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บทคดัย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มต่อพฒันาการทางสณัฐานวทิยามีความส าคญัเน่ืองจากเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน

เพ่ือน าไปใชใ้นการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตต่อไปได ้การเปล่ียนแปลงทางสณัฐานวทิยาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
การพฒันาของผลชาน ้ ามนัดอกขาวท่ีติดผลในช่วงฤดูท่ีต่างกนั บนพ้ืนท่ีแปลงปลูกชาน ้ ามนับา้นปูนะ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย เก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยาทุกเดือนตั้งแต่ผลมีอาย ุ1 -10 เดือน (หลงัดอกบาน) พบวา่ ผลชา
น ้ ามนัทั้งสองฤดูมีการพฒันาทางสณัฐานวทิยาเหมือนกนัคือ มีรูปแบบการเจริญเติบโตแบบ single sigmoidal curve การ
เจริญของผลชาน ้ ามนัตั้งแต่ติดผลจนถึงผลแก่เก็บเก่ียวใชเ้วลา 10 เดือน ผลมีรูปร่างแบบ Oblate สีผลเป็นสีเขียวมะนาว 
อยูใ่นกลุ่ม Yellow Green Group เมล็ดจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลเขม้เม่ือมีอาย ุ7 เดือน แต่มีการเจริญของผลท่ีติดในฤดู
ทางดา้นน ้ าหนกั เสน้ผา่นศูนยก์ลางและความยาวผลตั้งแต่ช่วงผลมีอาย ุ5 เดือนข้ึนไปมากกวา่ผลท่ีติดตน้ฤดูแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติยิง่ ดงันั้นผลท่ีติดในฤดูจึงมีคุณภาพทางดา้นขนาดและน ้ าหนกัผลดีกวา่ผลท่ีติดตน้ฤดู 

ABSTRACT 
The study of the influence of the environment on morphological development is important because it can be 

used as basic information to increase the quantity and quality yield. Morphological change occured during oil-tea 
fruits (Camellia oleifera Abel.) development that fruit set of oil-tea is a wide range was studied at oil-tea Plantation 
Banpuna, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province. Data collection of morphological changes every month since 
the age of 1 -10 months (after full bloom). The tea-oil fruit both season showed the same morphological development 
is single sigmoid of growth pattern. Growth of oil-tea fruits from fruiting to harvesting take time 10 months. The 
shape of fruit is oblate, Skin color of fruit changed from green (Yellow Green Group) to dark brown at 7 months after 
full bloom. But fruit growth of the on season in the weight, diameter and length found that from 5 months of age are 
more than highly significant differences from the early season. Therefore, the oil-tea fruits on season have the quality 
in size and weight better than the oil-tea fruits early season.  
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บทน า 

 ชาน ้ ามนั (Camellia oleifera Abel.) จดัอยูใ่นวงศ์ Theaceae  มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีนและมีการกระจาย

อยูใ่น 14 จงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศจีน เช่น มณฑลกวางสี หูหนาน และเจียงซี ในประเทศจีนมีการผลิตน ้ ามนัชา

ราว 200,000 ตนัต่อปี จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเศรษฐกิจภาคใตข้องประเทศจีน (Jinlin et al., 2010) ซ่ึงมีการบริโภค

น ้ ามนัชามาอยา่งยาวนาน น ้ ามนัชาเป็นน ้ ามนัพืชท่ีมีคุณภาพสูง อุดมไปดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัหลายชนิดเช่น กรดโอเล

อิก (oleic acid) กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงเด่ียวประมาณ 68-77% และสารประกอบอ่ืน ๆ 

เช่นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซอ้นประมาณ 7-14% และกรดไขมนัอ่ิมตวัท่ีพบในปริมาณท่ีต ่า ซ่ึงปริมาณของกรดไขมนัไม่

อ่ิมตวัท่ีสูงสามารถลดความเส่ียงของโรคมะเร็งได ้(Chen et al. 2009) 

 ชาน ้ ามนัไดรั้บการน าเขา้มาปลูกในประเทศไทยในโครงการศึกษาและพฒันาการปลูกชาน ้ ามนัโดยมูลนิธิชยั

พฒันา มีจุดประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาป่าเส่ือมโทรมป้องกันการถูกกัดเซาะพงัทลายของหน้าดินและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่

เกษตรกร (ศูนยว์ิจัยและพฒันาชาน ้ ามนัและพืชน ้ ามนั, 2561) เน่ืองจากชาน ้ ามนัท่ีปลูกในประเทศไทยมีการติดผล

