เอกสารประกอบการเรียน
ชุด การปลูกชาอัสสัม
กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5

เรือ
่ ง พันธุช์ าอัสสัม

อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา

โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) อาเภอแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกชาอัสสัม เล่มที่ 2 เรื่อง พันธุ์ชาอัสสัม
ผู้ จั ดท าได้ จัดท าขึ้ นเพื่ อใช้ เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่ มสาระการงานอาชี พ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้
การปฏิบัติจริง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกชาอัสสัม
เล่มที่ 2 เรื่อง พันธุ์ชาอัสสัม เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน และ
สามารถเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนได้ ผู้จัดทาจึ งขอขอบพระคุณทุกฝ่าย ที่ให้
ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนให้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
ลาดับขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับครู
คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักเรียน
กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบก่อนเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
ใบความรู้ พันธุ์ชาอัสสัม
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เอกสารอ้างอิง

ก
ข
ค
1
2
3
4
5
9
10
11
22
23
27
28
29
30

ค

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1 ลักษณะทั่วไปของต้นชาและระบบราก

11

2 ลักษณะทั่วไปของใบและดอกชา

12

3 ลักษณะทั่วไปของผลและเมล็ดชา

13

4 ลักษณะต้นของชาพันธุ์จีน

14

5 ลักษณะใบของชาพันธุ์จีน

15

6 ลักษณะดอกของชาพันธุ์จีน

16

7 ลักษณะผลของชาพันธุ์จีน

16

8 ลักษณะต้นของชาพันธุ์อัสสัม

17

9 ลักษณะใบของชาพันธุ์อัสสัม

18

10 ลักษณะดอกของชาพันธุ์อัสสัม

19

11 ลักษณะผลของชาพันธุ์จีน

20

12 ประเภทของชาที่ผ่านขั้นตอนการหมัก

21

1

ลาดับขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง พันธุ์ชาอัสสัม

1. ศึกษาคาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับครูและ
สาหรับนักเรียน
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของ
นักเรียน
3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
4. ทาแบบฝึกหัด หรือใบงาน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความก้าวหน้าของ
นักเรียน
6. นักเรียนสามารถฝึกกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนตาม
ความเหมาะสม เช่น นากลับไปฝึกทักษะที่บ้าน หรือในโรงเรียน
ที่มีชั่วโมงที่นักเรียนว่าง
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คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับครู
เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกชาอัสสัม เล่มที่ 2 เรื่อง พันธุ์ชาอัสสัม
ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนทาการสอนครูผู้สอนควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ครูเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้ครบตามจานวนนักเรียน
2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าก่อนทาการสอนทุกครั้ง
3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมและเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
4. ใช้เอกสารประกอบการเรียนแต่ละเรื่องประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
5. ก่อนทาการสอนให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ ลงใน
กระดาษคาตอบ ครูตรวจคาตอบและบันทึกคะแนน
6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาของเรื่องเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
7. เมื่ออ่านจบเรื่องแล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อ
ทบทวนความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่าน
8. ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบและ
บันทึกคะแนน นาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบเพือ่ ประเมิน
ความก้าวหน้าของผลการเรียนเป็นรายบุคคล
9. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนแต่ละครั้ง ครูเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสาร
ประกอบการเรียนให้ครบตามจานวนนักเรียน
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คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักเรียน
เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกชาอัสสัม เล่มที่ 2 เรื่อง พันธุช์ าอัสสัม
ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติตามคาแนะนา
ดังนี้
1. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียน
ให้เข้าใจ
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ
นาเสนอให้ครูตรวจบันทึกคะแนน
3. นักเรียนอ่านใบความรู้ของเอกสารประกอบการเรียนให้ครบทุกหน้า
4. นักเรียนต้องไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียน
5. เมื่ออ่านเนื้อหาจบเรื่องแล้ว นักเรียนจะต้องทาแบบฝึกหัดเป็นรายกลุ่ม
6. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ ลงในกระดาษคาตอบ
นาเสนอให้ครูตรวจบันทึกคะแนน
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กระดาษคาตอบ
เล่ม 2 เรื่อง พันธุช์ าอัสสัม
ชื่อ ............................................................... เลขที่ ............. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบทดสอบก่อนเรียน

ผ
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แบบทดสอบหลังเรียน

ง

ข้อ
1
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6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการเรียน

ประเมินผล
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

ทดสอบ
ก่อนเรียน
10

ทดสอบ
หลังเรียน
10

ความก้าวหน้า
หลังเรียน-ก่อนเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย
กากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ในกระดาษคาตอบ

