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การศึกษาการเพิม่ปริมาณน า้มันของเมลด็ชาน า้มัน (Camellia oleifera Abel.) หลงัการเกบ็เกีย่ว 

Study On Postharvest Treatment On Oil Content Of Oil-Tea (Camellia oleifera Abel.) Seed. 

อรรถนนท ์จนัทร์อ่อน (Attanon Junon) * ดร.สณัห์ ละอองศรี (Dr.Sanh La-ongsri) ** 

บทคดัย่อ 
ชาน ้ ามนัสามารถน าเมลด็มาสกดัน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพดี ส าหรับการบริโภคเพ่ือสุขภาพโดย น ามาประกอบอาหาร 

และน ามาใชใ้นอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง โดยการทดลองน้ีเมลด็ชาน ้ ามนัท่ีศึกษามาจากแปลงปลูกบา้น
ปูนะ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ระดบัความสูง 980 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล) วางแผนการทดลองแบบ factorial in 
Completely Randomized design. (CRD) มี 2 ปัจจยั คือ อิทธิพลของ Gibberellic acid (GA) และระยะเวลาในการเก็บ
รักษาหลงัการเก็บเก่ียว จากการทดลงพบว่า วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการใชส้ารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ 300 
มิลลิกรัมต่อลิตร และการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 วนั โดยปริมาณน ้ ามนัท่ีไดม้ากท่ีสุดคือ 43.36 เปอร์เซ็น ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 9.82 
เปอร์เซ็น เม่ือเทียบกบัส่ิงทดลองควบคุม 

ABSTRACT 
Tea oil produced from seed of oil-tea (Camellia oleifera Abel.), which can be used as healthy cooking oil 

and also as raw materials for cosmetic products. In this paper, we studied seed of oil-tea from Ban Puna Tambon 
Thoet Thai, Amphoe Mae Fa Luang, Chang Wat Chiang Rai . Experimental plot design factorial in Completely 
Randomized design (CRD). There are 2 factors: the effect of Gibberellic acid (GA) and storage time after harvest. 
The response of oil-tea seed to GA concentration and time during the postharvest handling period. The results showed 
that the optimal combination was GA concentration 300 ppm and time, 6 day. The maximum predicted oil content in 
seeds of oil-tea was 43.36 %, which was increased by 9.82% compared with the control group.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั:  ชาน ้ ามนั ปริมาณน ้ ามนั หลงัการเก็บเก่ียว 

Keywords: Oil-tea camellia, Oil content, Postharvest 
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บทน า 
ชาน ้ ามนั (Oil seed Camellia หรือ Tea oil Camellia) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ Camellia oleifera Abel. เป็นพืช

ในสกุล Camellia วงศ์ Theaceae เช่นเดียวกบัชาท่ีใช ้ในการชงด่ืม (Camellia sinensis) แต่คนละสายพนัธ์ุกนั ชาน ้ ามนั
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีพบแพร่หลายทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเจริญไดดี้ท่ีระดบัความสูง 500-1300 
ม. จากระดบัน ้ าทะเล ชาน ้ ามนัเป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็ไม่ผลดัใบ สูงประมาณ 2-4 ม. เป็นพืชใบเด่ียว ลกัษณะเป็นรูปรี ดอก
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นดอกเด่ียวหรือดอกช่อ 2-3 ดอก จะออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ผลชาน ้ ามนัมี
ลกัษณะกลมสีเขียวขนาดเท่าลูกมะนาว เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 2-5 ซม. เม่ือผลแก่เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาล และบริเวณ
ปลายผลแตกออกเป็นแฉก 3-4 ส่วน แต่ละส่วนมีเมลด็ 1-3 เมลด็เมลด็ชาน ้ ามนัมีสีน ้ าตาลปนเหลืองจนเขม้ถึงด า ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีน ามาสกดัน ้ ามนั (ศราวธุ, 2555) 

