
ชาศรีลังกา: Ceylon Tea 
 

อัจนา   ชํานาญศิลป 
        กลุมสงเสริมการผลิตไมยืนตน 
        สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 
เม่ือตนเดือนสิงหาคม 2551 ขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนากระบวนการ

ปลูกและผลิตชาอยางครบวงจรภายใตความรวมมือไทย-ศรีลังกา รวมกบัเจาหนาท่ีจากกรมพัฒนาท่ีดิน และ  
กรมวิชาการเกษตร โครงการดังกลาวนี้มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนเจาภาพหลักในการดําเนนิการ กรมวิชาการเกษตร 
และกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานสนับสนุน สําหรับการมอบหมายความรับผิดชอบหัวขอกิจกรรมการ 
ดูงานคร้ังนี้ กรมสงเสริมการเกษตรรับผิดชอบดานการสงเสริมการผลิต การแปรรูป และการตลาดชา 
 ประเทศศรีลังกาเปนเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยูใกลชายฝงตะวันออกเฉียงใตของอินเดีย มีพื้นท่ี 
65,610 ตารางกิโลเมตร ประชากร 21,128,773 คน อุณหภูมิเฉล่ีย 28-30 องศาเซลเซียส แตในเขตพืน้ท่ีสูงทาง

ตอนกลางของประเทศที่มีความสูง 2,000 เมตรจากระดับน้ําทะเล เชน Nuwara Eliya ในฤดหูนาวจะมี
อุณหภูมิต่ํากวา 16 องศาเซลเซียส ชวงมรสุมจะมีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพัดพาฝนมาต้ังแตเดือนพฤษภาคม
ถึงกรกฎาคม และพัดตอไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ทางตอนใตและทางภาคกลาง สวนภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในชวงเดอืนธันวาคมถึงมกราคม  
 ความสนใจในการปลูกชาในประเทศศรีลังกาเร่ิมข้ึนต้ังแตปค.ศ.1850โดยเจาของกิจการผลิตกาแฟ 

Loolecondera Estate ในป ค.ศ.1867 จึงไดมอบหมายให Mr.James Tylor ชาวสกอตแลนด เปน
ผูรับผิดชอบในการศึกษาทดลองปลูกชา ซ่ึงดําเนินการใน 19 พื้นที่ จนกระท่ังป ค.ศ.1873 Mr.James Tylor 
สามารถผลิตชาคุณภาพดี และสงเขาประมูลชาท่ีกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษได ในป ค.ศ.1869 เกิดการ
ระบาดของโรคราสนิมในกาแฟซ่ึงเปนพืชหลักของศรีลังกาในขณะนั้น ทําใหเจาของกจิการผลิตกาแฟหาพืช

อ่ืนมาปลูกแทนกาแฟ ดังนัน้เจาของกิจการผลิตกาแฟ Loolecondera Estate และ Estate อ่ืนๆจึงหันมา
ปลูกชาแทนกาแฟ ชาจึงเปนพืชท่ีปลูกทดแทนกาแฟต้ังแตนั้นมา 
 ปจจุบันศรีลังกาเปนประเทศท่ีผลิตชาไดเปนอันดับสามของโลกรองจากจีน และอินเดีย พื้นท่ีปลูก
ชาท้ังประเทศประมาณ 187,309 เฮกตารหรือประมาณ 1,170,681.25 ไร สวนใหญจะอยูบริเวณท่ีสูงใน

ตอนกลางของประเทศ พื้นทีท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต และพื้นท่ีเชิงเขาทางตอนใตของประเทศใน Galle 
district โดยจาํแนกพื้นท่ีปลูกตามระดับความสูงดังนี้ 

1. Low grown ปลูกในระดับความสูงตํ่ากวา 610 เมตรจากระดับน้าํทะเล ไดแกพืน้ท่ี Galle และ 

Rathnapura district 
2. Medium grown ปลูกในระดับความสูง 610-1,220 เมตรจากระดับน้าํทะเล ไดแกพืน้ท่ี Kandy 

district 



3. High grown ปลูกในระดับความสูงมากกวา 1,220 เมตรจากระดับน้ําทะเล ไดแกพืน้ท่ี 

Nuwara Eliya Udapussellawa Dimbura และUva district 
 ชาท่ีปลูกในพืน้ท่ีท่ีมีระดับความสูงตางกันจะใหน้ําชาท่ีมีสี กล่ิน และรสชาติตางกัน ชาท่ีปลูกในพืน้ท่ี

สูง เชนพื้นท่ี Nuwara Eliya Udapussellawa Dimbura และUva district จะเปนชาท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุด น้ํา

ชาจะมีสีเหลืองทอง กล่ินหอมมากกวาชาท่ีปลูกในพื้นท่ีต่าํ 
สภาพดิน ฟา อากาศ 
 สภาพดิน ฟา อากาศท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกชาในประเทศศรีลังกาคือ มีปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย

45-50 นิ้วตอป (1,140-1,270 มิลลิเมตรตอป) ดินควรมีสภาพเปนกรด มีpH ระหวาง 5.4-5.8  
พันธุชาท่ีปลูก 

