน 
ลักษณะลําตน เปนไมพุมขนาดเล็ก ผิวลําตนเรียบ สูงประมาณ 1-6 เมตร กิ่งอายุ

นอยคอนขางแข็งแรง กิ่งออนปกคลุมดวยขนออน กิ่งอายุมากจะเปลี่ยนเปนสีเทา  
ลักษณะใบ  มีกานใบสั้น แผนใบมีปลายใบโคงมน บางคร้ังบางอาจพบวาแผนใบคอนขาง
กลม   ใบมีความกวาง ประมาณ (1.6)-2-3-(4)  เซนติเมตร     ยาวประมาณ (4)-5-9-(10) 
เซนติเมตร ขอบใบมีหยักเปนรูปโคงเล็กนอย  สวนปลายของหยักฟนเลื่อยมีสีดํา แผนใบมี
ต้ังแตสีเขียวออนถึงสีเขียวเขม   กาบหุมใบยาวประมาณ 3-7-(8) มิลลิเมตร ดานนอกของ
กาบจะปกคลุมดวยขนออน 
ลักษณะดอก พบวาจะมีการเจริญจากตาบริเวณงามใบบนกิ่ง  ในแตละตาจะประกอบดวย
ตาท่ีจะเจริญไปเปนกิ่งใบอยูดานบนของตา     สวนดานลางจะประกอบดวยตาที่เจริญเปน
ดอก 1-2 ดอกตอตา   แตบางคร้ังอาจพบวามีจํานวนดอกประมาณ 2- 7 ดอก/ตา กานและ
ดอก ยาวรวมกันประมาณ (10)-12-15 มิลลิเมตร สวนของกานดอกยาวประมาณ (6)-8-10 
มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง มีจํานวน 5- 6 กลีบ   แตละกลีบจะมีขนาดไมเทากัน มีรูปทรงโคงมน
ยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร กลีบดอกติดอยูกับวง Corolla ท่ีมีลักษณะคลายถวยหงายต้ืน 
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กลุมพันธุชาอัสสัม  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ลักษณะลําตน   เปนไมพุมขนาดกลาง-ใหญ ผิวลําตนเรียบ กิ่งอายุนอยคอนขางแข็งแรง 
กิ่งออนปกคลุมดวยขน   ชาในกลุมน้ีมีลักษณะเปนไมขนาดใหญ   บางคร้ังอาจพบไดวามี
ความสูงถึง 17 เมตร      และมีขนาดใหญกวาชาในกลุมชาจีนอยางเดนชัด กิ่งอายุมากจะ
เปลี่ยนเปนสีเทา  
ลักษณะใบ มีลักษณะเปนใบเดี่ยว ปลายใบแหลม  การเรียงตัวของใบบนกิ่งเปนแบบสลับ
และเวียน(spiral) ใบมีความกวางประมาณ (3)-3.5-5.5-(6) เซนติเมตร   ยาวประมาณ (7)-
8-14-(16) เซนติเมตร     แตบางครั้งอาจพบไดวาใบมีขนาดใหญกวาท่ีกลาว คือมีใบกวาง 
5.6-7.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 17-22 เซนติเมตร     ขอบใบมีหยักเปนฟนเลื่อยเดนชัด 
จํานวนหยักฟนเลื่อยเฉลี่ยประมาณ 9 หยัก/ความยาวขอบใบ 1 น้ิว    สวนของกานใบและ
ดานทองใบมีขนปกคลุม แผนใบมีต้ังแตสีเขียวออนถึงสีเขียวเขม 

622 BO 216 



กลุมพันธุชาเขมร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ลักษณะตน ชาในกลุมน้ีมีลักษณะเปนไมพุมลําตนเด่ียวขนาดใหญ มีความสูงของทรงพุม
ประมาณ 5 เมตร     กิ่งท่ีมีอายุนอยจะมีสีเขียวอมแดง มีขนปกคลุมมาก เม่ือมีอายุมากจะ
เปลี่ยนเปนสีเทา  
ลักษณะใบ    มีลักษณะเปนใบเดี่ยว ปลายใบแหลม ขนาดใบใกลเคียงกับชาในกลุมชาจีน 
ผิวใบแข็ง หยักขอบใบถี่กวากลุมพันธุชาอัสสัม ใบมีความกวางประมาณ 3-5.5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร ขอบใบมีหยักเปนฟนเลื่อยเดนชัด ความยาวของกานใบ
ใกลเคียงกับชาจีน    กานใบและทองใบมีขนปกคลุม กานใบมีสีแดงอมเขียว โดยเฉพาะ
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การเลือกและเตรียมพื้นที่เพาะปลูก 

ข้ันตอนการเลือกพ้ืนที่และเตรียมพ้ืนที่เปนขั้นตอนแรก    ท่ีสามารถบงช้ีไดวาการ
ปลูกสรางสวนชา  จะประสบความสําเร็จหรือไม    ถาหากสามารถเลอืกพ้ืนที่ไดเหมาะสม 
และมีการเตรียมพื้นที่ไดดี  ยอมแสดงใหเห็นวาสวนชาน้ันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ในโอกาสตอไป ดังน้ัน ข้ันตอนนี้จึงจัดไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งข้ันตอนหน่ึง 

การเลือกพืน้ที่  

สวนใหญพื้นท่ีปลูกชาในราชอาณาจักรไทยจะเปนแหลงปลูกตามภูเขาทาง
ภาคเหนือ ซ่ึงเปนแหลงตนนํ้าลําธาร การเลือกพ้ืนที่จึงตองคํานึงถึงการอนุรักษสภาพปา
และสภาพแวดลอมดวย พื้นท่ีท่ีเหมาะสําหรับการปลูกชาควรเปนแหลงท่ีมีความช้ืนใน
อากาศสูง มีอุณหภูมิตํ่า ควรมีปริมาณนํ้าฝนไมนอยกวา 1800 มม./ป และกระจายอยาง
สมํ่าเสมอ พื้นที่ควรมีความลาดเอียง นอยกวา 45 องศา ดินควรเปนดินรวนมีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูง คาความเปนกรด-ดาง (pH) ประมาณ 4-6 จะเห็นไดวา พื้นท่ีปลูกชาทาง
ภาคเหนือของราชอาณาจักรไทย ในสภาพความเปนจริง ยังคงไมคอยมีความเหมาะสม
กับพืชชนิดน้ีนัก แตเน่ืองจากชาเปนพืชท่ีมีตนกําเนิดจากทางตอนบนของภาคเหนือมีการ
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การเตรียมพื้นที่  

