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• ชาแดง ตองมีกรรมวิธีหมัก บางครั้งจึงเรียกวา ชาหมัก 

เคลด็ (ไม) ลับของวิธีการชงชาจีน 

ประเทศจีน เปนแหลงผลิตด้ังเดิมของใบชา เปนดินแดนเกาแกที่สุดแหงหน่ึงบนพื้นโลกที่คนพบ และใช

ประโยชนจากใบชา ในสมัยโบราณ คนเริ่มเก็บรวบรวมใบชาปามาทํายา ภายหลังจึงทําเปนเครื่องด่ืม แลวคอย ๆ 

ศึกษาการปลกูตนชา 

 ในสมยัราชวงศฉนิ ถึง ราชวงศฮัน่ การปลกูชาเริม่กระทาํตามแนว มณฑล เสฉวน ถึง มณฑล ยูนนาน ถึง

สมยั ราชวงศถงั การปลกูชา ไดกระจายไปในมณฑลตาง ๆ กวา 10 มณฑล ตามลุมแมนํ้า แยงซีเกียง (ฉางเจียง) 

ในการดําเนินการระยะยาว ผูคนย่ิงมีประสบการณทั้งการ ปลกู การผลติ การเกบ็รกัษา และ การด่ืม กวางขวาง

ย่ิงข้ึน มีการบันทึกเปนหนังสือ และที่มีช่ือเสียงมากฉบับหน่ึงในสมัย ราชวงศถัง เมื่อ ป ค.ศ. 780 โดยผูเขียน ลู ยว่ี 

คือหนังสือที่สมบูรณที่สุดฉบับหน่ึง ช่ือ ฉาจิง 

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับใบชามีมากมาย ไดแก ชาแดง (ชาจนี) , ชาเขียว , ชามงักรดํา (อหูลงฉา) , ชากลิ่น

ดอกไม (ชาดอกมะลิ), ชาขาว, และชาอัดแทง ในบรรดาผลิตภัณฑเหลาน้ี ยังมีผลิตภัณฑยอย ๆ แตกแขนงออกไป

อีกมาก วิธีผลิตใบชาแตละชนิดไมเหมือนกัน 

• ชาเขียว ไมตองหมัก จึงอาจเรียกวา ชาไมหมัก 

• ชามังกรดํา มีการหมักบางสวน จึงเรียกวา ชาก่ึงหมัก 

• ชากลิน่ดอกไม ใชชาแดง หรอื ชาเขียว และ ชามงักรดํา เปนวัตถุดบิ ใชแตละชนิดมารมควันยา 

• ชาขาว เปนการนําตาออนของตนชา กบั ใบชาออน หลายๆ ชนิดมาผสมกนั แลวองัความรอน (ไฟ) ใหแหง

สนิท 

• ชาอัดแทง จะนําใบชาสดที่ผสมกันตามอัตราสวนที่เหมาะสม อัดดวยไอนํ้า ผลิตออกมาเปนแบบ กอน

กลมบาง กอนลูกเตาบาง กอนแทงอิฐบาง 

ชาท่ีมีชื่อเสียงของจีนน้ันมีอยูมากมาย แยกตามชนิดไดดงัน้ี 

• ชาแดง ไดแก ชา ฉีเหมิน แหงเมือง ฉีเหมิน มณฑล อันฮุย เปนตน 

• ชาเขียว ไดแก ชา หลงจิ่ง ( สระมังกร ) แหงทะเลสาบ ซีหู เมืองหางโจว มณฑล เจอเจียง 

• ชา ปลั๋วชุน แหง เมือง อู ของมณฑล เจียงซู 

• ชา เหมาเฟง แหง ภูเขาหวงซาน มณฑล อนัฮยุ 

• ชา ลิ่วอันกวาเพียน แหงภูเขาตาเปย ในมณฑล อันฮุย เปนตน 

• ชามังกรดํา ไดแก ชา อูอีเอียน แหงภูเขาอูอี๋ ของมณฑล ฝูเจี้ยน เปนตน 

• ชากลิน่ดอกไม ไดแก ชา ดอกมะลิ ของมณฑล ฝูเจี้ยน นับวาอยูในช้ันเลิศในบรรดาชากลิ่นดอกไม 

• ชาขาว ไดแก ชา ไปเฮายินเจิน ที่ปลูกทางเหนือของมณฑล ฝูเจี้ยน 

• ชาอัดแทง ไดแก ชา ผูเออ ที่ปลูกในพื้นที่ทางใตของมณฑล ยูนนาน 

• ชา ลิ่วเปา ที่ปลูกอยูในเขตปกครองตนเอง กวางสี จวง เปนตน 
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   ในประเทศจีน  การด่ืมนํ้าชา เปนวัฒนธรรมประเพณีของคนจีน นํ้าชาถูกจัดไวรับแขกเสมอ แผนดินจีนน้ัน