 สวนใหญจะเปนกลุมพันธุชาอัสสัม (Camellia sinensis var.assamica) กลุมพันธุชาจีน (Camellia 
sinensis var.sinensis) มีจํานวนนอย 

วิธีการปลูก 

 ปลูกดวยกลาท่ีปกชําอายุ 12-18 เดือน ระยะปลูก 60 × 120 เซนติเมตร แปลงปลูกจะยกรองและทําเปน
ลักษณะข้ันบันได หลังจากยายปลูกลงแปลงแลวประมาณ 18-24 เดือน จะเร่ิมเก็บยอดชาได และสามารถเก็บ 
ผลผลิตยอดชาไดจนตนชามีอายุถึง 50 ป 
การทํารมเงา 
 การปลูกพืชเพือ่ทํารมเงาจะมี 3 ระดับ คือรมเงาสูง (high shade) รมเงาปานกลาง (medium shade) 
และรมเงาตํ่า (low shade) ไมทํารมเงาบางชนิดจะเปนพชืบํารุงดินดวย  

การเก็บเก่ียว 
 การเก็บยอดชาจะเร่ิมเก็บในตอนเชาต้ังแตเวลาประมาณ 07.00 น จนถึงตอนบายประมาณ 14.00 น 

ปจจุบันจะมีคนงานเก็บใบชาของ estate ท่ัวประเทศ ประมาณ 300,000 คน การเกบ็ยอดชาจะเกบ็ดวยมือโดย
เก็บยอดชาท่ีมี 1 ยอด 2 ใบ คนงานเก็บยอดชาที่มีประสบการณจะสามารถเก็บยอดชาสดได 30 กิโลกรัม/วัน 
ยอดชาสด 4 กโิลกรัม จะทําเปนชาดํา (black tea)ได 1 กโิลกรัม ตนชา 1 ตนสามารถเก็บยอดชามาทําเปนชาดํา
ได 70 กิโลกรัม/ป 
กระบวนการผลิตชาดํา/ชาฝร่ัง (Black tea) 

ผลิตภัณฑชาฝรั่ง คือ การนํายอดชามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ โดยท่ีสวนประกอบตาง ๆ ทางเคมีในยอดชา
ท้ังหมดเปล่ียนไป กระบวนการแปรรูปชาดํา/ชาฝร่ังมีดังนี้ 

1.การผึ่งชา (Withering) นํายอดชาสดมาผ่ึงในรมใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในยอดชาดวยเคร่ือง
ผ่ึงซ่ึงมีลมรอนเปาผานตระแกรงของกระบะผ่ึง(15-18 ช่ัวโมง) ข้ันตอนนี้จะลดความช้ืนในยอดชาลงเหลือ55-75% 

    2.การนวดชา (Rolling) เปนการนวดดวยเคร่ืองนวดเพื่อใหยอดชามวนตัวและขยี้ใหใบชาฉีกขาด การ

นวดชาจะมีระบบการนวด 3แบบ ไดแก Orthodox ,CTC และRotoven 



ระบบการนวดชาในการแปรรูปชาฝร่ังท่ีนยิมมี 3 แบบ ดงันี ้

แบบOrthodox เปนระบบการผลิตท่ีเกาแก ใหผลิตภณัฑชาฝร่ังท่ีมีคุณภาพดี ตัวชาสวย สีชา

คอนขางดํา แตตนทุนสูงกวาแบบอ่ืน เคร่ืองนวดเปนโตะกลมต้ังพื้น แบบ Jackson อาจเปนโมเดีย่ว (single 

action) หรือโมคู (double action) การปอนยอดชาตองตอเนื่องสมํ่าเสมอ ระยะแรกเร็วแลวคอยๆชาลง
ตามลําดับจนหมด การทํางานของเคร่ืองนวด ใน 5-10 นาทีแรกจะนวดโดยไมมีแรงกดจากฝาครอบชา 
จากนั้นคอยๆเพิ่มแรงกดโดยการหมุนเกลียวลดฝาครอบลงชาๆ ควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกิน 900F เวลานวด
ท่ีเหมาะสมประมาณ 30 นาที 

 แบบ C.T.C (Curling, Tearing and Cutting) เปนระบบท่ีเคร่ืองนวดทําหนาท่ีมวน ฉีก และ

บดในเวลาเดยีวกัน เคร่ืองนวดประกอบดวยลูกกล้ิงท่ีมีรองฟนเปนคูๆ การนวดชาแบบ C.T.C ยอดชามีระดับ

การผ่ึงนอยกวาแบบ orthodox โดยนํายอดชาที่ผานการนวดแบบ orthodox ไปผานเคร่ืองสางและรอนชา 
สวนท่ีไมผานเคร่ืองรอนจะถูกนําไปปอนเขาเคร่ืองนวด C.T.C ขณะท่ียอดชาผานระหวางลูกกล้ิงจะถูกนมวน

(curling) ฉีก(tearing) และบดอัด(crushing) ในเวลาเดียวกันใหกลายเปนช้ินเล็กๆ ตกลงสูสายพานลําเลียง
สูลูกกล้ิงชุดถัดไป อาจมีลูกกล้ิง 2-3 ชุด ชาท่ีผานลูกกล้ิงชุดสุดทายจะนําไปหมัก 