เปนการปรับแตงพื้นที่ใหเหมาะสมในการปลูกสรางสวนชา   ซ่ึงการเตรียมพื้นที่
จะตองคํานึงถึงสภาพความตองการของพืชและความสะดวกในการจัดการดูแลรักษา สวน
ชาดวย ในท่ีน้ีจะขอแยกออกเปนสองกรณี คือ   การเตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกสรางสวนชา
ใหม และการเตรียมพื้นที่ในการปรับปรุงสวนชาเกา 
1. การเตรียมพื้นที่สําหรับการปลูกสรางสวนชาใหม      เม่ือสามารถเลือกพ้ืนที่ไดแลว
ตองเตรียมพ้ืนที่โดยทําการแผวถางวัชพืช   และไมยืนตนที่มีขนาดเล็กออก สวนไมยืนตน
ขนาดใหญท่ีมีระบบรากลึก     และแข็งแรงควรเก็บเอาไวสําหรับเปนไมบังรมชาในชวงฤดู
รอน และระบบรากจะชวยปองกันการพังทะลายของดินในชวงท่ีระบบของชายังไมแข็งแรง 
ในการเตรียมพ้ืนที่ใหม ควรทําการอนุรักษส่ิงแวดลอมดวยการปลูกชาบนขั้นบันได ซ่ึงการ
จัดทําข้ันบันไดอาจทําข้ึนกอนการกําหนดหลุมปลูก หรือจัดทําข้ึนหลังจากปลูกชาแลวก็ได 
กอนทําข้ันบันไดจะตองกําหนดแนวระดับ  ในแนวขวางความลาดชันของพื้นที่ เม่ือไดแนว
ระดับแลว จึงขุดเปนขั้นบันได (ควรกวางอยางนอย 180 ซม. ระยะระหวางขั้นบันไดข้ึนอยู
กับความลาดชันของพื้นท่ี) ถาหากตองการทําขั้นบันไดหลังจากปลูกชาแลว กระทําไดโดย 
เม่ือเตรียมพื้นที่เสร็จและกําหนดหลุมปลูกแลว  จะตองขุดหลุมปลูกใหลึกประมาณสองเทา
ของปกติ และเมื่อปลูกระดับคอดินของตนกลา  คือ ระดับของผิวข้ันบันไดที่จะทําภายหลงั 
ความลาดชันภายในขั้นบันไดแตละข้ันไมควรมากกวา 5 เปอรเซ็นต   (เพราะทําใหนํ้าไหล
แรงเกินไปอาจทําใหข้ันบันไดพังไดงาย) 
2.การเตรียมพ้ืนที่สําหรับปรับปรุงสวนชาเกา 
สวนใหญมักเปนการปลูกแซม ซ่ึงการปลูกแซมควรพิจารณาดวยวาชาท่ีมีอยูเดิมเหมาะสม
ท่ีจะเก็บไวหรือไม   เพราะบางคร้ังอาจเปนแหลงสะสมโรค การปลูกชาใหมแซมในสวนชา
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การเตรียมหลุมปลูกชา 

เม่ือเลือกและเตรียมพื้นที่ปลูกชาไดแลว ข้ันตอนตอไป   คือการกําหนดระยะปลูก และการ
เตรียมหลุมปลูก ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
 
1. การกําหนดระยะปลูก การกําหนดระยะปลูกชาข้ึนอยูกับขนาดของชา การจัดการใน
สวนชา และความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่ สําหรับในที่น้ีจะขอกลาวเฉพาะการปลูกชาใน
กลุมชาจีนเปนหลักสําหรับพื้นท่ีท่ีปลูกท่ีเปนพ้ืนราบ การกําหนดระยะปลูกบนพ้ืนราบโดย
พื้นราบโดยทั่วไประยะปลูกท่ีเหมาะสม งายตอการดูรักษา และสามารถใหผลผลิตไดเร็ว 
คือ ระยะระหวางแถว 180 ซม. ระหวางตน 30 - 40 ซม. หรืออาจปลูกเปนแถวคูสลับพัน
ปลา ระยะระหวางตนแบบแถวคู 40 - 45 ซม. ระยะระหวางแถว (แตละคู) 30 - 50 ซม. 
ระยะระหวางคู 180 ซม. (การปลูกแบบน้ีจะใหผลผลิตไดเร็วกวา แตใชจํานวนตนกลา
มากกวา)สวนพื้นที่ปลูกท่ีเปนไหลเขาท่ีมีการทําข้ันบันได ระยะระหวางตนสามารถใชระยะ
เดียวกันได แตระยะระหวางแถวขึ้นอยูกับระยะหางของขั้นบันไดเปนหลัก (ปกติมักใช
ระยะหางของขั้นบันไดประมาณ 2 เมตร) ถาหากเปนการปลูกเปนแถวคูขนาดของ
ข้ันบันไดจะตองกวางอยางนอย 230 ซม.  
2. การเตรียมหลุมปลูก เน่ืองจากระยะระหวางตน 30 ซม. ดังนั้นการเตรียมหลุมปลูกจึง
สามารถใชวิธีการขุดหลุมเปนรองยาวตามแถวปลูกความกวางของรองประมาณ 30 - 45 
ซม. ลึกประมาณ 30 ซม. การเตรียมหลุมปลูกควรดําเนินการในชวงฤดูแลง สําหรับการ
ยายปลูกในฤดูฝนถัดไป 

การยายปลูก 

การปลูกชาเพื่อใหไดตนชาท่ีมีความสมํ่าเสมอ  งายตอการควบคุมทรงพุม นิยมใช
ตนกลาท่ีไดจากการปกชํา   (สําหรับวิธีการปกชําจะไดกลาวในบทตอไป)  กลาชาจากการ
ปกชําท่ีเหมาะสมตอการยายปลูกจะใชตนกลาอายุประมาณ 16-18 เดือน (ปกชําประมาณ
เดือนมีนาคม - เมษายน) 
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การจัดทรงพุมและตัดแตงชา 

การตัดแตงเปนขั้นตอนที่สัมพันธโดยตรงกับ ปริมาณ และคุณภาพผลผลิตชา การ
จัดแตงทรงพุมท่ีเหมาะสมจะทําใหชาสามารถใหผลผลิตไดนาน     และสะดวกตอการดูแล
รักษาสวน   ในท่ีน้ีจะขอแบงการตัดแตงออกเปนสองลักษณะคือ        การจัดทรงพุมใหม 
(Training) และการตัดแตงทรงพุม (Pruning) 

การจัดทรงพุมใหม (Training)  

เปนการตัดแตงเพื่อบังคับทรงพุมของชาใหเต้ีย และเจริญเติบโตทางดานขาง การ
ตัดแตงในลักษณะน้ีกระทําคร้ังแรกหลังการยายปลูก โดยตัดยอดตนกลาท่ีระดับความสูง 
10 - 15 ซม. (ในชวงฤดูสําหรับประเทศเขตรอน และในชวงฤดูใบไมผลิสําหรับประเทศ
เขตหนาว) หลังจากตัดยอดคร้ังแรกหลังยายปลูก จะปลอยใหตนชามีการเจริญเติบโตได
อยางเต็มท่ี สําหรับในแหลงปลูกในตางประเทศซึ่งมีส่ีฤดู หลังจากยายปลูกจะปลอยใหตน
กลามีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี และเร่ิมควบคุมทรงพุมอีกคร้ังในปท่ี 2 เม่ือตนชาอายุ 
2 ป จึงตัดยอดเพื่อควบคุมทรงพุมท่ีระดับความสูงประมาณ 15 - 20 ซม. (กระทําในชวง
เดียวกันกับการคุมทรงพุมคร้ังแรก) เม่ือตนชาอายุ 3 ป จึงตัดยอดเพื่อควบคุมทรงพุมท่ี
ระดับความสูงประมาณ 25 - 30 ซม. (กระทําในชวงเดียวกันกับการควบคุมทรงพุมคร้ังท่ี 
2 หรือเม่ือชาอายุ 2 ป) โดยปลอยใหชามีการแตกกิ่งขางไดเต็มท่ีทรงพุมชาจะเริ่มชนกัน 
เม่ือตนชาอายุ 4 ป จึงตัดยอดเพื่อควบคุมทรงพุมท่ีระดับเก็บผลผลิตความสูงประมาณ 35 
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การตัดแตงทรงพุม แบงออกเปน 5 ระดับ ตามความรุนแรงของการตัดแตง ดังน้ี 
- Skiffing เปนการตัดแตงใหพุมชาอยูในแนวระดับเก็บ 
- Light Pruning เปนการตัดแตงเพื่อเพิ่มกิ่งกานและทําความสะอาดทรงพุม 
- Medium Pruning เปนการตัดแตงเพื่อลดระดับความสูงของทรงพุมชา 
- Heavy Pruning เปนการตัดแตงเพื่อจัดโครงสรางทรงพุมใหม 
- Collar Pruning เปนการตัดแตงใหไดตนใหม 