1. ลาต้นของชาพันธุอ์ ัสสัมมีลักษณะอย่างไร
ก. ลักษณะลาต้นคู่ สูงประมาณ 5-10 เมตร
ข. ลักษณะลาต้นเดี่ยว สูงประมาณ 6-18 เมตร

ค. ลักษณะลาต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2-3 เมตร
ง. ลักษณะลาต้นเดี่ยว สูงประมาณ 5 เมตร
2. พันธุ์ชามีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ก. 3 ชนิด คือ ชาจีน ชาอัสสัม ชาเขมร
ข. 4 ชนิด คือ ชาขาว ชาเขียว ชาดา ชาอู่หลง
ค. 3 ชนิด คือ ชาจีน ชาอู่หลง ชาฮกเกี้ยน
ง. 3 ชนิด คือ ชาจี ชาพม่า ชาเขมร
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3. ใบชาจีนมีลักษณะเป็นอย่างไร

ก. ใบแข็งเป็นมัน ยาว ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย
ข. ใบใหญ่สีเขียวเข้ม
ค. ใบมีสีเขียวเข้ม ยาวแคบ เส้นใบมองเห็นไม่ชัด
ง. เป็นใบเดี่ยว ปลายใบแหลมหนา
4. ชาวสวนชาจังหวัดเชียงรายนิยมปลูกชาชนิดใด
ก. ชาเขมร

ข. ชาอัสสัม

ค. ชาอู่หลง

ง. ชาจีน

5. ลักษณะของต้นชาจังหวัดเชียงรายโดยทั่วไปเป็นอย่างไร
ก. รูปทรงกรวย สูงประมาณ 30 ฟุต
ข. รูปทรงสีเหลี่ยม สูงประมาณ 10 ฟุต
ค. รูปทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 12 ฟุต
ง. รูปทรงไม้เลื้อย สูงประมาณ 20 ฟุต
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6. ผลของเมล็ดชาจานวน 1 กิโลกรัมจะได้เมล็ดพันธุ์ชาเท่าใด

ก. 100 – 300 เมล็ด

ข. 300 – 400 เมล็ด

ค. 400 – 600 เมล็ด

ง. 500 – 700 เมล็ด

7. ระยะเวลาที่ผลของชาที่เริ่มติดถึงผลแก่ใช้เวลานานเท่าใดที่สามารถนาไป
ขยายพันธุ์ได้
ก. 9 – 12 เดือน

ข. 6 – 9 เดือน

ค. 3 – 6 เดือน

ง. 1 – 4 เดือน

8. ดอกชามีลักษณะอย่างไร

ก. ดอกสีขาวจานวน 5-6 กลีบ มีลักษณะโค้งมน
ข. ดอกสีขาวจานวน 5-8 กลีบ มีลักษณะโค้งเว้า
ค. ดอกสีเหลืองจานวน 5-8 กลีบ มีลักษณะโค้งเหลี่ยม
ง. ดอกสีเหลืองจานวน 5-6 กลีบ มีลักษณะเป็นช่อ ๆ
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9. รูปภาพใบชาในข้อใด คือ พันธุ์ชาอัสสัม
ก.

ข.

ค.

ง.

10. ใบชาพันธุ์ชนิดใดที่มีลักษณะ ใบกว้าง แผ่นใบรูปไข่ ใบแก่มีสีเขียวแกมน้าเงิน
ก. พันธุ์ชาจีน

ข. พันธุ์ชาเขมร

ค. พันธุช์ ามานิปุริ

ง. พันธุ์พม่า
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจั ดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทั กษะการท างานร่ วมกั นและ
ทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตาม
กระบวนการทางาน
ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทางาน อย่างเป็นระบบ ประณีต
และการจัดการในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์
ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกใน
ครอบครัว
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
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จุดประสงค์การเรียนรู้
เล่มที่ 2 เรื่อง พันธุ์ชาอัสสัม
หลังจากที่นกั เรียนได้เรียนจากเอกสารประกอบการเรียนนี้แล้วนักเรียน
สามารถ
1. บอกลักษณะพันธุ์ของชาได้อย่างถูกต้อง
2. คัดเลือกพันธุ์ชาที่จะปลูกได้อย่างถูกต้อง