ในช่วงท่ีกวา้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม ส่งผลใหช่้วงเก็บเก่ียวผลผลิตมีระยะผลแก่เก็บเก่ียวไม่สม ่าเสมอซ่ึงมีผลต่อ

คุณภาพปริมาณของผลผลิต เช่น กรดไขมนั ปริมาณของน ้ ามนั 

 การศึกษาพฒันาการทางสัณฐานวิทยาของผลชาน ้ ามนัในแต่ละระยะมีความส าคญัอยา่งมาก เน่ืองจากความรู้

เก่ียวกบัการพฒันาของผลและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศจะไดถู้กน ามาใชว้างแผนและท านายการพฒันาของผลและ

เมลด็ชาน ้ ามนั ทั้งการเพ่ิมดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิต หรือปรับปรุงพนัธ์ุ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการทางสัณฐานวิทยา

ของผลชาน ้ ามนัท่ีน าเขา้มาปลูกในประเทศไทยมาจากประเทศจีนนั้นยงัไม่มีหลกัฐานการศึกษาท่ีแน่ชดั จากรายงานท่ี

ผา่นมาซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาผลในพ้ืนท่ีปลูกบริเวณฟาร์มไมผ้ล มหาวิทยาลยัแม่โจซ่ึ้งมีการเจริญเติบโต

และติดผลนอ้ย ดงันั้นการทดลองน้ีจึงตอ้งการศึกษาพฒันาการทางสัณฐานวิทยาของผลชาน ้ ามนัดอกขาวเพ่ือน าความรู้

ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ส าหรับการพฒันาเพ่ือเพ่ิมผลิตน ้ ามนัชาและรายไดข้องเกษตรกรจากเมลด็ชาน ้ ามนัดอกขาวต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาพฒันาทางการสณัฐานวทิยาของผลชาน ้ ามนัในช่วงท่ีแตกตา่งกนั เพื่อ
ทราบถึงความแตกต่างและเพ่ือน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาผลชาน ้ ามนัต่อไป 

วธีิการวจิยั  
 ศึกษาพฒันาทางสณัฐานวทิยาของผลชาน ้ ามนัท่ีติดผลในช่วงระยะท่ีต่างกนัโดยท าการสุ่มเลือกตน้ จ านวน 10 
ตน้/ฤดู ท าการติดป้ายท่ีดอกเม่ือดอกบาน ตน้ละ 300-400 ดอก เพ่ือทราบถึงอายขุองผลตั้งแต่ดอกบาน (day after full 
bloom) เก็บผลคร้ังละ 3 ผลต่อตน้ จ านวน 10 ตน้ต่อเดือน จากนั้นน าผลมาเก็บขอ้มูลเพ่ือดูความเปล่ียนแปลงทาง
สัณฐานวิทยาต่างๆ ของผลในแต่ละเดือนโดยดูจากค่าต่าง ๆ เพ่ือเป็นตวับ่งช้ีดชันีการเก็บเก่ียว ขอ้มูลท่ีท าการเก็บมี
ดงัน้ีคือ รูปร่าง ความกวา้ง (เส้นผ่านศูนยก์ลาง) (ซม.) ความยาวผล (สูง) (ซม.) ความหนาเปลือก (ซม.) จ านวนเมล็ด 
น ้ าหนกัผลและเมล็ด วดัการเปล่ียนแปลงของสีผลและเมล็ดโดยใชแ้ผ่นเทียบสี (color chart) ของ R.H.S. (The Royal 
Horticultural Society) บันทึกค่าท่ีได ้จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชค้วามแตกต่างทางสถิติ (t-test) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package for the Social Science version 16.0 (SPSS ver.16.0) 
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ผลการวจิยั 

 การพฒันาทางสัณฐานวิทยาของผลชาน ้ ามนัท่ีติดผลต่างกนัทั้งสองช่วงซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศในระหวา่งการ

เจริญของผลท่ีต่างกนั พบว่ารูปแบบการพฒันาทางสัณฐานไม่มีความแตกต่างกัน ผลท่ีติดในสองฤดูมีรูปร่างแบบ 

Spheriod มีการเจริญอยา่งรวดเร็วในช่วงเดือนท่ี 1-5 หลงัจากนั้นจะค่อยๆ คงท่ีจนกระทัง่ถึงเดือนท่ี 10 ในช่วงเดือนท่ี 1 

และ 2 เม่ือเร่ิมมีอายไุด ้3 เดือนจึงมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างเป็นแบบ Oblate ไปจนถึงเดือนท่ี 10 สีเปลือกอยูใ่นช่วงกลุ่ม 

Yellow green group ในช่วงแรกสีของผลจะเป็นสีเขียวเขม้และจะค่อยๆอ่อนลงเม่ือมีมีอายผุลเพ่ิมข้ึน สีของเมล็ดจะอยู่