หลังจากจัดทรงพุมใหมในชาปลุกใหมเสร็จ (ชาจะมีอายุประมาณ 4 ป) ระดับความ
สูงของทรงพุมประมาณ 35 - 40 ซม. (ตัดแตงกอนฤดูหนาว) เม่ือชาพันการพักตัว จะเร่ิม
แตกยอดใหม (ประมาณปลายเดือนมีนาคม ในประเทศเขตหนาว) ปลอยใหยอดชามีการ
เจริญเติบโตอยางเต็มท่ี เม่ือถึงชวงประมาณกลางเดือนเมษายน - ตนเดือนพฤษภาคม จึง
ทําการเก็บยอดชา ยอดชาท่ีไดเรียกวาชาอันดับท่ี 1) ในแตละปจะเก็บยอดชาได 3 คร้ัง 
หลังจากเก็บยอดชาคร้ังท่ี 3 (ประมาณปลายเดือนสิงหาคม - ตนเดือนตุลาคม) ระดับ
ความสูงของทรงพุมชาจะประมาณ 34.5 - 55 ซม. จึงปลอยใหชามีการแตกยอดใหมและ
เจริญเติบโตอยางเต็มท่ี กอนชาจะพักตัวจึงทําการตัดทรงพุมชาใหเหลือความสูงประมาณ 
40 - 60 ซม. เรียกการตัดแตงน้ีวา Light Skiffing (การตัดแตงน้ีเปนการตัดแตงประจําทุก
ป) ทุก ๆ ป ทรงพุมชาจะสูงข้ึนประมาณ 10 ซม. ในทุก ๆ 3 ป (ความสูงทรงพุมจะ
ประมาณ 80 ซม.) จึงตัดทรงพุมใหเต้ียลงมาใหเหลือระดับความสูงประมาณ 60 ซม. การ
ตัดแตงน้ีเรียกวา Deep Skiffing 

เม่ือชาใหผลผลิตติดตอกันเปนเวลานานหลายปและผานการตัดแตงกิ่งหลายคร้ัง 
จะมีกิ่งส้ัน ๆ เน่ืองจากการตัดแตงทุกคร้ังจะตัดเหนือระดับเดิมเปนจํานวนมาก และ
เน่ืองจากเกิดความหนาแนนของกิ่งส้ัน ๆ (ตีนกา) มากเกินไป ทําใหการแตกยอดใหมของ
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สวนการตัดแตงชาท่ีมีความทรุดโทรมมาก         และเพื่อเปนการทําหนุมสาวใหม 
(rejuvinility) น้ัน ไมมีเวลากําหนดท่ีแนนอน    ข้ึนอยูกับสภาพของตนชาเปนหลัก สําหรับ
ชาท่ีขาดการดูแลรักษาจะทรุดโทรมเร็วกวาชาท่ีมีการดูแลรักษาดี   ซ่ึงจําเปนตองทําหนุม
สาวใหม (rejuvinility) กอน โดยการตัดชาท้ังตนที่ระดับคอดิน   และปลอยใหมีการแตกกิ่ง
ต้ังทรงพุมใหม ซ่ึงใชเวลาประมาณ 3 ป จึงจะเร่ิมใหผลผลิตไดใหม การตัดแตงแบบนี้
เรียกวา Collar Pruning 
การใสปุย 

เปนการเพิ่มธาตุอาหารใหแกชา และเพื่อใชในการเจริญเติบโต  ตลอดจนสราง
สารประกอบชนิดตาง ๆ ในใบ  ซ่ึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพของชาและผลิตภัณฑชาท่ี
ผลิตได การใหปุยแกสวนชาแบงออกเปนระยะ  ซ่ึงชวงการใสปุยจะสัมพันธกับชวงเวลาใน
การเก็บยอดชา สําหรับในประเทศญ่ีปุนจะมีการใหปุยทางดินรวม 6 คร้ัง  
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         ตารางที่ 8.1 ชวงเวลาและการใสปุยชา/ไร 

พื้นราบ ท่ีลาดชัน 
ชวงเวลาการใสปุย 

N P  K  N  P K  
วิธีการใส ชนิดของปุย 

กลางเดือน 
กันยายน 

14.4 4.8 6.4 14.4 6.4 9.6 
โรยขาง
แถว 

ปุยเคมี-คลุม
โคน 

ปลายเดือน 
ตุลาคม 

4.8 4.8 6.4 14.4 6.4 12.8 
โรยขาง
แถว 

ผสมปุย
อินทรีย 

ปลายเดือน 
มีนาคม 

14.4 9.6 12.8 14.4 9.6 12.8 
ใสทาง
ดิน 

ผสมปุย
อินทรีย 

ปลายเดือน 
เมษายน 

14.4 - - 14.4 - - 
ใสทาง
ดิน 

ปุยเคมี 

กลางเดือน 
มิถุนายน  

14.4 9.6 12.8 14.4 9.6 12.8 
ใสทาง
ดิน 

ผสมปุย
อินทรีย 

ตนเดือน สิงหาคม 14.4 - - 14.4 - - 
ใสทาง
ดิน 

ปุยเคมี 

 

การใหนํ้า 

การปลูกชาของเกษตรกรทางภาคเหนือของประเทศไทย สวนใหญมักไมคํานึงถึง
ระบบการใหนํ้าแกตนชาในแปลงปลูก ซ่ึงในความเปนจริงแลว ระบบการชลประทานแก
พืชในแปลงปลูกควรตองคํานึงถึงต้ังแตเร่ิมแรก ท้ังน้ีเน่ืองจากการปลูกพืชโดยไมมีระบบ
ชลประทานที่ดี มักประสบปญหาการขาดน้ําของชาในระยะที่ชายังมีอายุนอย และในชวง
ฤดูแลง ซ่ึงสงผลใหชาชะงักการเจริญเติบโตและมีผลผลิตลดลง การใหนํ้าแกแปลงปลูกชา
กระทําไดหลายวิธี เชนการปลอยนํ้าทวมแปลง การใหนํ้าตามรองระหวางแถวปลูก หรือ 
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การคลุมดิน 

