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องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย
Fatty Acid Composition
of Assam Tea Seed Kernel Oils of Thailand
ธีรพงษ์ เทพกรณ์ 1* กาญจนา พลอยศรี2 และ อนัญญา เอกพันธ์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันเนื้อเมล็ดชาสายพันธุ์อัสสัมของไทย (Camellia
sinensis var. assamica) โดยเก็บตัวอย่างผลชาอัสสัมจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน นํามาแยกเนื้อ
เมล็ดชาและสกัดน้ํามันแบบซอกห์เลต พบว่าเมล็ดชาอัสสัมประกอบด้วยน้ํามันร้อยละ 12.22±1.32 โดยน้ําหนัก
การวิ เคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามั นชาด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทเมตรี พบว่า น้ํามั น
ชาอัสสัมประกอบด้วยกรดโอเลอิก (C18:1) ร้อยละ 55 กรดไลโนเลอิก (C18:2) ร้อยละ 21 กรดปาล์มมิติก
(C16:0) ร้อยละ 18 กรดสเตียริก (C18:0) ร้อยละ 4 และกรดไขมันอื่น ๆ ร้อยละ 2 โดยน้ําหนัก การเปรียบเทียบ
องค์ประกอบของกรดไขมันกับน้ํามันชาทางการค้า (Camellia oleifera) และรายงานการวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้
พบว่าน้ํามันชาอัสสัมของไทยมีองค์ประกอบของกรดไขมันใกล้เคียงกับน้ํามันชาพันธุ์ Camellia sinensis
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ABSTRACT
The present research aims to determine the fatty acid profiles in seed kernel of Assam
tea (Camellia sinensis var. assamica) of Thailand. Assam tea fruits were collected from Chiang
Rai, Chiang Mai and Nan provinces. The tea seed kernels were separated and extracted by
soxhlet extraction. The oil content of tea seed kernel was 12.22±1.32% w/w. The fatty acid
profiles of tea seed kernel oils examined by GC/MS indicated that oil consisted of 55% oleic acid
(C18:1), 21% linoleic acid (C18:2), 18% palmitic acid (C16:0), 4% stearic acid (C18:0) and 2% other
fatty acids. The fatty acid profiles were compared with that of commercially tea oils (Camellia
oleifera) and previous studies indicating that fatty acid profiles were similar to that of tea oils
from Camellia sinensis.
คําสําคัญ: ชาอัสสัม น้ํามันเนื้อเมล็ดชา น้ํามันชา ประเทศไทย
Keywords: Assam tea, Tea seed kernel oils, Tea oil, Thailand

บทนํา
ชา เชื่อว่ามีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางด้าน
ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จาก
หลักฐานพบต้นชาสายพันธุ์ดั้งเดิมหลายชนิดที่เป็นพันธุ์
พื้นเมืองประจําถิ่นของมณฑลยูนนาน (Yu and Lin,
1987) ชาได้แพร่กระจายไปยังประเทศในแถบเอเชียใต้
และเอเซียตะวันออกรวมถึงประเทศญี่ปุ่น (Yamaguchi
and Tanaka, 1995) ในประเทศไทยพบต้นชาตาม
ภูเขาทางเหนือของประเทศกระจายอยู่หลายจังหวั ด
ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย แม่ ฮ่ อ งสอน แพร่ น่ า น
ลําปาง และตาก (สายลม และคณะ, 2550) ปัจจุบัน
ชา เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ปลูกกันมากในจังหวัด
เชีย งราย เชีย งใหม่ น่ าน และแม่ ฮ่อ งสอน ชาที่ ปลู ก
ทางการค้าส่วนใหญ่เป็นชา Camellia sinensis ใน 2
สายพันธุ์คือ ชาอัสสัม (Camellia sinensis var.
assamica) และชาจีน (Camellia sinensis var.
sinensis) ชาที่ปลูกในประเทศจะปลูกเพื่อนําใบชาไป
ผลิตเป็นชาใบแห้ง 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ชาเขียวหรือ
ชาไม่หมัก (green tea, non-fermented tea), ชาอู่