เน่ืองจากชาน ้ ามนัเป็นพืชท่ีตอ้งการความหนาวเยน็ในการสร้างตาดอก ท าให้พ้ืนท่ีเพาะปลูกมีอยา่งจ ากดั และ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกท าไดย้าก การศึกษาน้ีจึงศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่ม Gibberellic acid ท่ีมี
การรายงานพบวา่การใช ้GA ท่ีความเขม้ขนั 403.64 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ี 6.81 วนั สามารถเพ่ิม
ปริมาณน ้ ามนัในเมล็ดชาน ้ าได ้5.69 เปอร์เซ็น (SONG และคณะ, 2017) ซ่ึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิดต่อไร่ และใน
ปัจจุบนัเกษตรกรยงัขาดความเขา้ใจต่อวธีิการเก็บรักษาเมลด็ชาน ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม การศึกษาน้ีสามารถ
บ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงคุณภาพ และปริมาณของน ้ ามนัในเมล็ดชาน ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียว และวิธีการเก็บรักษาท่ี
เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเมล็ดชาก่อนการแปรรูป มีความส าคญัมากต่อระบบการจดัการหลงัการเก็บเพ่ือให้เกิดการ
สูญเสียปริมาณ และคุณภาพของน ้ ามนัชาในเมล็ดท่ีน้อยท่ีสุด จากวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาท่ีดี และสามารถ
เก็บเมลด็เพ่ือรอการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมไดน้านยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ GA ต่อปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาน ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียว 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาน ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียว 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 

ศึกษาการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาหลงัการเก็บเก่ียว น าเมลด็ชาน ้ ามนัจากแปลงปลูกบา้นปู
นะ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ระดบัความสูง 980 เมตรจากระดับน ้ าทะเล) วางแผนการทดลองแบบ factorial in 
Completely Randomized design. (CRD) มี 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 คือ อิทธิพลของ GA ต่อปริมาณน ้ ามนัในเมล็ดชาน ้ ามนั
แบ่งความเขม้ขน้เป็น 4 ระดบั คือ 1. GA ความเขม้ขน้ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 2. GA ความเขม้ขน้ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 3. 
GA ความเขม้ขน้ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 4.ส่ิงทดลองควบคุม ปัจจยัท่ี 2 คือ อิทธิพลของระยะเวลาท่ีเก็บรักษาเมล็ดชา
น ้ ามนัหลงัการเก็บเก่ียว คือ วนัท่ีเร่ิมเก็บรักษา วนัท่ี 2 ของการเก็บรักษา วนัท่ี 4 ของการเก็บรักษา วนัท่ี 6 ของการเก็บ
รักษา วนัท่ี 8 ของการเก็บรักษา และ วนัท่ี 10 ของการเก็บรักษา โดยแต่ละส่ิงทดลองมี 3 ซ ้ า (Replication) โดยน าเมล็ด
ชาน ้ ามนัอายุ 10 เดือน นับตั้งแต่ติดผล แบ่งเมล็ดเป็น 4 กลุ่มแช่ในสารละลาย GA ในแต่ละความเขม้ขน้เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง หลงัจากนั้นท าการตากเมลด็ในท่ีร่มเป็นเวลา 12 ชัว่โมง จากนั้นแบ่งเป็น 60 กลุ่มตามส่ิงทดลอง ดว้ยเคร่ืองแบ่ง
เมลด็ กลุ่มละ 200 กรัม โดยวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของเมลด็ชาน ้ ามนั ดงัน้ี  
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ความช้ืน (%) =      (น ้ าหนกัก่อนอบ – น ้ าหนกัหลงัอบ) x 100 

             น ้ าหนกัก่อนอบ 

 

วเิคราะห์ปริมาณน า้มนัโดยใช้วธีิ Soxhlet solvent extraction (Sukhasem และ Limphapayom, 2015) 
  1. ชัง่ตวัอยา่งเมลด็ชาน ้ ามนัท่ีบดละเอียดน ้ าหนกั 17 ก. ใส่ในกระดาษกรอง แลว้พบัให้มิดชิดใส่ใน
กรวยกระดาษ แลว้น าเขา้เคร่ืองสกดัน ้ ามนั รุ่น 2058 SOXTEC Manual Extraction Unit 
  2. เติมตวัท าละลายเฮกเซนปริมาตร 110 มล. ลงในถว้ยอลูมิเนียมแลว้สกดัเป็นเวลา 3.50 ชัว่โมง 
  3. ระเหยเฮกเซนให้เหลือแต่น ้ ามนัในตูอ้บลมร้อน ท่ีอุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง และน าไป
ชัง่ดว้ยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ต  าแหน่งค านวณหาเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนั ตามสูตร 