การคลุมดินสวนใหญนิยมกระทําเพื่อรักษาความชื้นในดิน    โดยเฉพาะในชวงฤดู
แลง การคลุมดินยังมีประโยชนในแงของการลดปริมาณวัชพืชดวย นอกจากน้ีวัสดุคลุมดิน
ยังชวยใหอุณหภูมิของดินไมแตกตางกันมาก  ซ่ึงเปนที่ตองการของชา และถาหากใชวัสดุ
คลุมท่ีสามารถยอยสลายได ก็จะสลายตัวเปนอาหารของชาไดตอไป 
เทคนิคบางประการเพื่อผลิตชาคุณภาพดี 
1. ควรใหนํ้าตนชาแบบสปริงเกอรเพื่อลางทําความสะอาดใบชากอนเก็บเกี่ยว 1 วัน 
2. ขณะเก็บระวังไมใหยอดชาบอกซํ้า 
3. ไมกองยอดชาทับถมกันหนา จะทําใหอุณหภูมิสูงเกินไป 
4. เพ่ิมความช้ืนในหองเก็บไมใหยอดชาแหงเร็วเกินไป 

ระยะเวลาเก็บยอดชาท่ีหองอุณหภูมิ 25o ซ. ไมควรเกิน 24 ช่ังโมง 

การเก็บยอดชาโดยท่ัวไปมี 3 วิธี คือ  

1. การเก็บยอดชาโดยการใชมือเด็ด  

วิธีการนี้นิยมใชในสวนชาขนาดเล็ก หรือสวนชาที่ปลูกตามไหลเขาซ่ึงไมสะดวกตอ
การใชเคร่ืองจักร หรือสวนชาท่ีตองการผลิตชาคุณภาพสูงและมีราคาแพง การเก็บยอดชา
โดยวิธีน้ีทําใหสามารถเลือกขนาดของยอดชาได แตเปนวิธีการท่ีส้ินเปลืองคาใชจายในการ
จางแรงงานสูง นอกจากน้ี หากแรงงานที่จางมีคุณภาพต่ํา เชน ขาดความรูในการเก็บหรือ
เก็บยอดโดยไมระมัดระวัง จะทําใหยอชาสดท่ีไดมีคุณภาพตํ่าไปดวย ถาหากเปนแรงงาน
ท่ีมีความรูความสามารถ อัตราคาจางจะสูง ซ่ึงจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตใหสูงตามไป
ดวย นอกจากนี้การเก็บยอดชาดวยมือ จะทําใหความสูงของทรงพุมชาหลังการเก็บยอด
ไมสมํ่าเสมออยากแกการเก็บยอดในคร้ังตอไป แตอยางไรก็ดี การเก็บยอดชาดวยวิธีน้ี
สามารถเลือกยอดชาท่ีมีคุณภาพดีไปทําการผลิตชาคุณภาพดีได สําหรับแรงงานท่ีมี
คุณภาพสามารถเก็บไดประมาณ 10 - 15 กก./วัน 
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2. การเก็บยอดชาโดยการใชกรรไกรตัด  

วิธีการนี้นิยมใชในสวนชาขนาดเล็ก หรือสวนชาที่ปลูกตามไหลเขาซ่ึงไมสะดวกตอ
การใชเคร่ืองจักร การเก็บยอดชาดวยวิธีน้ีสามารถเก็บยอดไดมากกวาการเก็บดวยมือ แต
ไมสามารถเลือกขนาดของยอดชาได สามารถเก็บไดประมาณ 60 - 100 กก./วัน 

3. การเก็บยอดชาโดยใชเครื่องจักร  

วิธีการเก็บยอดชาดวยเครื่องจักรเหมาะสําหรับสวนที่มีขนาดใหญหรือสวนที่ปลูก
ชาในพ้ืนที่ท่ีสามารถใชเครืองทุนแรงได การเก็บยอดชาดวยเครื่องจักรจะไมสามารถเลือก
ขนาดของยอดชาได ดังนั้นการเก็บยอดชาดวยวิธีน้ี จึงตองกําหนดเวลาการเก็บดวยการ
ตัดแตง ดังเชน ในประเทศญี่ปุน หลังจากทําการตัดแตงในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
ชาจะพักตัว และเร่ิมแตกยอดใหมประมาเดือนมีนาคม ยอดใหมน้ีจะเก็บเกี่ยวไดในชวง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม เปนตน แตอยางไรก็ดี การจัดการสวนชาดวยวิธีน้ี 
จําเปนตองมีชวงเวลาในการจัดการดูแลรักษาดานตาง ๆ ท่ีแนนอนสําหรับการดูแลรักษา
สวนชาท่ีดียอมสงผลใหผลผลิตสูง และมีคุณภาพวัตถุดิบเหมาะสําหรับการแปรรูปเปนชา
ช้ันดีชนิดตาง ๆ แตอยางไรก็ดี คุณภาพชายังข้ึนอยูกับกระบวนการแปรรูปดวย 

      ตารางที่ 8.2 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสําคัญในใบชา 

ฤทธิ ์ สารสําคัญ  หมายเหต ุ

500 1. กระตุนระบบประสาท
สวนกลาง 

คาเฟอีน (Caffeine) 
มก. ชวยการตัดสินใจ และการ

ทํางานใหเร็วขึ้น 

2. บรรเทาความปวด คาเฟอีน (Caffeine)   
3. การหลั่งน้ํายอย 
pepslin 

คาเฟอีน (Caffeine) ชวยยอยอาหาร 

4. เพ่ิมการใช
คารโบไฮเดรตในรางกาย 

คาเฟอีน (Caffeine) 
ลดนํ้าตาลและกรดไขมันในเลือด 
ลดปริมาณไกลโครเจน 
(glycogen)ในตับ 

5. เพ่ิมการทํางานของ
กลามเน้ือหัวใจ 

ธีโอโบรบีน 
(Theobromine) 

1000 มก. ความดันโลหิตและอัตรา 
การเตนของหัวใจ 
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        ตารางที่ 8.2 (ตอ) ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสําคัญในใบชา

ฤทธิ ์ สารสําคัญ  หมายเหต ุ
ธีโอฟลลีน 
(Theophylline 
xanthine) 

6. ขยายหลอดลม รักษาหอบหืด 

ธีโอฟลลีน 
(Theophylline 
xanthine) 

7. ขับปสสาวะ 
ขยายหลอดเลอืดที่มากรวยไต
ความถี่ ปริมาตร การขบัโซเดียว  

8. ปองกันมะเร็งปอด 
มะเร็งผิวหนัง กระเพาะ
อาหาร ตับ ลาํไสเล็ก 

แคทธิซีนส 
(Catechines) 

แอนติออกซิแดนท (antioxidant) กับ
การทําลายโครโมโซม ตานการกลาย
พันธุของดี เอ็น เอ ยับบั้งการเกิด
สารกอมะเร็ง 

9. ลดโคเลสเตอรอลใน
เลือด 

คาเฟอีน 
กระตุนระบบประสาทสวนกลาง 8-9 
ถวย /วัน ไมมีผลตอไขมัน (TG) 

10. ลดนํ้าตาลในเลือด อี จี ซี จี (E G C G) กระตุนระบบประสาทสวนกลาง 

11. ลดไลปดเปอรออกซิ
เดชั่น (Lipid 
peroxidation) ในตับ 

อี จี ซี จี (E G C G) ยืดอายุหนูถีบจักรที่รับรังส ี

12. ลดอัตราการแบงตวั
ของไวรัส 

ซาโปนิน (Saponin) 
ใหผลเทาเอทแีซ็ด (ATZ) แตมี
ผลขางเคียงตอเซลลโปรตีน (Cell 
Protiin) 