หลงหรือชากึ่งหมัก (Oolong tea, semi-fermented
tea) และ ชาดําหรือชาหมัก (black tea, fullyfermented tea)
อย่ า งไรก็ ต ามต้ น ชายั ง มี ส่ ว นอื่ น ๆ ที่ มี
ประโยชน์นอกเหนือไปจากใบชา โดย “เมล็ดชา” ถือ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ เ นื่ อ งจากให้ น้ํ า มั น ชาที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง โดยทั่ ว ไปน้ํ า มั น ชาที่ ผ ลิ ต ทางการค้ า ป็ น
น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดชาพันธุ์ Camellia Oleifera
ปัจจุบันมีการใช้น้ํามันชาในการประกอบอาหาร อีกทั้ง
ใช้ในด้านสุขภาพและความงาม (Sahari et al., 2004)
โดยน้ํามันชาถือว่าเป็นน้ํามันที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับ
น้ํามันมะกอก (จุฑามณี, 2550; Fattahi-Far et al.,
2006) น้ํามันชามีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยควบคุมความ
ดั น ของเลื อ ดและควบคุ ม ระดั บ คอเลสเตอรอล มี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่
ผิว และช่วยลดริ้วรอย (Fattahi-Far et al., 2006;
Chaicharoenpong and Petsom, 2011) การศึกษา
องค์ ป ระกอบของกรดไขมั น ในเมล็ ด ชาของประเทศ
อินเดียพบว่าน้ํามันชาประกอบด้วยกรดไขมันหลัก ๆ
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ได้ แ ก่ กรดโอเลอิ ก (C18:1) กรดไลโนเลอิ ก (C18:2)
กรดปาล์ มมิติค (C16:0) และกรดสเตียริค (C18:0)
(Sengupta et al., 1976) Ravichandran and
Dhandapani (1992) ได้ศึกษาองค์ประกอบของกรด
ไขมันในเมล็ดชาอินเดีย 3 สายพันธุ์พบว่าประกอบด้วย
กรดไขมั น ชนิ ด โอเลอิ ค (C18:1) และไลโนเลอิ ก
(C18:2) เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก
สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ Tokue et al. (1989) ที่ศึกษาน้ํามัน
เมล็ดชาจากไต้หวันและญี่ปุ่น การศึกษาความเป็นไปได้
ในการผลิตน้ํามันชาเพื่อการค้าในประเทศอิหร่านโดย
Singh (1998) พบว่าชาจีนที่ปลูกในอิหร่านได้ผลผลิต
เมล็ดชา 975-1,300 กิโลกรัมต่อเฮคเตอร์ เมล็ดชามี
น้ํามันชาประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีศักยภาพในการผลิต
เป็ น น้ํ า มั น ชาเพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต อาหารเชิ ง
หน้าที่ (functional foods)
น้ํามันชาทางการค้าส่วนใหญ่ได้จากชาพันธุ์
C. oleifera มิใช่น้ํามันชาจากพันธุ์ C. sinensis ที่ปลูก
กั น มากในทางภาคเหนื อ ของไทย อย่ า งไรก็ ต ามเรา
สามารถพบเมล็ดชา C. sinensis ของสายพันธุ์ชาอัสสัม
ได้ทั่วไปตามป่าและสวนชาอัสสัมทางภาคเหนือของไทย
เนื่อ งจากชาอัสสั มเป็นชาที่ใ ช้เมล็ด ในการขยายพัน ธุ์
และเป็นชาพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยที่มีอายุมาก จึงพบ
เมล็ดได้ง่ายและพบได้มากกว่าสายพันธุ์ชาจีนที่ปลูกเพือ่
การผลิ ต ใบชา ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ ศึ ก ษาปริ ม าณ
น้ํามันจากเมล็ดชาพันธุ์อัสสัม (Camellia sinensis
var. assamica) ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน
เปรี ย บเที ย บกั บ น้ํ า มั น ชาทางการค้ า พั น ธุ์ Camellia
oleifera เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวโน้ม โอกาส
และความเป็นไปได้ในการผลิตน้ํามันชาจากสายพันธุ์
อัสสัมในอนาคต