3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทางาน และอยู่อย่างพอเพียง
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ใบความรู้ พันธุ์ชาอัสสัม
ลักษณะทัว่ ไปของต้นชา
สมุ นไพรชา เป็ นไม้ ยื นต้ นที่ เชื่ อว่ามี ถิ่ นก าเนิ ดมาจากเทื อกเขาทางด้ าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เนื่องจากมีหลักฐานการค้นพบต้นชาสายพันธุ์ดั้งเดิมหลาย
สายพั น ธุ์ ที่ เ ป็ น พื ช พื้ น เมื อ งประจ าถิ่ น ของมณฑลยู น นาน และภายหลั ง ได้
แพร่ ก ระจายไปปลู ก ตามประเทศทางเอเชี ย ตะวั น ออกรวมถึ ง ญี่ ปุ่ น ในการ
เพาะปลูกมักตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มสูงประมาณ 0.6-1 เมตร ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก
ในการเก็บใบชา ส่วนการเก็บใบชามักจะเก็บแต่ใบอ่อน ๆ แรกผลิออกเป็น 3 ใบ
เท่านั้นชาเป็นพืชกึ่งร้อนที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นและมีฝน ปลูกได้ดีที่ระดับ
ความสูงจากน้าทะเลตั้งแต่ 200 - 2,000 เมตร
ต้นชาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
ต้นชา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 ฟุต ทรงพุ่มเป็นรูปกรวย
ระบบราก ต้นชาที่เพาะจากเมล็ดจะมีรากแก้ว และมีรากฝอยหาอาหาร
รากชาจะมีการสะสมของคาร์โบไฮเดรตในรูปของแป้ง ซึ่งมีการแตกยอดใหม่
(flushing) ของต้นชา จะขึ้นกับการสารองคาร์โบไฮเดรตในราก โดยทั่วไปต้นชา
ที่งอกจากเมล็ดจะมีรากหยั่งลึกในดินเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร แต่อาจมีความ
ยาวถึง 3 เมตร หรือมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นชาและสภาพดิน

ภาพที่ 1 : ลักษณะทั่วไปของต้นชาและระบบราก
ที่มา : อนุชาติ, 2 พฤศจิกายน 2557
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ใบ เป็นใบเดี่ยว การจัดเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ 1 ใบต่อ 1 ข้อ โดย
พัฒนาจากตาที่มุมใบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ปลายใบแหลม แผ่นหนา หน้า
ใบเป็นมัน ใบยาวประมาณ 7-30 เซนติเมตร ใต้ใบมีขนอ่อนปกคลุม ปากใบมี
มากบริเวณใต้ใบ ชาอัสสัมจะมีใบสีอ่อนขนาดใหญ่ ส่วนชาจีน มีใบแคบ และสี
ค่อนข้างคล้ากว่าชาอัสสัม
ดอก จะเกิดออกมาจากตาระหว่างลาต้นกับใบมีทั้งดอกเดี่ยว และดอกช่อ
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย เกสรตัวผู้มีสีเหลืองจานวนมาก
ก้านเกสรตัวผู้ยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร อับเกสรตัวผู้มี 2 ช่อง ก้านชูเกสร
ตัวเมียสั้น ยอดเกสรตัวเมียมี 3-5 lobe กลีบดอกชามีสีขาว จานวน 5-8 กลีบ
ลักษณะโค้งเว้าแบบ obovate กลีบเลี้ยงสีขาว 5-6 กลีบ

ภาพที่ 2 : ลักษณะทั่วไปของใบและดอกชา
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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ผล เป็นแคปซูล (capsule) เปลือกหนาสีน้าตาลอมเขียว แบ่งเป็น 3 ช่อง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.0 เซนติเมตร จากเริ่มติดผลถึงผลแก่ ใช้เวลา
ประมาณ 9-12 เดือน เมื่อผลแก่เต็มที่ ผลจะแตกทาให้เมล็ดหล่นลงดินได้
เมล็ด มีรูปร่างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8-1.6 เซนติเมตร
มีใบเลี้ยง 2 ใบ อวบหนามีน้ามันมากลักษณะหุ้มต้นอ่อนไว้ ผนังเมล็ดแข็งหนา
เชื่อมติดกับเปลือกหุ้มเมล็ด (testa) ซึ่งมีลักษณะบางเหนียว เมล็ดจะสามารถงอก
ได้ใน 2-3 อาทิตย์ ต้นอ่อนตั้งตรง ในผล 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดชา 400-600 เมล็ด