     ท่ีมา : ไมตรี สุทธจิตต . 2543. 
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ประโยชนของชา 

1. มีธาตุอาหารหลายชนิดเปนองคประกอบ  เชน วิตามินซี โปรตีน  นํ้าตาล บํารุงรางกาย  
ทําใหมีสุขภาพดี 
2. มีคาเฟอีนเปนองคประกอบ 
-  ชวยกระตุนใหระบบประสาทใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ     ชวยกระตุนระบบ
ไหลเวียนของโลหิต ชวยขยายหลอดเลือด ชวยปองกันโรคหัวใจตีบตัน ชวยรักษาอาการ
กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชวยรักษาอาการเจ็บหนาอก    ชวยใหกลามเนื้อผอนคลาย ชวย
รักษาโรคหวัด ชวยรักษาโรคปวดหัว มีสิทธิพลตอระบบเมตาโบลิซ่ึมของเซลลรางกาย 
3. มีสารโพลีฟนอลชวยฆาเช้ือแบคทีเรียสาเหตุของโรคไทฟอยด อหิวาตกโรค 
4. มีสารไดเมธิลแซนธีน ชวยระบบขับถายใหดีข้ึน 
5. ชวยแกกระหาย ด่ืมแลวชุมคอ ช่ืนใจ และชวยยอยอาหาร แกรอนใน และลดไขมัน 
6. ชวยลดอาการอักเสบ สมานแผล 
7. ชวยชะลางสารพิษออกจากรางกาย 
8. ใชเปนสวนประกอบของยา 
9. ชวยใหระบบขับถายดีข้ึน 
10. ชาผงใชในการแตงกลิ่นในอาหาร 
11. ใชระงับกลิ่น  เชน กากใบชาที่เหลือจากการชงชาแลว   ผึ่งไวแหงบรรจุภาชนะตาง ๆ 
เชน ถุงผา ฯลฯ สามารถดับกลิ่นในตูเส้ือผา ดับกลิ่นในตูเย็น   ดับกลิ่นในตูไมโครเวฟ ดับ
กลิ่นในตูท่ีอับช้ืน ดับกลิ่นในตูท่ีอับช้ืน ดับกลิ่นในรถยนต     ดับกลิ่นในหองนํ้า ดับกลิ่นใน
หองครัว ฯลฯ 
12. ขยายหลอดลม 
13. ปองกันมะเร็ง ปอด ผิดหนัง กระเพาะอาหาร ตับ ลําไสเล็ก 
14. ลดโคเลสเตอรอลในเลือด 
15. ลดนํ้าตาลในเลือด 
16. ลดอัตราการแบงตัวของไวรัส 
17. หมอนที่มีกากใบชาแทนนุนชวยคลายเครียดทําใหนอนหลับสบาย 
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2. กาแฟโรบัสตา 

กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจท่ีผลิตแลวสงออกตางประเทศถึง 70 % เปนพืชท่ีมีการ
แขงขันกับตางประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ผลผลิตสวนใหญ 
ใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑใชในการบริโภค  

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Rubiales 
 Family  :  Rubiaceae 
 Genus  :  Coffea 
 Species  :  arabica 
 canephora 
 liberica 
 Scientific name Common name 
Coffea arabica L arabica coffee 
Coffea canephora Pierre ex Frochner robusta coffee 
Coffea liberica Bull ex Hiern liberica coffee 
 
 อนุกรมวิธานของพืช genus น้ี ยังสับสนอยูมาก เชน จํานวน species ท่ีจําแนก
โดยนักอนุกรมวิธานตาง ๆ แตกตางกันต้ังแต 25-100 spp. ข้ึนไป  Purseglove (1977) 
อางตาม Wellman  วานาจะมีท้ังหมดประมาณ 60 spp. โดยมีถิ่นฐานในอาฟริกาโซนรอน
มากท่ีสุดถึง 33 spp. บนเกาะ Madagasca 14 spp. เกาะ Mauritius และ Reunion 3 
spp. และในเขตรอนของเอเซียตะวันออกเฉียงใตอีก 10 spp. 
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 สําหรับท่ีปลูกเปนพืชเศรษฐกิจน้ันมีเพียง 3 spp. เทาน้ันคือ C. arabica (90% 
ของผลผลิตกาแฟทั้งหมดในโลก) C. canephora (หรือช่ือเดิม C. robusta ผลิตประมาณ 
9%) และ C. liberica (ผลติประมาณ 1%) ซ่ึงมีลักษณะประจําแตละชนิดดังตอไปน้ี 
 1.  C. arabica (2n = 44) ซ่ึงนิยมเรียกกันวากาแฟอาราบิกา เปนกาแฟท่ีมี
โครโมโซม 4 ชุด (tetraploid) ผสมตัวเอง มี varieties ท่ีสําคัญอยู 2 varieties  คือ 
arabica (C. arabica L. var. arabica) หรือเดิมเรียกวา typica มี dominant alleles (ยีนส
ขม) เปน TT เปนกาแฟชนิดด้ังเดิม แตยังปลูกเปนสวนใหญอยูจนถึงปจจุบันนี้ สวนอีก 
varieties หน่ึง คือ bourbon (C. arabica L. var. bourbon (B. Rodr.) Choussy) เรียก
ตามช่ือเกาะในมหาสมุทรอินเดียท่ีกาแฟชนิดน้ีถูกนําไปปลูกเพ่ือการคาคร้ังแรก โดยชาว
ฝร่ังเศส (Bourbon เปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน  Reunion) เปน
พันธุท่ีเกิดจากการผาเหลา (mutant) ของ arabica  มี recessive alleles (ยนีสดอย) เปน 
tt ไดรับการปลูกแทน arabica ในบราซิลเน่ืองจากใหผลผลิตสูงกวาในสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม แตภายหลังประเทศน้ีปลูกกาแฟพันธุท่ีเรียกวา "Mundo  Novo" เปนสวนใหญ 
ซ่ึงเปนพันธุกาแฟท่ีเขาใจวาเกิดจากการผสมขามระหวาง var. arabica กับ var. bourbon 
ตามธรรมชาติน้ันเอง เพราะใหผลผลิตสูงกวาชนิดหรือพันธุกาแฟอื่น ๆ 
 2.  C. canephora (2n = 22) นิยมเรียกกันวากาแฟโรบัสตา เปนกาแฟท่ีมี
โครโมโซม 2 ชุด (diploid) เปนพืชผสมขามดอกหรือขามตนโดยธรรมชาติ เปนสาเหตุ
หน่ึงท่ีกาแฟชนิดน้ีมักจะมี form แตกตางกันจนยากแกการจัดจําแนก อยางไรก็ตาม
อาจจะถือการจําแนก form ของ Thomas (1947 อางตาม Purseglove 1977) ไปกอน 
เพ่ือความสะดวกคือแบงออกเปน 2 forms คือ Robusta forms ซ่ึงมีลักษณะทรงตนตรง 
ถาปลูกโดยไมตัดแตงกิ่งจะเปนตนเล็ก และ Ganda forms ซ่ึงมีลักษณะทรงตนรูปโดม
เน่ืองจากมีการแผกิ่งกานรอบดานของลําตน ปกติจะมีใบเล็ก   ปลูกมากในประเทศอูกัน
ดา 
 3.  C. liberica (2n = 22) มีช่ือ synonyme ท่ีพบเห็นบอยคือ C. excelsa มี
โครโมโซม 2 ชุด ผสมขามดอกหรือขามตน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจนอยกวา 2 ชนิด
แรก 
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 โดยท่ัวไปสามารถจะแยกกาแฟทั้ง 3 ชนิด (species) น้ีโดยสังเกตจากลักษณะ
ของใบท่ีอยูดานนอกรับแสงแดด (ไมถูกรมเงาบัง) กับขนาดความยาวของผลงาย ๆ 
ดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 8.3 เปรียบเทียบลักษณะใบและผลกาแฟ 3 ชนิด      
ลักษณะ C. arabic C. canephora C. liberica 