1227

วิธีการวิจัย
1.ตัวอย่างผลชาอัสสัม และน้ํามันชาทางการค้า
เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ผ ล ช า อั ส สั ม (Camellia
sinensis var. assamica) ที่แก่เต็มที่จากไร่ชาที่ปลูก
ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 ตัวอย่าง (A1-CM ถึง A4-CM)
เชียงราย 3 ตัวอย่าง (A5-CR ถึง A7-CR) และน่าน 4
ตัวอย่าง (A8-NA ถึง A11-NA) รวมผลชาอัสสัม 11
ตั ว อย่ า ง และเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ํ า มั น ชาทางการค้ า
(Camellia Oleifera) จากประเทศไทย (O1-TH) และ
จีน (O2-CH) อย่างละ 1 ตัวอย่าง รวมน้ํามันชาทาง
การค้า 2 ตัวอย่าง
2. การเตรียมตัวอย่างเมล็ดชา
นําผลชาอัสสัมมาแกะเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดอยู่
จะได้เมล็ดชาอัส สัม จากนั้นกะเทาะเปลือ กหุ้มเมล็ ด
(kernel coat) ออกจะได้เนื้อเมล็ด (kernel) สีเหลือง
ครีม นําเนื้อเมล็ดไปบดละเอียดให้เป็นผง
3.การวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในเนื้อเมล็ดชา
วิเคราะห์ความชื้นในเนื้อเมล็ดชาโดยวิธีอบใน
ตู้อบลมร้อน (ISO1573, 1980) โดยชั่งตัวอย่างเนื้อ
เมล็ดชาประมาณ 5 กรัม อบตัวอย่างในตู้อบที่อุณหภูมิ
103±2 องศาเซลเซียส จนน้ําหนักคงที่ ชั่งน้ําหนักหลัง
อบและคํานวณความชื้นในหน่วยกรัมต่อ 100 กรัม
ตัวอย่าง (%w/w)
4.การสกัดน้ํามันจากเนื้อเมล็ดชา
สกั ด น้ํ า มั น จากเนื้ อ เมล็ ด ชาตามวิ ธี ข อง
Sahari et al. (2004) โดยชั่งเมล็ดชาที่บดละเอียดแล้ว
ลงใน Thimbles ประมาณ 10 กรั ม นํ า Thimbles
และถ้ ว ยใส่ เ ข้ า เครื่ อ งสกั ด แบบซอกห์ เ ลต สกั ด ด้ ว ย
ปิโตรเลียมอีเธอร์เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากนั้นนําถ้วยไป
อบในตู้ อ บลมร้ อ นเพื่ อ ไล่ ตั ว ทํ า ละลาย ทํ า ให้ เ ย็ น ใน
โถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และคํานวณปริมาณน้ํามัน
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ในน่วยกรัมต่อ 100 กรัมน้ําหนักแห้ง (%w/w dry
basis)
5.การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในเมล็ดชา
นําตัวอย่างน้ํามันชามาเตรียมให้เป็นเมธิลเอส
เทอร์ของกรดไขมันตามวิธีของ Nielsen (2003) โดยชั่ง
น้ํา มัน ชาประมาณ 500 มิ ล ลิก รัม เติ ม สารละลาย
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ 0.5%w/v (ในเมทานอล) 8
มิลลิลิตร นําไปรีฟลักประมาณ 10 นาที จากนั้นเติม
โบรอนไตรฟลูออไรด์ (BF3) 9 มิลลิลิตร รีฟลักต่อเป็น
เวลา 2 นาที เติมเฮกเซน 15 มิลลิลิตร นําฟลาสก์ออก
มาเติ ม สารละลายอิ่ ม ตัว โซเดี ย มคลอไรด์ (NaCl) 15
มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า อย่ า งแรง 30 วิ น าที เติ ม สารละลาย
อิ่มตัวโซเดียมคลอไรด์ลงไปเล็กน้อย เขย่า และตั้งทิ้งไว้
ให้ แ ยกชั้ น ดู ด สารละลายชั้น เฮกเซนมาเติ ม โซเดี ย ม
ซัลเฟต (Na2SO4) นําสารละลายที่ได้ไปฉีดเข้าเครื่อง
GC/MS (Agilent 6890) (1 ไมโครลิตร อุณหภูมิ 220
องศาเซลเซียส split mode 150:1) โดยใช้คอลัมน์
HP-5 MS Agilent (0.25 mm × 30 m × 0.25 µm)
อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 1 มิลลิลิตร/นาที เป็น
เวลา 30 นาที หาชนิดและปริมาณกรดไขมันแต่ละชนิด
โดยเทียบกับ retention time และ mass spectra
ของตัวอย่างและสารมาตรฐาน fatty acid methyl
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esters (Aldrich, England) คํานวณปริมาณกรดไขมัน
ในหน่วยกรัมต่อ 100 กรัม (%w/w)