ในกลุ่ม Yellow white group เมลด็จะมีสีขาวถึงขาวครีมตั้งแต่อายผุล 1-5 เดือน หลงัจากนั้นจึงมีสีน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนจนถึงด า

เขม้ตั้งแต่เดือนท่ี 7-10 ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มสี Brown group โดยชาน ้ ามนัเป็นผลแห้งชนิดแตกได ้(loculicidal capsule) 

(ศราวธุ, 2555) เม่ือมีอายผุลได ้10 เดือนจึงสงัเกตไดว้า่มีรอยปริแตกตามกน้ผล (Figure 1) 

 

Figure 1. The development of oil-tea fruits in both seasons shows the shape, fruit and seed colours 1A. early season 

and 1B. on season. 

 จากการศึกษาการเจริญของผลชาน ้ ามนัท่ีติดผลต่างฤดูกนัพบวา่มีความแตกต่างกนัในช่วงแรก (อาย ุ1 เดือน) 

คือ ผลท่ีติดตน้ฤดูจะมีการเจริญทางดา้นน ้ าหนกั เส้นผ่านศูนยก์ลางและความยาวผลเร็วกวา่ จากนั้นจึงมีความแตกต่าง

กนัในช่วงหลงั (อาย ุ5 เดือนข้ึนไป) อีกคร้ังคือผลท่ีติดในฤดูจะมีการเจริญตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้รวดเร็วกวา่ผลท่ีติดตน้

ฤดูจนกระทัง่ถึงอายเุก็บเก่ียว ขอ้มูลแสดงการเจริญเติบโตมีดงัน้ี  

 การเจริญของน ้ าหนกัผล แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผลชาน ้ ามนัท่ีติดผลตน้ฤดูและผลท่ีติด

ในฤดูทุกหน่ึงเดือน (Table 1) พบวา่มีความแตกต่างกนัในสองช่วงคือในช่วงเดือนท่ี 1 ผลชาน ้ ามนัท่ีติดในฤดูมีน ้ าหนกั

มากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัผลท่ีติดตน้ฤดูซ่ึงมีน ้ าหนกัเท่ากบั 1.28 กรัม เม่ือผลชาน ้ ามนัเจริญเขา้สู่

ช่วงเดือนท่ี 2-4 นั้นพบวา่ทั้งสองฤดูไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่เม่ือผลมีอายุตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 5-10 ผลของชา

น ้ ามนัท่ีติดผลตน้ฤดูจะมีน ้ าหนักมากกวา่อยา่งมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.05) กบัผลท่ีติดในฤดู ซ่ึงมีน ้ าหนกัเท่ากบั 
21.31, 34.59, 34.71, 36.77, 44.23 และ 45.89 กรัม ตามล าดบั  
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Notation: Mean with in the column with difference between the two seasons *’**significant at p <0.05 and <0.01’ 

respectively. 

 Abbreviation of color names : Moderate yellow green (MYG), Moderate olive green (MOG), Strong yellow 

green (SYG), Greenish white (GW), Pale yellow green (PYG), Pale yellow (PY), Yellowish white (YW), Light 

orange yellow (LOY), Pale yellow with Greyish reddish brown (PYGRB), Dark greyish reddish brown  (DGRB) and 

Dark greyish yellowish brown (DGYB). 

การเจริญของเส้นผ่านศูนยก์ลางผล พบวา่ในเดือนท่ี 1 ผลชาน ้ ามนัท่ีติดตน้ฤดูมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางผล

มากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) กบัผลท่ีติดในฤดู ซ่ึงเท่ากบั 13.07 มิลลิเมตร และตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 5, 6, 7 

Season Months 
after 

fullbloom 

Morphological changes 

Shape of 
fruit 

Colour of fruit Colour of 
seed 

Weight 
of fruit 
(g) 

Diameter 
of fruit 
(mm) 

Length 
of fruit 
(mm) 

Early 1 Spheriod MYG GW 1.28* 13.07* 11.46* 
on 1 Spheriod MOG and MYG GW 0.75 10.75 10.00 

Early 2 Spheriod SYG and MYG PYG  1.61 14.33 13.02 
On 2 Spheriod MOG and MYG PYG 2.11 15.03 14.43 

Early 3 Oblate SYG and MYG PY 5.16 21.38 16.15 
On 3 Oblate MOG and SYG PY 4.49 20.72 16.72 

Early 4 Oblate SYG PY and YW 7.67 24.89 20.71 
On 4 Oblate MOG PY and YW 7.74 24.76 21.52 