ใบ เล็ก ขนาดประมาณ ใหญ ขนาด
ประมาณ 20 x 10 
ซม.ผิวใบลอนเปน
คลื่น 

12-15 x 6 ซม. 
ผิวใบเรียบเปนมัน 

ใหญ ขนาด
ประมาณ 20 x 10 
ซม.ผิวใบเรียบเปน
มัน 

ผล (ความยาว ซม.) 1.5 1.2 2-3 

 
 ในประเทศไทยปลูกกาแฟอาราบิกาทางภาคเหนือ และโรบัสตาทางภาคใตเปน
การคา สวนกาแฟลิเบอริกาพบบางทางภาคใตปลูกเปนไมประดับเทาน้ัน สําหรับในบท
ปฏิบัติการบทนี้จะกลาวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟอาราบิกากับโรบัสตาเปน
ตัวอยาง 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  
 
 1.  ราก (Root) 
 ลักษณะท่ัวไปของรากกาแฟคือ มีรากแกว (tap root) ส้ันหยั่งลึกลงไปในดิน ไม
เกิน 45 ซม. จะมีรากแขนงใหญ ๆ แตกมาจากรากแกวเจริญตามแนวดิ่งลึกลงไปประมาณ 
2-3 เมตร หรือมากกวา   รากแขนงลําดับจากน้ันจะอยูทางสวนบนสวนหน่ึง และสวนลาง
สวนหน่ึง สวนตอนบนในระดับประมาณ 30 ซม. รากจะแผทางดานขางรอบลําตน สวน
ดานลางที่ลึกกวาน้ันจะแผลึกลงไปทางแนวด่ิง  รากตาง ๆ จะไมหยั่งลึกเกินระดับนํ้าในดิน 
(water table) ดินที่ช้ืนเย็นรากจะอออยูทางสวนผิวดินเปนสวนมาก และถาดินอุนและมี
ความช้ืนนอยจะมีการเจริญของรากในสวนลางมากกวา 
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 2.  ลําตน (Stems) 
 มีลักษณะต้ังตรงอาจจะสูงถึง 5 เมตร ในสภาพธรรมชาติเปนลําตนที่โดยปกติ 
จะไมใหผลเจริญทางดาน vegetative อยางเดียวเรียกวา orthotropic stem ตรงขอของลํา
ตนจะมีใบเรียงอยูตรงกันขามกัน และตรงมุมใบจะมีตา (axillary buds) 2 ตา ท่ีสามารถ 
จะเจริญเปนกิ่งได ซ่ึงเรียกการใหกิ่งแบบนี้วา diomorphic branching ในสภาพ apical 
dominance (เชนสวนยอดของลําตนไมถูกทําลาย) ตาท่ีอยูดานบนกวาใน 2 ตานั้น จะ
เจริญไปเปนกิ่งเพียงตาเดียวคือเปน primary หรือ lateral branch เปนกิ่งท่ีสามารถจะให
ดอกใหผลไดเรียกวา plagiotropic branch ในกาแฟอาราบิกาจะเจริญออกทางดานขาง
ขนานกับระดับพื้นดินไมมากก็นอย (อาราบิกาพันธุเบอรบอนทํามุมประมาณ 50 องศากับ
ลําตน) สวนกาแฟโรบัสตากิ่งน้ีจะเจริญไปในแนวตั้ง ถากิ่งน้ีเกิดแหงตาย เชน อาจจะถูก
โรครบกวน จะไมมีการเกิด primary branch ใหมตรงขอปลายน้ันอีก อาราบิกากิ่งแหงน้ีจะ
ติดคากับลําตนไมรวงงาย จึงตองมีการตัดออก แตโรบัสตากิ่งท่ีแหงน้ีจะรวงหลนจากตน
งาย 
 สําหรับบน primary branch น้ี ตรงขอจะเปนที่เกิดของใบเรียงอยูตรงกันขามกัน
เชนเดียวกับ main stem จะมีตาตรงมุมใบอยูชุดหนึ่งมีจํานวน 6 ตาดวยกัน ตาดานบนสุด
ท่ีมีระยะหางจากโคนกานใบจะเปนตาที่แกและโตท่ีสุด ตาบางตาหรือท้ังหมดท้ังชุด 
สามารถจะเจริญไปเปนชอดอก (inflorescence) หรือกิ่งรองอันดับตอไปคือ secondary 
plagiotropic branch ไดแลวแตสภาพการณ ถากาแฟไดรับการกระตุนใหมีการออกดอก
โดยสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ หรือความสั้นยาวของชวงแสง ตาเหลาน้ีประมาณ 3-4 
ตาเจริญไปเปนชอดอก แตถาหากไมมีการกระตุนใหมีการเกิดดอกแลว ตาแรกและบนสุด
จะเจริญไปเปนกิ่ง secondary branch ได และถาไมมีการตัดปลายกิ่ง primary branch 
(ถึงแมวาจะเกิด secondary branch ดังกลาว) ตาอีก 2-3 ตาก็อาจจะเจริญกลายเปนชอ
ดอกไดเชนกัน จาก secondary branch อาจจะให tertiary branch ไดอีก 
 สําหรับ axillary bud อีกอันหน่ึงท่ีอยูดานลางกวาจะเจริญไปเปนกิ่งไดก็ตอเม่ือ
สวนยอดของลําตนถูกตัดไปหรือทําลายไปเปนสวนใหญ อาจจะเปนสาเหตุอื่นบางก็ได 
เชน การที่ใชสวนปลายของยอดกาแฟโนมมาตรึงท่ีพื้นดิน ท้ังน้ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของ auxin ท่ีทําใหคลายสภาพ apical dominance ทําใหตานี้เจริญข้ึนได  นอกจากน้ี
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 3.  ใบ (Leaves) 
 ใบเกิดข้ึนอยูตรงกันขามกันทั้งบน main stem หรือ branch ตาง ๆ ขนาดของ
ใบและลักษณะของการเปนลอนคลื่นของผิวใบ สามารถใชจําแนกชนิดของกาแฟไดอยาง
หน่ึง กาแฟอาราบิกาจะมีใบเล็กกวาและกานใบ (petiole) ส้ันกวากาแฟโรบัสตา ลักษณะ
การเปนคลื่นของผิวใบน้ันในโรบัสตาจะเห็นไดชัดเจนกวาในอาราบิกา ลักษณะอื่น
คอนขางจะคลายคลึงกัน เชน ลักษณะใบยาวรี (elliptical) ตรงปลายใบจะมีลักษณะแหลม
เรียวเล็กเขาหากัน (acuminate)  สวนทางปลายโคนใบจะมีลักษณะกวางแลวเรียวเปนมุม
รูปสามเหลี่ยมเขาไปหาฐานใบ (cuneate) ขอบใบเปนคลื่นขึ้นลง (undulate) เสนใบ 
(vein) ท่ีแยกออกจากเสนแกนกลางใบ (mid rib)  ซ่ึงเรียกวา lateral veins น้ันจะอยูกัน
เปนคูคือประมาณ 7-13 คู ตรงฐานของ lateral veins ดานหลังใบจะเห็นมีชองเล็ก ๆ 
(cavity) ซ่ึงเรียกวา domatia ทําใหอีกดานหน่ึงของใบตรงจุดเดียวกันมีลักษณะนูนออกมา 
(protuberance) ตรงขอท่ีมีใบอยูตรงกันขามน้ันจะมีหูใบ (stipules) 2 อัน อยูตรงกันขาม
กันเชนกัน จะเห็นไดชัดเจนตรงปลายกิ่งอยูประกบกันเปนรูปสามเหลี่ยม 
 