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
1. ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของผลและเมล็ ด
ชาอัสสัม
ตัวอย่างผลชาพันธุ์อัสสัมจากจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย และน่าน จํานวน 11 ตัวอย่าง มีลักษณะผล
เป็นแบบแคปซูล รูปร่างค่อนข้างกลม ผนังผลหนาและ
แข็ ง มี สี เ ขี ย วแกมน้ํ า ตาล (รู ป ที่ 1) ผลชาแต่ ล ะผล
ประกอบด้วยเมล็ดชาประมาณ 1-3 เมล็ด เมล็ดชามี
ลักษณะค่อนข้างกลม เปลือกเมล็ดแข็ง มีสีน้ําตาลเข้ม
มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 1.4±0.4 เซนติเมตร ผล
ชาอัสสัม 100 กรัม ประกอบด้วยผลชาประมาณ 4060 ผล เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนของผลชา
พบว่ า ผลชาประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็น เปลื อ กหุ้ ม เมล็ ด
(seed coat) และเมล็ดชา (tea seed) อย่างละ
ประมาณร้อยละ 50 โดยน้ําหนัก ส่วนที่เป็นเมล็ดชา
ประกอบด้วยเปลือกหุ้มเนื้อเมล็ด (kernel coat) ร้อย
ละ 23.5 และเนื้อเมล็ด (kernel) ร้อยละ 26.5 โดย
น้ําหนัก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 องค์ประกอบเฉลีย่ ในผลชาอัสสัม 100 กรัม
องค์ประกอบ
น้ําหนักเฉลี่ย (กรัม)
เปลือกหุ้มเมล็ดชา (Tea seed coat)
50.0
เมล็ดชา (Tea seed)
50.0
เปลือกหุ้มเนื้อเมล็ด (Kernel coat)
23.5
เนื้อเมล็ด (Kernel)
26.5

งานวิจัย
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รูปที่ 1 (A) ผลชาอัสสัม (B) เมล็ดในผลชาอัสสัม (C) เมล็ดชาอัสสัม (D) เปลือกหุ้มเนื้อเมล็ด (E) เนื้อเมล็ดชาอัสสัม
และ (F) เนื้อเมล็ดชาอัสสัมบดละเอียด
2. ปริมาณความชื้นและน้ํามันในเนื้อเมล็ดชาอัสสัม
เนื้อเมล็ดชาอัสสัมมีความชื้น 4.55-8.30 กรัม
ต่ อ 100 กรั ม คิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย ประมาณ 6.61±1.10
กรั ม ต่ อ 100กรั ม เมื่ อ นํ า เนื้ อ เมล็ ด ชาอั ส สั ม ไปสกั ด
น้ํามันแบบซอกห์เลตพบว่าเนื้อเมล็ดชาอัสสัมมีปริมาณ