 
 

 
วเิคราะห์หาปริมาณความช้ืน (คณิตา, 2542) 

  1.  น าถ้วยอลูมิเ นียมไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปลดอุณหภูมิใน
โถดูดความช้ืนเป็นเวลา 10 นาที  
  2. น าตวัอย่างท่ีเตรียมไวใ้ส่ถว้ยอลูมิเนียม 5 ก. น าไปอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 
ชัว่โมง จนกระทัง่ไดน้ ้ าหนกัคงท่ี 
  3. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปค านวณหาความช้ืน (%) ตามสูตร  

 
 
 

ผลการวจิยั 
จากผลการวิจยั พบวา่ เมล็ดชาน ้ ามนัท่ีไดรั้บ GA ท่ีความเข็มขน้ท่ี 300 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเพ่ิมปริมาณ

น ้ ามนัในเมลด็ชาไดม้ากท่ีสุดโดยไม่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัเมล็ดชาน ้ ามนัท่ีไดรั้บ GA ท่ีความเข็มขน้ 400 และ 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่มีความแตกต่างทางสถิติกบัส่ิงทดลองควบคุมท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ภาพท่ี 1) และในวนั
เก็บรักษา วนัท่ี 10 มีการเพ่ิมของปริมาณน ้ ามนัท่ีมากท่ีสุดโดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัวนัท่ีเก็บรักษาในวนัท่ี 8 
แต่มีความแตกต่างทางสถิติกบั วนัท่ีเก็บรักษาในวนัท่ี 0 2 4 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99%  (ภาพท่ี 2) โดยไม่มีปฏิสัมพนัธ์
กนัระหวา่งความเขม้ขน้ของ GA กบัระยะเวลาการเก็บรักษา (ตารางท่ี 2) 

                        น ้ าหนกัน ้ ามนัท่ีสกดัได ้x100  

                         น ้ าหนกัตวัอยา่ง (กรัม) 
เปอร์เซนตน์ ้ ามนั = 
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ภาพที ่1 แสดงปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาท่ีไดรั้บความเขม้ขน้ของ GA ในระดบัต่างๆ  

 

ภาพที ่2 แสดงปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งการเก็บรักษา และท่ีไดรั้บความเขม้ขน้ของ GA ในระดบั
ต่างๆ 

เปอร์เซ็นความช้ืนในเมล็ดชาโดยในวนัท่ีเก็บรักษาในวนัท่ี 0 ถึงวนัท่ี 4 เปอร์เซ็นความช้ืนในเมล็ดชาลดลง
อยา่งมากโดยแตกต่างทางสถิติกบัวนัท่ีเก็บรักษาในวนัท่ี 6 8 และ 10 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% และเมล็ดชาน ้ ามนัท่ี
ไดรั้บ GA ท่ีความเขม็ขน้ท่ีความเขม็ขน้ต่างๆไม่มีความแตกต่างทางสถิติของเปอร์เซ็นความช้ืนในเมลด็ชา (ภาพท่ี 3) 

GA concentration / ppm 
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ภาพที ่3  แสดงเปอร์เซ็นความช้ืนในเมลด็ชาท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งการเก็บรักษา และท่ีไดรั้บความเขม้ขน้ของ GA ใน
ระดบัต่างๆ  

 น ้าหนกัของกองเมลด็ชาน ้ ามนัในวนัเร่ิมตน้มีน ้ าหนกักองเฉล่ียอยูท่ี่ 203 กรัม โดยมีการลดลงของน ้ าหนกักอง
อยา่งต่อเน่ือง แลว้ในวนัท่ี 10 น ้ าหนกักองฉล่ียเมลด็อยูท่ี่ 138 .3 กรัม โดยน ้ าหนกัท่ีลดลงในแต่ละวนัมีความแต่กต่างกนั
ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 %  (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที ่4 แสดงน ้ าหนกัในกองเมลด็ชาท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งการเก็บรักษา และท่ีไดรั้บความเขม้ขน้ของ GA ใน 

             ระดบัต่างๆ 
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ตารางที ่1 แสดงเปอร์เซ็นน ้ ามนัในเมลด็ชาท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งการเก็บรักษา และท่ีไดรั้บความเขม้ขน้ของ GA ใน   
                 ระดบัต่างๆ 