ภาพที่ 3 : ลักษณะทั่วไปของผลและเมล็ดชา
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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สายพันธุ์ชา
โดยชาที่ผลิตทางการค้าส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ชาพันธุ์จีน
(Chinese Tea) และชาพันธุ์อัสสัม (Assam tea)
ชาพันธุ์จีน (Chinese Tea) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis
var. sinensis เป็นสายพันธุ์นาเข้ามาจากประเทศไต้หวันและจีน นิยมปลูกกัน
มากเนื่องจากให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด ในประเทศไทยปลูกกัน
มากทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ซึ่งการปลู กจะ
ปลูกเป็นแถวแบบขั้นบันได มีการจัดการแปลงปลูกอยากเป็นระบบและตัดแต่ง
กิ่งอย่างสม่าเสมอ
ต้ น ชา ชาสายพั น ธุ์ จี น จั ด เป็ น พรรณไม้ ข นาดย่ อ มจนถึ ง ขนาดกลาง
มีความสูงของต้นประมาณ 1-6 เมตร ลาต้นแตกกิ่งก้านมาก ตามกิ่งอ่อนมีขน
ปกคลุ ม ขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเมล็ ด พรรณไม้ ช นิ ด นี้ เ ป็น พั น ธุ์เ ดิ ม ของ
ประเทศจีน แต่ในบ้านเราก็มีปลูกมานานแล้ว เคยพบที่จังหวัดพะเยาแต่ไม่มาก
เท่าไหร่ แต่ก็มีปลูกกันบ้างประปรายทางภาคเหนือ

ภาพที่ 4 : ลักษณะต้นของชาพันธุ์จีน
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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ใบชา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม
ขอบใบเป็นหยักเล็ก ๆ หรือเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร
และยาวประมาณ 6-12 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน
แผ่นใบหนาและเหนียว เรียบเป็นมัน คล้ายใบข่อยแต่จะยาวและใหญ่กว่า เส้นใบเป็น
ตาข่าย ส่วนก้านใบสั้น

ภาพที่ 5 : ลักษณะใบของชาพันธุ์จีน
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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ดอกชา ออกดอกเป็นช่อหรือออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ลักษณะของ
ดอกคล้ายกับดอกส้มเขียวหวาน โดยดอกชาจะมีลักษณะใหญ่สีสวย ดอกเป็ น
สีขาวนวล และมีกลิ่นหอม ในช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 1-4 ดอก กลีบดอกมี
5 กลีบ ส่วนกลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ดอกมีเกสรเพศผู้อยู่กลางดอกจานวนมาก

ภาพที่ 6 : ลักษณะดอกของชาพันธุ์จีน
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557

ผลชา เป็ น ผลแบบแคปซู ล มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ 2-4
เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออก ในหนึ่งผลจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-3 เมล็ด ลักษณะ
ของเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบน หรือค่อนข้างกลม ผิวเมล็ดเรียบ เป็นสีน้าตาลเข้ม
เกือบดาหรือสีน้าตาลอมแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10-14 มิลลิเมตร

ภาพที่ 7 : ลักษณะผลของชาพันธุ์จีน
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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ชาพันธุ์อัสสัม (Assam tea) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis
var. assamica มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ชาอัสสัม ชาป่า ชาพื้นเมือง ชาเมี่ยง
เป็นต้น ชาชนิดนี้จะเป็นพันธุ์ชาที่ใบใหญ่กว่าชาพันธุ์จีน เจริญเติบโตได้ดีในป่า
เขตร้อนชื้นที่มีร่มไม้และแสงแดดพอประมาณ ในประเทศไทยพบได้ที่จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง แพร่ และน่าน
ต้นชา จัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผิวลาต้นเรียบ ตามกิ่งอ่อน
ปกคลุมไปด้วยขนอ่อน ๆ มีความสูงของต้นประมาณ 6-18 เมตร มีขนาดใหญ่
กว่าชาจีนอย่างเด่นชัด กิ่งที่มีอายุมากจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

ภาพที่ 8 : ลักษณะต้นของชาพันธุอ์ ัสสัม
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557
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ใบชา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับและเวียน ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็น
ฟันเลื่อยเด่นชัด โดยมีหยักฟันเลื่อยประมาณ 9 หยัก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-6
เซนติเมตร และยาวประมาณ 7-16 เซนติเมตร หรืออาจพบใบมีที่มีขนาดใหญ่กว่า
นี้ แผ่นใบเป็นสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม ก้านใบและท้องใบมีขนอ่อนปกคลุม

ภาพที่ 9 : ลักษณะใบของชาพันธุอ์ ัสสัม
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 2 พฤศจิกายน 2557