น้ํามันในช่วง 10.67-14.57 กรัมต่อ 100กรัมน้ําหนัก
แห้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยประมาณ 12.22±1.32 กรัมต่อ
100 กรัมน้ําหนักแห้ง (รูปที่ 2) น้ํามันที่ได้มีลักษณะใส
สีเหลืองทอง

16

Moisture

Fat

14

Content (%w/w)

12
10
8
6
4
2
0
A1-CM A2-CM

A3-CM A4-CM

A5-CR

A6-CR

A7-CR

A8-NA

A9-NA A10-NA A11-NA

Assam tea seeds

รูปที่ 2 ปริมาณความชื้นและน้ํามันในเนื้อเมล็ดชาอัสสัม (ปริมาณน้ํามันมีหน่วยเป็น กรัมต่อ 100 กรัมน้ําหนักแห้ง)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

3. องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันจากเนื้อเมล็ด
ชาอัสสัม
การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันใน
เนื้อเมล็ดชาอัสสัมรหัส A5-CR และA11-NA พบว่า
น้ํามันจากเนื้อเมล็ดชาอัสสัมประกอบด้วยกรดไขมั น
อิ่มตัว (saturated fatty acid: SFA) และกรดไขมัมไม่
อิ่มตัว (unsaturated fatty acid: UFA) โดยเฉลี่ยร้อย
ละ 22.43±0.64 และ 77.53±0.64 โดยน้ํ า หนั ก
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ร ด ไ ข มั น ไ ม่ อิ่ ม ตั ว เ ชิ ง เ ดี่ ย ว
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(monounsaturated fatty acid: MUFA) ร้อยละ
56.55±0.67
และกรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว เชิ ง ซ้ อ น
(polyunsaturated fatty acid: PUFA) ร้อยละ
21.03±0.0.04 โดยน้ํามันจากเมล็ดชาพันธุ์อัสสัมประ
กอบด้วยกรดโอเลอิก (C18:1) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
55.38±0.65 รองลงมาคือกรดไลโนเลอิก(C18:2) ร้อย
ละ 20.56±0.1 ก รด ป าล์ ม มิ ติ ก (C16:0) ร้ อย ล ะ
17.70±0.68 กรดสเตียริก (C18:0) ร้อยละ 4.14±0.10
และกรดไขมันอื่น ๆ ร้อยละ 2 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันเมล็ดชาอัสสัม (A5-CR และ A10-NA) และน้ํามันชาทางการค้า
(O1-TH และ O2-CH)
Fatty acid composition (%w/w)
A5-CR A10-NA O1-TH O2-CH
Butyric acid (C4:0)
ND
ND
ND
ND
Caproic acid (C6:0)
ND
ND
ND
ND
Caprylic acid (C8:0)
0.02
0.01
0.02
ND
Capric acid (C10:0)
ND
ND < 0.01
0.01
Undecanoic acid (C11:0)
ND
ND
ND
ND
Lauric acid (C12:0)
0.01
0.01
0.04
0.01
Tridecanoic acid (C13:0)
ND
ND
ND
ND
Myristic acid (C14:0)
0.1
0.11
0.08
0.07