  
ปัจจยั 

เปอร์เซ็นน ้ ามนั 
วนัท่ีเก็บรักษา GA (ppm) 

1 0 ควบคุม 33.14 
2 0 300 33.14 
3 0 400 33.14 
4 0 500 33.14 
5 2 ควบคุม 33.81 
6 2 300 36.22 
7 2 400 35.99 
8 2 500 38.75 
9 4 ควบคุม 38.12 
10 4 300 38.34 
11 4 400 36.20 
12 4 500 37.66 
13 6 ควบคุม 34.98 
14 6 300 42.23 
15 6 400 38.34 
16 6 500 37.35 
17 8 ควบคุม 38.17 
18 8 300 42.64 
19 8 400 43.36 
20 8 500 41.55 
21 10 ควบคุม 42.53 
22 10 300 42.97 
23 10 400 40.08 
24 10 500 42.30 

 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาท่ีเปล่ียนแปลงระหวา่งการเก็บรักษา และท่ีไดรั้บ 
                 ความ เขม้ขน้ของ GA ในระดบัต่างๆ 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
จากการศึกษาพบวา่การใช ้GA ท่ีความเขม้ขน้ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเก็บรักษาเมล็ดชาน ้ ามนัท่ี 8 วนั 

สามารถเพ่ิมปริมาณของน ้ ามนัในเมลด็ไดม้ากท่ีสุดคือ 43.36  เปอร์เซ็น (ตารางท่ี 1) มีการเพ่ิมปริมาณของน ้ ามนัในเมลด็
ชาอีก 9.82 เปอร์เซ็น จากการเปรียบเทียบปริมาณน ้ ากบัส่ิงทดลองควบคุม โดยมีผลท่ีความสอดคลอ้งกบั SONG และ
คณะ (2017) ท่ีพบว่าการใช ้GA กบัเมล็ดชาน ้ ามนัท่ีความเขม้ขนั 403.64 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีการเก็บรักษาท่ี 6.81 วนั 
สามารถเพ่ิมปริมาณน ้ ามนัในเมลด็ชาน ้ าไดถึ้ง 5.69 เปอร์เซ็น  

จากการทดลองพบวา่ส่ิงทดลองควบคุมมีการเพ่ิมของน ้ ามนัเช่นเดียวกบัส่ิงทดลองท่ีไดรั้บ GA จากภายนอก 
แต่มีอตัราการเพ่ิมของน ้ ามนัท่ีนอ้ยกวา่ส่ิงทดลงท่ีไดรั้บ GA จากภายนอก 

จาการทดลองสรุปไดว้า่การน าเมล็ดชาน ้ ามนัแช่ในสารละลาย GA ท่ีความเขม้ขน้ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร  เป็น
เวลา 1 ชัว่โมง และการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 วนั สามารถเพ่ิมปริมาณน ้ ามนัในเมล็ดชาน ้ ามนั ได้ ถึง 9.82 เปอร์เซ็น 
อยา่งไรก็ตามจากการศึกษายงัช้ีให้เห็นวา่ยงัมีขอ้บกพร่องของงานวิจยัในเร่ืองของการใช้สารละลาย GA ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยัของการบริโภคน ้ ามนัชาท่ียงัไม่ไดรั้บการศึกษา และประเมินอยา่งถ่ีถว้น 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ศูนยว์ิจยัและพฒันาชาน ้ ามนัและพืชน ้ ามนั อยา่งสูง ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในดา้นสถานท่ี 
วตัถุดิบในการท าวจิยัในคร้ังน้ี ตลอดจนหอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ทางเคมี สาขาวชิาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 

Source of variance Sum of square Degree of freedom Mean square F value P value 
Model  844.193384 23 36.70406 5.69  <.0001** 
GA concentration  58.2324352 3 19.4108117 3.01 0.0392* 
Time 654.81487 5 130.962974 20.3 <.0001** 
GA concentration*Time 131.1460787 15 8.7430719 1.36 0.2084 
Error  309.627719 48 6.450577 

  Total 1153.821103 71       
 R2=0.731650      CV=6.668080 %      RMS=2.539799       
หมายเหตุ   *  =  significant (P< 0.05)  
                 **  =  significant (P< 0.01) 
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