กวางใหญมาก วัฒนธรรมประเพณีการด่ืมนํ้าชาของแตละทองถ่ินไมเหมือนกัน 

• คนทางเหนือ ชอบด่ืมชากลิ่นดอกไม 

• คนทางใต ชอบด่ืมชาเขียว 

• คน ปกก่ิง เซี่ยงไฮ เทียนสิน หางโจว ชอบด่ืมชาหลงจิ่ง ( สระมังกร )กับ ชาปลั๋วชุน เปนพิเศษ 

• คนแถบพ้ืนท่ี ฝูเจ้ียน กวางตุง ชอบด่ืมชา อหูลง ( มงักรดํา ) มากที่สุด 

• ชนกลุมนอยตามแนวชายแดน สวนใหญนิยมชาอัดแทง 

• คนมองโกล ชอบเติม นํ้านม กับ เกลือ ลงในนํ้าชา เปน ชานํ้านม 

• คนธเิบต ชอบเติม นํ้ามันเนย และ เกลือ ลงในนํ้าชา เปน ชานํ้ามันเนย 

        ประมาณ หน่ึงพันหารอยปกอน ใบชาจากประเทศจีนเปนสินคาสงออกไปยังหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย 

และกอนหนาน้ีประมาณ สามรอยป ใบชาไดกลายเปนสินคาสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป ปจจุบัน

ประเทศตาง ๆ กวา 40 ประเทศ มกีารปลกูตนชา และมากกวา 20 ประเทศขายใบชาเปนสนิคาสงออก ใบชา

เหลาน้ัน มีแหลงกําเนิดจากประเทศจีนทั้งโดยตรง และ โดยออม ประเทศจีนจึงไดรับสมญาวา "บานเกดิของใบชา" 

                                                                                      

อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

6.1 ชอนตักใบชา ปกติการใชมอืหยิบใบชาออกจากภาชนะบรรจ ุอาจทาํใหความช้ืนในมอืของเราไปทาํปฎิกริยิา  

กับใบชา ย่ิงเปนชาที่ อูหลง หรือชาเขียว ที่ไมคอยถูกกับความช้ืน จะทําใหชาน้ันมีรสชาเสียไป จึงควรใชชอนหรือ  

เทใสฝามือ ไมควรใชมือลวงหยิบจากภาชนะโดยตรง 

6.2 ท่ีเขี่ยใบชา ใชสําหรับเข่ียใบชาในปานชาออก เมื่อจะเปลี่ยนชาใหม 

6.3 คีมคีบ ใชคีบจอกชา ตอนลวกจอก ปองกันไมใชถูกนํ้ารอนลวกมือ 

6.4 ไมปลายแหลม สาํหรบัเอาไวสวนเขาไปในพวยกา เวลามเีศษใบชาติดอยู ซึง่ทาํใหเวลาเทชาไหลออกมาไม 

สะดวก 

6.5 กรวย อันน้ีสําหรับ ใชวางบนปากของปานชา เวลาตักชาใสปานเพื่อไมใหหหลนกระจัดกระจาย 
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วิธีชงชา 

1. ใชชอนตักใบชาออกจากภาชนะบรรจุ 

2. เทใบชาจากชอนลงปานชา 

3. เทนํ้ารอนใสในปาน (ขณะเทนํ้ารอนลงไป ควรยกใหสูง ใหนํ้ารอนกระแทกใบชา เพื่อใหใบชาคลี่ตัวออก ตาม

หลัก "ชงสูง รินตํ่า") 

4. ใสนํ้ารอนแลว รีบเทออก นํ้าแรกเปนการลางใบชา (ลกัษณะคลายการซาวขาว) 

5. บางกรณีอาจจะถือโอกาสใชนํ้าน้ีลางจอกไปดวยเลย 

6. ใชคีมคีบ เพื่อลวกจอกแตละใบ 

7. ใช

นํ้าที่

ลวก

ใบชา

ครั้ง

แรก เทลวกปานดานนอกเพื่อรักษาอุณหภูมิ 

8. เมื่อลวกจอกครบทุกใบแลว รินนํ้าชง ขณะชงควรยกใหสูง เพื่อที่นํ้ารอนจะไดกระแทกใบชาใหคลี่ตัว  

9. ปดฝา และควรใชนํ้ารอนเทราดปานชาดานนอกเพื่อรักษาอุณหภูมิ และทิ้งไวช่ัวอึดใจ (ประมาณ 45 วินาที - 1 

นาท)ี 

10. 