Pentadecanoic acid (C15:0)
0.02
0.02
0.01
0.02
Palmitic acid (C16:0)
17.22
18.18 10.65
6.02
Heptadecanoic acid (C17:0)
0.17
0.17
0.08
0.05
Stearic acid (C18:0)
4.16
4.11
2.55
2.19
Arachidic acid (C20:0)
0.12
0.12
0.12
0.58
Heneicosanoic acid (C21:0)
ND
ND
ND
0.02
Behenic acid (C22:0)
0.06
0.05
0.05
0.38
Tricosanoic acid (C23:0)
0.02
0.02
0.01
0.03
Lignoceric acid (C24:0)
0.08
0.08
0.06
0.16
Saturated fatty acid
21.98
22.88 13.67
9.54
Myristoleic acid (C14:1)
ND
ND
ND
ND
cis-10-Pentadecenoic acid (C15:1n10)
ND
ND
ND
ND
Palmitoleic acid (C16:1n7)
0.16
0.2
0.11
0.19
cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1n10)
ND
ND
ND
ND
Fatty acids
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันเมล็ดชาอัสสัม (A5-CR และ A10-NA) และน้ํามันชาทางการค้า
(O1-TH และ O2-CH) (ต่อ)
Fatty acid composition (%w/w)
A5-CR A10-NA O1-TH O2-CH
trans-9-Elaidic acid (C18:1n9t)
ND
ND
0.17
0.05
cis-9-Oleic acid (C18:1n9c)
55.84
54.92 72.09 46.01
cis-11-Eicosenoic acid (C20:1n11)
0.86
0.81
0.49
3.38
Erucic acid (C22:1n9)
0.06
0.06
0.06 12.82
Nervonic acid (C24:1n9)
0.1
0.08
0.05
0.36
Monounsaturated fatty acid
57.02
56.07 72.97 62.81
trans-Linolelaidic acid (C18:2n6t)
ND
ND
ND
0.01
cis-9,12-Linoleic acid (C18:2n6)
20.56
20.57 12.83 21.19
γ-Linolenic acid (C18:3n6)
ND
ND
ND
ND
α-Linolenic acid (C18:3n3)
0.44
0.48
0.5
5.8
cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2)
ND
ND
0.01
0.22
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid (C20:3n6)
ND
ND
ND
ND
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid (C20:3n3)
ND
ND
0.01
0.2
Arachidonic acid (C20:4n6)
ND
ND
ND
ND
cis-13,16-Docosadienoic acid (C22:2)
ND
ND
ND
0.2
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid (C20:5n3)
ND
ND
ND
ND
4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3)
ND
ND
ND
ND
Polyunsaturated fatty acid
21
21.05 13.35 27.62
Unsaturated fatty acid
78.02
77.12 86.32 90.43
Total fatty acids
100.00 100.00 99.99 99.97
remark: ND = Not Detected (Limit of Detection 0.005 %w/w)
Fatty acids

เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของกรดไขมัน
ในน้ํามันจากเนื้อเมล็ดชาอัสสัม (C. sinensis) กับน้ํามัน
ชาทางการค้าจากประเทศไทย (O1-TH) และจีน (O2CH) ซึ่งเป็นน้ํามันชา C. oleifera พบว่าน้ํามันชาจาก
เนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย (C. sinensis) มีปริมาณกรด
ไขมันอิ่มตัว (SFA) มากกว่าน้ํามันชาทางการค้า (C.
oleifera) อย่างเห็นได้ชัด โดยพบกรดปาล์มมิติกสูงถึง
ร้อยละ 17.7 (ในขณะที่น้ํามันชา C. oleifera มีกรด
กรดปาล์มมิติกอยู่ในช่วงร้อยละ 6-10) เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) พบว่าน้ํามัน
จากเมล็ดชาอัสสัมมีกรดโอเลอิก (C18:1) เฉลี่ยร้อยละ
55.38±0.65 ในขณะที่น้ํามันชาทางการค้าจากประเทศ
ไทย (O1-TH) และจีน (O2-CH) มีกรดโอเลอิกร้อยละ
72.09 และ 46.01 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ อย่างไรก็
ตาม น้ํามันชาทางการค้าจากจีน (O2-CH) พบกรดอีรู
ซิก (C22:1) ร้อยละ12.82 ซึ่งสูงกว่าน้ํามันชาอัสสัม
และน้ํามันชาทางการค้าจากไทย (O1-TH) ที่พบเพียง
ร้อยละ 0.06 และยังพบกรดอีโคซิโนอิก (C20:1) ใน
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ระดับที่สูงกว่าน้ํามันชาอัสสัมและน้ํามันชาทางการค้า
จากไทย (O1-TH) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acid:
PUFA ) พบว่าน้ํามันจากเนื้อเมล็ดชาอัสสัมมีปริมาณ
กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 21
น้ํามันชาทางการค้าจากไทย (O1-TH) และจีน (O2CH) พบในปริ ม าณร้ อ ยละ 13.35 และ27.62
ตามลํ า ดั บ น้ํ า มั น จากเนื้ อ เมล็ ด ชาอั ส สั ม มี ก รด
ไลโนเลอิก (C18:2) ใกล้เคียงกับน้ํามันชาทางการค้า
จากจีน (O2-CH) (ประมาณร้อยละ 20.5) ซึ่งสูงกว่า
น้ํา มั น ชาทางการค้ าจากไทย (O1-TH) ที่ พ บเพี ย ง
ร้อยละ 12.83 (ตารางที่ 2)
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ น้ํ า มั น (oil
content) ในเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย (C. sinensis)
กับรายงานการวิจัยน้ํามันชาในประเทศต่าง ๆ พบว่า
น้ํามันจากเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทยมีปริมาณน้ํามันชา
โดยเฉลี่ยร้อยละ 12.2 ซึ่งน้อยกว่าปริมาณน้ํามันที่ได้มี
ผู้ ร า ย ง า น ไ ว้ ก่ อ น ห น้ า นี้ (Ravichandran and
Dhandapani, 1992; Sahari et al., 2004; Rajaei et
al., 2005; Ayhan, 2010) เมื่อเปรียบเทีย บ
องค์ประกอบของกรดไขมันกับน้ํามันชา C. sinensis
จากประเทศอิหร่าน อินเดีย ตุรกี เกาหลี และจีน พบว่า
น้ํามันจากเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทยมีชนิดและปริมาณ
ของกรดไขมันในระดับที่ใกล้เคียงกับรายงานที่มีมาก่อน
หน้านี้ (ตารางที่ 3) จากผลขององค์ประกอบของกรด
ไขมันจากงานวิจัยนี้และงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้กล่าว
ได้ว่าน้ํามันชา C. sinensis มีกรดโอเลอิก (C18:1) มาก
ที่ สุ ด (ร้ อยล ะ 49.5-62.5, ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ 55)
รองลงมาคือกรดไลโนเลอิก (C18:2) (ร้อยละ 18.027.5, ค่าเฉลี่ยร้อยละ 21) กรดปาล์มมิติก (C16:0)
(ร้ อ ยละ 10.4-21.5, ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 16) และกรด
สเตียริก (C18:0) (ร้อยละ 1.5-4.1, ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3)