Early 5 Oblate SYG PY and LOY 9.49 27.01 24.14 
On 5 Oblate SYG PY and LOY 21.31** 36.67** 31.02** 

Early 6 Oblate SYG PYGRB 14.14 31.01 27.98 
On 6 Oblate SYG PYGRB 34.59** 42.07** 34.92** 

Early 7 Oblate SYG DGRB 20.06 35.63 30.98 
On 7 Oblate SYG DGRB 34.71 42.57 35.77 

Early 8 Oblate SYG DGYB 28.62 40.28 32.86 
On 8 Oblate SYG DGRB 36.77** 42.61 38.19** 

Early 9 Oblate SYG DGYB 37.56 43.43 38.04 
On 9 Oblate SYG DGYB 44.23** 45.32 38.83 

Early 10 Oblate SYG DGYB 38.01 43.59 38.35 
On 10 Oblate SYG DGYB 45.89** 49.84** 39.96 

 S.E. ± - - - 0.50 0.70 0.65 

(Table 1)Table 1 Morphological changes associated with development of oil-tea fruits. 
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และ 10 ผลของชาน ้ ามนัท่ีติดผลในฤดูมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางผลมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P<0.05) กบัผล

ท่ีติดตน้ฤดู ซ่ึงเท่ากบั 36.67, 42.07, 42.57 และ 49.84 มิลลิเมตร ตามล าดบั (Table 1) 

 การเจริญดา้นความยาวผล พบวา่ในเดือนท่ี 1 ผลชาน ้ ามนัท่ีติดตน้ฤดูมีความยาวผลมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ (P<0.05) กบัผลท่ีติดในฤดู ซ่ึงเท่ากบั 11.46 มิลลิเมตร และตั้งแต่ช่วงเดือนท่ี 5-8 ผลของชาน ้ ามนัท่ีติดผลตน้

ฤดูมีความยาวผลมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P<0.05) กบัผลท่ีติดตน้ฤดู ซ่ึงเท่ากบั 31.02, 34.92, 35.77 และ
38.19 มิลลิเมตร ตามล าดบั (Table 1) 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาพฒันาการทางสณัฐานวทิยาของผลชาน ้ ามนัท่ีติดผลในช่วงท่ีต่างกนัพบวา่มีลกัษณะการเจริญเติบโต

ท่ีคลา้ยกนั คือ มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นรูปตวั S (single sigmoidal curve) (ลิลล่ี, 2546) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ 

ศราวธุ (2555) โดยรูปร่างของผลเป็นแบบกลมแบน (Oblate) มีการเจริญของเสน้ผา่นศูนยก์ลางผลมากกวา่ดา้นความยาว

ผล สีของผลจะอยูใ่นกลุ่ม Yellow green group ในช่วงแรกสีของผลจะเป็นสีเขียวเขม้และจะค่อยๆอ่อนลงเม่ือมีมีอายผุล

เพ่ิมข้ึน สีของเมลด็จะอยูใ่นกลุ่ม Yellow white group เมลด็จะมีสีขาวถึงขาวครีมตั้งแต่อายผุล 1-5 เดือน หลงัจากนั้นจึง

มีสีน ้ าตาลเพ่ิมข้ึนจนถึงด าเขม้ตั้งแต่เดือนท่ี 7-10 น ้ าหนกัผลมีการเจริญช่วงแรกท่ีคลา้ยกนัและเม่ือผลในฤดูมีอายุผล

ตั้งแต่ 5 เดือนข้ึนไปจะมีน ้ าหนกั เส้นผ่านศูนยก์ลาง และความยาว เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วสืบเน่ืองมาจากในช่วงน้ีเน้ือใน

ของเมลด็ชาน ้ ามนัเร่ิมมีการสะสมแป้งและน ้ ามนัจึงท าใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และพบวา่ผลตน้ฤดูมีการเจริญ

ท่ีนอ้ยกวา่ผลท่ีติดในฤดู ซ่ึงอาจคาดไดว้า่การเจริญของผลในช่วงกลางอยูใ่นฤดูฝน จึงท าให้ผลชาไดรั้บปริมาณน ้ าฝนท่ี

เพียงพอและเจริญเติบโตไดดี้ยิ่งกว่าผลท่ีติดตน้ฤดู จากรายงานของ Pereira และคณะ (2016) ได้พบว่าการขาดน ้ า

โดยทัว่ไปมีผลกระทบต่อกระบวนการสร้างและสลาย (anabolism และ catabolism) การเจริญเติบโตของพืช การพฒันา 

และผลผลิตเมล็ด โดยจะส่งผลให้มีการลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของปริมาณน ้ ามนัในเมล็ด และน ้ าหนกัเมล็ดในชาหลาย
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