เมื่อได

ที่ เท

นํ้าชา

จาก

ปาน โดยเทวนทุกจอก ไมควรเททีละจอกเพื่อใหนํ้าชาทุกจอกรสชาติเหมือนกัน และควรรินใหตํ่า เพราะกลิ่นใบชา

จะไดไมเจอืจางไปกบัอากาศ  

11. เชิญชวนแขกรวมด่ืมนํ้าชา 
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12. หยิบจอกนํ้าชาด่ืม ตามอัธยาศัย 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

นอกจากวิธีขางตนแลว ยังมีการชงชาอีกวิธีหน่ึง คือ การชงชาในถวยที่มีฝาปด ในประเทศไทยอาจจะ

เรียกวาถวยจีน แตช่ือจริงๆแลวคือ "กายหวาน" เรามักจะพบเห็นบอยๆในหนังจีนกําลังภายใน"กายหวาน" เริ่มใช

ต้ังแตชวงตนราชวงศหมิงและแพรหลายในชวงราชวงศชิง 

ความหมายของ "กายหวาน" 

. นภา ครอบคลมุ (ฝา) 

. ปฐพี โอบอุม (จานรอง) 

. นรชาติ ฟูมฟกบมเพาะ (ถวย) 

หมายความวา “กวาจะไดน้าํชาดีๆ ตองอาศัย นํ้า จากฟา   แรธาตุ จากดิน การดูแลเอาใจใส จากมนุษย “ 

การชงชาใหไดรสชาติดี มีขอสําคัญ 4 ประการ คือ 

1. ปริมาณ การใชใบชา นอกจากความชอบในการด่ืมชาออน หรือแกแลว จะข้ึนอยูกับลักษณะของใบ

ชาดวย เชน ชาที่มีรูปรางกลมแนน กลมหลวม หรือเปนเสน ถาใชใบชาที่มีลักษณะกลมแนน ควรใช

ชาในปรมิาณ 25% ของกาชา ใบชา เมื่อแชอยูในนํ้ารอน จะเริ่มคลี่ตัวออกมาทีละนอย จนเปนใบ

ชัดเจน ถาใสมากเกนิไปจะทาํใหการคลายตัวไมสะดวก ซึง่รสชาติ ทีช่งออกมาจะไมไดมาตรฐาน

ของชาน้ันๆ และการคลายตัวของใบชา เมือ่คลายตัวออกมาเต็มทีแ่ลว ควรจะมปีรมิาณประมาณ 

90 % ของกาชา อยางไรก็ตาม ข้ึน อยูกับความชอบของแตคนละดวย วาตองการรสชาติ เขมขน

มากนอยเพียงใด และข้ึนอยูกับคุณภาพของใบชาแตละชนิดดวย 

2. อุณหภูมินํ้า  หากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสข้ึนไป เหมาะสําหรับชงชาแนนกลม แตอุณหภูมิที่

ลดลงมาที ่80-90 องศาเซลเซียสจะเหมาะสําหรับชงชาที่มีรูปรางบอบบาง แตกหักงาย หรือใบชาที่

มีใบชาออนมาก และอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 80 องศาเซลเซียสจะเหมาะสําหรับชงชาเขียว 

3. เวลา ข้ึนอยูกับความชอบด่ืมนํ้าชาออนหรือแกของแตละคนดวย แตปกติชาประเภทกลมแนน จะใช

เวลาในครั้งแรกประมาณ 40 – 60 วินาที ครั้งตอๆ ไป เพิ่มอีกครั้งละ 10 – 15 วินาทีตอครั้ง 

4. กานํ้าชา ควรใชเปนกาดินเผา เพราะจะเก็บความรอนไดดีกวา และรักษากลิ่นชาไดดีกวา 
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ภาชนะท่ีใชเก็บชา 

1. พลาสติก ไมควร นํามาเกบ็ชา เพราะอาจดูดกลิน่พลาสติก 

2. ขวดโหลแกว ขอดีคือ ไมมีกลิ่นรบกวน แตขอเสียคือโปรงใส ทําใหเสี่ยงตอการโดนแสงแดด 

3. โลหะ ขอดีคือ เปนวัสดุทึบแสง โอกาสถูกแดดมีนอย แตขอเสียคือ บางทีมีกลิ่นโลหะหลงเหลืออยู 

4. โถกระเบื้องเคลือบ (เซรามิก) อันน้ีทั้งทึบแสง ทั้งไมมีกลิ่น แตวา ไมคอยมีขาย 

5. กระดาษ ขอเสียคือ เสี่ยงตอการโดนนํ้า 

6. กระบอกไมไผ 

 

คําเรียก ” ชา” หรือ “ใบชา” ทั่วโลก เปนคําแบบ ทับศัพท มาจากภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุน เขียนคําวา ชา หรือ ใบชา โดยใช ตัวหนังสือ ตัวเดียวกับที่มีใชในภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ ใช Tea ซึ่งมาจากสําเนียงคนจีนใน เซี้ยเหมิน ที่ออกเสียง เปน Te 

ตนชาในภาษาองักฤษทีถ่กูใชมาแตโบราณ คือ Thea sinensis แปลวา ชาประเทศจนี 

 

ขอมูลอางอิงจากเว็บ http://kui.most.go.th/kuisociety/pg/pages/view/25095/ 

http://blog.etcpool.com/articles/herbal/herb-list/te/tea-articles/art-of-

chinese-tea-brewing/ 

เรียบเรียงโดย  นางสาววาสนา  บญุธรรม 

                               เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 

                               โทรศัพท 02-9510777 โทรสาร 02-5906381 
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