 แบบ Rotoven  ยอดชามีระดับการผ่ึงเทากับแบบ C.T.C และตองผานเคร่ืองนวดแบบ orthodox 
กอน การนวดแบบ Rotoven เหมาะสําหรับยอดชาแกเชนเดียวกับแบบ C.T.C สีของชาจะมีสีน้ําตาลเขมกวา

แบบ orthodox แตตัวชาจะไมคอยสวย เคร่ืองนวดแบบ Rotoven เปนรูปทรงกระบอก มีรองเกลียวเพื่อนํา
ยอดชาสูดานในกระบอก มีใบพัดเปนคูๆ ทําหนาท่ีขยี้ และนําใบชาออกมาดานนอก 

 การผลิตชาดําของศรีลังกา ข้ันตอนการนวดสวนใหญประมาณ 97 % จะเปนการนวดแบบ orthodox
อีก 3% จะเปนการแบบ C.T.C 

3.การหมักชา (Fermenting) เพื่อใหปฏิกิริยาทางเคมีเกิดข้ึนอยางเต็มท่ีท่ีอุณหภูมิ 20-28 องศาเซลซียส 

นาน 2-4 ช่ัวโมง 

4.การอบแหง (Drying)โดยใชเคร่ืองอบท่ีอุณหภูมิ 84-94 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จนมีระดับ

ความช้ืน 3-5% 

  5.คัดเกรดและบรรจุ (Grading and Packaging) 
 การแบงเกรดของชาฝรั่ง/ชาดํา (Black Tea) จะแบงตามขนาดของชาแหงดังนี ้
 Leave grades จะแบงเปน 

- O.P (Orange Pekoe) 
- Pek (Pekoe) 

 
 



 Broken grades จะแบงเปน 
- FP (Flowery Pekoe) 
- B.O.P (Broken Orange Pekoe) 
- B.P (Broken Pekoe) 
- BOPF (Broken Orange Pekoe Fannings) 
- Fng (Fannings) 
- D (Dusts) 

การชิมและการปรุงชา 
 กอนท่ีจะมีการซ้ือขายชาซ่ึงทําโดยการประมูลจะตองมีการชิมชา (tea test) จะทําหลังจากท่ีปรุงชา
เสร็จแลวกอนท่ีจะนําไปบรรจุ วิธีการคือ จะนําชา 2.8 กรัม แชในน้ําเดอืด 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แลว
กรอง และใชชอนสําหรับชิมชาตักน้ําชามาชิมโดยกล้ัวในปากแลวบวนท้ิง ชาท่ีผานการชิมแลว ผูเชี่ยวชาญ
การชิมชาจะตองระบุรายละเอียดคุณภาพตัวอยางชาท่ีชิม และตองเปนผูรับประกันคุณภาพชาในดานรสชาติวา
ไดมาตรฐานแลว และสามารถคัดเกรด นําไปสูการประมูลและการแปรรูปได 
การประมูลชา 
 การซ้ือขายชาในประเทศศรีลังกามีกฎหมายคือ จะตองนาํมาประมูลกอนซ่ึงมีจํานวนประมาณ 75 
เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือประมาณ 25 เปอรเซ็นต สามารถนําไปขายปลีกได  โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. รับซ้ือใบชาสดหรือใบชาแหงจากเกษตรกรโดยบริษัทชา (Tea factories/estate) 
2. การประมูลชา (Tea auction) โดย broker (ปจจุบันมี 9 ราย) กอนท่ีจะนําไปขายท้ังในประเทศ

และสงออก 
3. การผลิตชาในรูปผลิตภัณฑตางๆ 
4. การสงเสริมและการควบคุมการตลาด 

ตลาดสงออกชาของประเทศศรีลังกา 
 ปจจุบันชาศรีลังกาสงออกขายท่ัวโลก ลูกคารายใหญท่ีสุดของชาศรีลังกาคือลูกคาในประเทศอังกฤษ แต
ผลิตภัณฑชา 70 เปอรเซ็นตสงออกไปรัสเซีย ประเทศในตะวันออกกลาง และอัฟริกาเหนือ ชาดําและผลิตภัณฑ

ชาของศรีลังกาที่มีคุณภาพดไีดมาตรฐานและผานการรับรองของ Ceylon Tea Board แลวจะมีสัญญลักษณรูป

สิงหโต (Lion Logo) 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการผลิต ชาดํา /ชาฝร่ัง/ชาหมัก (Black Tea) 

 
 

ยอดชา 

ผ่ึงในรมดวยเคร่ืองผ่ึงท่ีเปาดวยลมรอน 15-18 ชม. 
ความช้ืน 60 – 55 % 

นวด (Rolling) 
ระบบ Orthodox / C.T.C / Rotoven

หมัก (Full Fermentation)  
20-28 องศาเซลเซียส /2-4 ช่ัวโมง 

อบแหง84-94 องศาเซลเซียส/ 20 นาที 

คัดเกรด/ บรรจุ 

ชาใบ ชาผง 
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