 4.  ชอดอก (Inflorescences) และ ดอก (Flowers) 
 ตรงชองมุมใบบนกิ่ง plagiotropic จะมีตาอยู 6 ตา ซ่ึงประมาณ 3-4 ตา จะ
เจริญไปเปนชอดอก แตละชอดอกโดยท่ัวไปจะมี 4 ดอก สําหรับอาราบิกา และ 6 ดอก 
สําหรับโรบัสตา แตอาจจะเจริญไปเปนดอกจริง ๆ ไมท้ังหมดก็ได ตาท่ีจะเจริญเปนชอ
ดอกน้ีแรก ๆ ดวยกันแนนมีสารคลายกาวหุมอยู ชอดอกจะมีกานดอก (pedicel) เล็ก ๆ 
และท่ีตรงโคนจะมี bracts อยูคูหน่ึง (หรือบางทีมากกวาน้ัน) ตาท่ีเหลืออยูในระหวาง 
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 ดอก (flowers) เกิดอยูบนชอ มีสีขาว กลิ่นหอม ประกอบดวยกลีบเลี้ยง (sepal 
or calyx) 5 อันเช่ือมติดกันมีลักษณะเปนรูปถวยอยูตรงดานฐานของดอก กลีบดอกจะมี
ลักษณะเปนหลอด (tubular corolla) ยาวประมาณ 1 ซม.  ซ่ึงจะแยกออกเปนแฉกตอน
ปลาย ตามปกติแลวจะมี 5 แฉกซ่ึงมีขนาดความยาวขนาดเดียวกันกับหลอดกลีบดอก มี
เกสรตัวผูท่ีมีกานติดกับกลีบดอก (epipethalous stamens) เทากับจํานวนแฉกของกลีบ
ดอกอับเกสรตัวผูมีลักษณะเรียวยาวแตไมยาวกวาแฉกของกลีบดอก มีรังไขอยูเหนือ
ฐานรองดอก (inferior ovary) ซ่ึงปกติมี 2 carpels อยูติดกัน แตละ carpel มีไข (ovule) 1 
อัน กานเกสรตัวเมีย (style) ยาว ตรงปลายจะเปนที่อยูของ stigma ซ่ึงแยกออกจากกัน
เปน 2 สวน (bifid stigma) การเกิดตาดอกน้ันจะถูกชักนําโดยความยาวของชวงวัน 
ความช้ืนและอุณหภูมิ เปนตนวาตาดอกจะไมเจริญคือพักตัว (dormant) จนกวาจะไดรับ
ความช้ืนพอเพียงจึงจะบาน ซ่ึงใชเวลาหลังจากน้ันแลวประมาณ 2 สัปดาห ดอกมักจะบาน
เวลาเชาตรูท่ีมีแดดออก และเร่ิมเฉาหลังจากน้ันเพียงไมกี่ช่ัวโมง หลังจาก 2 วันดอกจะ
เหี่ยวแหงและในเวลาไมกี่วันตอมา ก็จะรวงหลนจากตนไปเหลือแตรังไขติดอยูในสวนของ
ดอก กาแฟชนิดอาราบิกาการผสมพันธุตามธรรมชาติเปนแบบผสมตัวเอง (self-
pollination)   แตอาจจะเกิดผสมขามไดเน่ืองจากแมลง สวนกาแฟชนิดโรบัสตาน้ันไมผสม
ในตัวเอง ตองผสมขามดอกหรือขามตน 
 
 5.  ผล (Fruits) 
 ประเภทของผลเปนแบบ drupe (คือผลที่มีช้ันของ endocarp แข็งมี exocarp 
บาง และ mesocarp เปนเน้ือเยื่อน่ิม) มีลักษณะกลมรีขนาดยาวประมาณ 0.8-1.5 ซม.  
ขณะแกเต็มท่ีแลว เม่ือยังออนอยูจะมีสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีเหลืองหลังจากน้ันจะเปลี่ยนเปน
สีแดง เม่ือแกจัดผลท่ีแหงแลวจะเปนสีดํา ช้ัน exocarp บาง ช้ัน mesocarp น่ิมสีเหลือง 
เรียกวา pulp ช้ันของ endocarp สีหมน ๆ เทา ๆ มีลักษณะแข็งเรียกวา parchment ซ่ึง
เปนช้ันที่หุมเมล็ดอยูภายใน ในผลหน่ึงโดยทั่วไปมี 2 เมล็ด แตบางทีก็มีเมล็ดเดียวเรียกวา 
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 6.  เมล็ด (Seeds) 
 เมล็ดจะมีขนาดยาวประมาณ 8.5-12.5 มม. มีลักษณะกลมรีท่ีมี 2 เมล็ด จะมี
ดานหน่ึงแบนประกบกัน ดานแบนจะมีรองยาวผาตรงกลาง ช้ันนอกสุดของเมล็ดซ่ึงอยูถัด
จาก endocarp ของผลคือช้ันของ testa มีลักษณะบางเรียกวา ปลอก หรือ silver skin จะ
หุม endosperm ซ่ึงมีลักษณะงอพับเขาไปขางใน  นอกจากน้ีจะมีคัพภะ (embryo) ขนาด
เล็กตรงดานฐานของเมล็ด บางคร้ังจะพบเมล็ดกาแฟเปน polyembryonic ดวย 

ปญหาของพืช  

กาแฟไทยรอยละ 99 เปนพันธุโรบัสตา ปลูกในภาคใต และรอยละ 1 ปลูก
ในภาคเหนือ เปนกาแฟอาราบิกา แตตลาดโลกตองการอาราบิการอยละ 
90 และ ตองการโรบัสตารอยละ 10  

o 

พื้นท่ีปลูกกาแฟอาราบิกาที่เหมาะสมมีจํากัด  o 

ตนทุนการผลิตสูง  o 

คุณภาพของผลผลิตไมสมํ่าเสมอ  o 

ใชปุยวิทยาศาสตรมากเกินไป และขาดการปรับปรุงบํารุงดิน  o 

ขาดแคลนพันธุ ท่ีใหผลผลิตสูง ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปเปนกาแฟ
สําเร็จรูป 

o 

การผลิตและการตลาด 

ในป 2544 ผลผลิตกาแฟโลกมีประมาณ 7.01 ลานตัน จากเน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 67.01 
ลานไร และบราซิลเปนประเทศผูผลิตรายใหญของโลก 14. 39 ลานไร ผลผลิต 1.78 ลาน
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ตารางที่ 8.4 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตกาแฟตอไร  ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ 
พ.ศ. 2542 - 2544 