Research

ตามลําดับ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปน้ํามันชาทางการค้า
เป็นน้ํามันชาที่ผลิตจากชาพันธุ์ C. oleifera ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่ให้เมล็ดชามาก มีปริมาณน้ํา มันสูง เป็นพันธุ์ ที่
ปลูกเพื่อผลิตน้ํามันชาโดยเฉพาะ (Ma et al., 2011)
จากการศึกษาองค์ประกอบกรดไขมันในน้ํามันชา C.
oleifera ของประเทศจีน เวียดนาม และไต้หวัน พบว่า
น้ํามันชา C. oleifera มีกรดโอเลอิก (C18:1) มากที่สุด
(ร้อยละ 69.1-77.9, ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74) รองลงมาคือ
กรดปาล์มมิติก (C16:0) (ร้อยละ 9.3-10.6, ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 10) กรดไลโนเลอิก (C18:2) (ร้อยละ 5.0-8.6,
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 7) และกรดสเตียริก (C18:0) (ร้อยละ
2.2-3.5, ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3) ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบของกรดไขมัน
ระหว่ า ง C. sinensis และ C. oleifera พบว่ า
องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ํามันชาจากชาทั้งสอง
สายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยน้ํามัน
ชา C. oleifera มีกรดโอเลอิก (C18:1) ในระดับสูงกว่า
และมีกรดปาล์มมิติกและกรดไลโนเลอิกต่ํากว่าน้าํ มันชา
C. sinensis ความแตกต่างของปริมาณกรดไขมันใน
น้ํามันชา C. sinensis และ C. oleifera ทําให้การ
เปรี ย บเที ย บองค์ป ระกอบของกรดไขมั น จํ า เป็ น ต้ อ ง
พิจารณาถึงพันธุ์ชาที่นํามาสกัดน้ํามัน ตารางที่ 3 แสดง
ให้เห็นได้ชัดเจนว่า น้ํามันชาทางการค้าหากผลิตจาก
สายพันธุ์ ที่ไ ม่เหมือนกัน จะมี ปริ มาณของกรดไขมัน ที่
แตกต่ า งกั น ไปด้ ว ย ดั ง นั้ น คํ า กล่ า วที่ ว่ า น้ํ า มั น ชามี
คุณสมบัติและคุณภาพที่ดีเ ทียบเท่ากับน้ํามันมะกอก
เพราะมีกรดโอเลอิกอยู่สูง (Sahari et al., 2004;
Rajaei et al., 2005; Hua et al., 2010) สามารถ
ใช้ได้กับน้ํามันชาจากพันธุ์ C. oleifera เท่านั้น เพราะ
เป็นพันธุ์ชาที่ให้กรดโอเลอิกที่สูงในระดับใกล้เคียงกับ
น้ํามันมะกอกจริง อย่างไรก็ตามคํากล่าวนี้ไ ม่สามารถ
ใช้ได้กับน้ํามันชาจากพันธุ์ C. sinensis
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบองค์ประกอบของกรดไขมัน
Fatty acid composition (%w/w)
C18:0 C18:1
C18:2
Others
Stearic Oleic Linoleic
4.1
55.4
20.6
2.2
3.3
57.0
22.2
1.0
2.9
49.5
20.4
5.7

Country

Variety

Oil content
(%w/w)

Thailand
Iran

C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis

12.2
30.5
23.3

C16:0
Palmitic
17.7
16.5
21.5

India

C. sinensis

31.0

14.8

3.1

57.1

22.5

2.5

C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis
C. sinensis
C. oleifera
C. oleifera
C. oleifera
C. oleifera
C. oleifera

32.1
44.5
42.6
-

17.8
10.4
16.1
16.2
9.5
9.3
10.2
10.6
10.6

3.0
1.8
1.5
4.0
2.3
3.5
2.2
3.5
2.4

59.9
62.5
52.7
49.8
74.0
77.9
73.2
77.9
69.1

18.0
18.1
22.8
27.5
8.3
5.0
8.6
5.0
8.4

1.3
7.2
6.9
2.5
5.9
4.3
5.7
3.0
9.5

Turkey
Korea
China

Vietnam
Taiwan

สรุปผลการวิจัย
น้ํ า มั น ชาจากเนื้ อ เมล็ ด ชาอั ส สั ม ของไทย
(Camellia sinensis var. assamica) มีชนิดและ
ปริม าณของกรดไขมั นในระดั บใกล้เ คีย งกั บน้ํ ามั นชา
พันธุ์ C. sinensis ในต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
น้ํามันชาทางการค้าพันธุ์ C. oleifera พบว่าน้ํามันชา
พันธุ์ C. sinensis มีปริมาณกรดโอเลอิกที่ต่ํากว่า แต่มี
ปริมาณกรดปาล์มมิติกและกรดไลโนเลอิกสูงกว่าน้ํามัน
ชา C. oleifera อย่างไรก็ตามเมล็ดชาอัสสัมของไทยมี
ปริมาณน้ํามันค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสําคัญ
ในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตน้ํามันชาจากชา
พันธุ์อัสสัมของไทยในอนาคต
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