เน้ือที่เก็บเก่ียว (1,000 ไร)  ผลผลติ (1,000 ตัน)  ผลผลติตอไร (กก.)  
ประเทศ  

2542  2543  2544  2542  2543  2544  2542 2543 2544  

รวมทั้งโลก  64,826 67,372 67,008 6,624 7,264 7,011 102 108 105 

บราซิล  13,798 14,187 14,390 1,634 1,889 1,780 118 133 124 

เวียดนาม  1,686 2,981 2,813 510 803 800 302 269 284 

โคลัมเบีย  5,432 5,313 5,313 546 636 560 101 120 105 

อินโดนีเซีย  5,625 5,625 5,569 417 400 390 74 71 70 

เม็กซิโก  4,518 4,088 4,531 302 325 330 67 80 73 

อินเดีย  1,750 1,906 1,938 265 292 301 151 153 155 

โกตดิววัร  5,625 6,875 6,250 307 335 280 55 49 456 

เอธิโอเปย  1,571 1,563 1,563 217 230 228 138 147 146 

กัวเตมาลา  1,625 1,706 1,706 294 245 220 181 144 129 

ไทย  407 408 411 55 81 85 135 198 208 

อ่ืน ๆ  22,789 22,720 22,524 2,077 2,025 2,037 91 89 90 

ท่ีมา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น, องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ 
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ป 2545 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนเปน 456,338 ไร พื้นท่ีใหผล 416,096 ไร 
ผลผลิตประมาณ 59,537 ตัน ลดลงจากปท่ีผานมาผลผลิตเฉล่ียลดลงเหลือ 143 กก./ไร 
ปลูกมากในภาคใตท่ีจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช โดยเปน
กาแฟโรบัสตา มักมีปญหาดานคุณภาพของเมล็ดกาแฟ สวนกาแฟอาราบิกาปลูกไดทาง
ภาคเหนือ  ตารางที่ 8.5 เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตกาแฟตอไร เปนรายจังหวัด พ.ศ. 
2543 - 2545  

เน้ือท่ีเพาะปลูก (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  จังหวัด  

2543 2544 2545 2543 2544 2545 2543 2544 2545 

ท้ังประเทศ  446,807 455,224 456,338 80,589 85,406 59,537 198 208 143 

เชียงราย  3,145 3,580 3,981 262 269 297 119 112 115 

เชียงใหม  4,967 5,146 5,285 456 499 520 109 115 117 

ตาก  1,317 1,291 1,183 128 120 108 97 93 91 

อุตรดิตถ  1,354 1,327 1,256 137 133 127 101 100 101 

ประจวบคีรีฯ 4,368 4,511 4,539 572 583 542 146 152 136 

ชุมพร  237,352 237,184 235,428 46,189 48,064 32,466 205 213 145 

ระนอง  79,200 83,513 84,366 14,026 15,078 11,014 202 214 150 

สุราษฎรธานี  56,398 59,261 61,625 9,657 11,013 7,593 200 219 142 

พังงา  3,917 4,225 4,413 502 515 452 148 155 130 

กระบ่ี  30,170 31,053 31,897 5,207 5,749 3,886 195 215 138 

ตรัง  234 266 226 19 19 14 96 98 92 

นครศรีธรรมฯ 21,921 21,332 19,424 3,305 3,194 2,329 163 166 128 

อื่น ๆ  2,464 2,535 2,715 129 170 189 106 108 102 
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ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางที่ 8.6 พันธุและผลผลิตตอไร และแหลงปลูก กาแฟ 

ผลผลิตเฉลีย่**  พันธุ  ผลผลิตเฉลีย่* 

ของเกษตรกร (กก./ไร)  ทางวิชาการ (กก./ไร) 

แหลงปลูก  

โรบัสตา  190  179  ชุมพร ระนอง กระบี่ 
นครศรีธรรมราช  

อาราบิกา  150  87***  เชียงใหม เชียงราย 
ตาก  

170  133   เฉลี่ย  

ท่ีมา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน**ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

*** ขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร 

การตลาด 

การบริโภค ป พ.ศ. 2544 ความตองการใชเมล็ดกาแฟดิบเพ่ือใชในอุตสาหกรรม
กาแฟผงสําเร็จรูปภายในประเทศประมาณ 31,000 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2543 และคาดวาใน
ป 2545 จะเพ่ิมข้ึนเปน 35,000 – 38,000 ตัน 

การสงออก ป พ.ศ. 2544 ไทยสงออกกาแฟดิบปริมาณ 65,634 ตัน มูลคา 1,148 
ลานบาท สงออกมากข้ึนแตมูลคาลดลง เนื่องจากราคากาแฟตกตํ่า 

การนําเขา ป พ.ศ. 2544 ไทยนําเขากาแฟผงสําเร็จรูปประมาณ 4,000 ตัน มูลคา 
140 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2543 และนําเขากาแฟดิบและกาแฟคั่วประมาณ 75 ตัน 
มูลคา 30 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเนื่องจากความนิยมในการบริโภคกาแฟผงสําเร็จรูป และกาแฟ
คั่วบดเพิ่มมากข้ึน 
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ราคาท่ีเกษตรกรขายได (ปเพาะปลูก 2539/40-2543/44) มีแนวโนมลดลงจาก 30.72 บาท 
–27.24 บาท รัฐตองแทรกแซงราคา 

การแปรรูปและผลิตภัณฑ 

- สามารถแปรรูปเปนกาแฟคั่วบดดวยอุปกรณตามประเภทของการคั่ว เชน คั่วแก คั่วไฟ
ปานกลาง คั่วออน และปรุงแตงความนาด่ืมในภาชนะตาง ๆ กันตามสูตรผสมของผูคา 
เชน เอสเปรสโซ บลูเมาทเทน บราซิลซานโตส หรือจาวา เปนตน ปจจัยสําคัญท่ีทําให
กาแฟมีรสชาติอรอยตามความตองการ คือ การคั่ว, การบด และการชง การคั่วกาแฟเปน
กระบวนการขึ้นกับเวลาและอุณหภูมิประมาณ 200-240 องศาเซลเซียส ใชเวลาในการคั่ว 
10-20 นาที  

- สามารถแปรรูปเปนกาแฟสําเร็จรูป (Instant Coffee) โดยใชการผลิตในระบบพนแหง 
คือ การพนนํ้ากาแฟไปในความรอน นํ้าจะระเหยไป ไดผงกาแฟสําเร็จรูป และการผลิตใน
ระบบเย็น (Freeze dry) นํานํ้ากาแฟเขมขนท่ีแชเย็นจนเปนเกร็ดแข็งไปผานความ 
รอน เพ่ือระเหยน้ําอยางรวดเร็วจะไดกาแฟผงสําเร็จรูป 

- นอกจากนี้นํากาแฟไปบริโภคในรูปอื่น ๆ เชน เปนสวนผสมของอาหารหวาน เชน 
ไอศกรีม ขนมเค็กอื่น ๆ หรือนําเอาสารกาแฟไปสกัดสารคาเฟอีน โดยนําเอาคาเฟอีนไป
ผสมในเคร่ืองด่ืม ประเภทน้ําอัดลม และเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังตาง ๆ 
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