ดอกชา ดอกเจริญจากตาบริเวณง่ามใบบนกิ่ง ในแต่ละตาจะประกอบไป
ด้วยตาที่เจริญไปเป็นกิ่งอยู่ด้านบนของตา ส่วนใหญ่ดอกออกติดกันเป็นกลุ่ม ๆ
ช่อละประมาณ 2-4 ดอกต่อตา ดอกมีกลีบเลี้ยงประมาณ 5-6 กลีบ ขนาด
ไม่ เ ท่ า กั น ลั ก ษณะเป็ น รู ป ทรงโค้ ง มนยาว ก้ า นดอกยาวประมาณ 10-12
มิลลิเมตร ส่วนกลีบดอกมีประมาณ 5-6 กลีบ โคนกลีบติดกับฐานดอกแคบ
ส่วนปลายกลีบบานออก
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วงเกสรเพศผู้ประกอบไปด้วยอับละอองเกสรสีเหลืองติดอยู่ ส่วนปลายของก้านชู
อับละอองเกสรเป็นสีขาว ยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร เกสรเพศเมียมีลักษณะ

เป็นก้านกลม ภายในรังไข่แบ่งออกเป็นช่อง 1-3 ช่อง เมื่อดอกบานเต็มที่จะมี
ขนาดกว้างประมาณ 3.65 เซนติเมตร

ภาพที่ 10 : ลักษณะดอกของชาพันธุ์อสั สัม
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 12 พฤศจิกายน 2557

ผลชา ผลเป็นแบบแคปซูล มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-4
เซนติเมตร เมื่อแก่เต็มที่เปลือกจะแตกออก ภายในมีเมล็ดลักษณะกลม ผิวเมล็ด
เรียบแข็ง เป็นสีน้าตาลหรือสีน้าตาลอมแดง หรือสีน้าตาลเข้มเกือบดา เมล็ดมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11-12 มิลลิเมตร
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ภาพที่ 11 : ลักษณะผลของชาพันธุอ์ ัสสัม
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 20 พฤศจิกายน 2557

ชาอัสสัม สามารถแบ่งออกเป็นพันธุ์ย่อยได้ 5 สายพันธุ์ คือ
1. พันธุ์อัสสัมใบจาง ( Light leaved Assam jat ) ต้นมีขนาดเล็ก ยอด
และใบมีสีเขียวอ่อน ลักษณะใบเป็นมันวาว ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย เป็นพันธุ์ที่
อ่อนแอ ให้ผลผลิตต่าและคุณภาพไม่ดี เมื่อนามาทาชาจีนจะมีสีน้าตาล
2. พันธุ์อัสสัมใบเข้ม ( Dark leaved Assam Jat ) ยอดและใบมีสีเขียว
เข้ม ใบนุ่มเป็นมัน มีขนปกคลุม ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
และมีคุณภาพดี เมื่อนามาทาชาจีนจะมีสีดา
3. พันธุ์มานิปุริ ( Manipuri Jat ) เป็นพันธุ์ที่แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง
ใบมีสีเขียวเข้มเป็นประกาย ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ทนแล้งได้ดี
4. พันธุ์พม่า ( Burma jat ) ใบมีสีเขียวเข้ม ใบแก่มีสีเขียวแกมน้าเงิน
ใบกว้าง แผ่นใบรูปไข่ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมาก
5. พันธุ์ลูไซ ( Lushai jat ) ขอบใบหยักลึก ปลายใบเห็นได้ชัด
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ในเรื่องของกระบวนการผลิตชาจะเริ่มจากการเก็บใบชาสด แล้วนามาเข้า
กระบวนการที่ทาให้เกิดการหมักในระดับที่แตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อจัดแบ่งประเภทชา
ตามระดับของการหมักแล้วจะสามารถแบ่งชาหลัก ๆ ออกได้เป็น 3-4 ประเภท คือ
ชาขาว (White tea), ชาเขียว (Green tea), ชาอู่หลง (Oolong tea) และชาดา
(Black tea) โดยชาขาวและชาเขียวนั้นเป็นชาที่ไม่ผ่านการหมักเลย ส่วนชาอู่หลงเป็น
ชาที่ผ่านการหมักบางส่วน และชาดาเป็นชาที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 12 : ประเภทของชาที่ผา่ นขั้นตอนการหมัก
ที่มา : อนุชาติ สมบูรณ์สุขวนา, 20 พฤศจิกายน 2557

การคัดเลือกชาเพื่อทาพันธุ์
ในการปลูกชาใหม่ ถ้าคัดเลือกต้นชาที่ให้ผลผลิตสูงมาปลูก จะทาให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนน้อยลง ลักษณะต้นชาที่ดีควรที่จะคัดเลือกไว้ทา พันธุ์มีดังนี้
1. เก็บผลผลิตได้ในช่วงระยะเวลาสั้น
2. แผ่กิ่งก้านสาขาดี
3. หลังจากการตัดแต่งกิง่ ก้านมากและมีการเจริญเติบโต
4. มีจานวนใบมาก มีหน่อที่ชะงักการเจริญเติบโตน้อย
5. ข้อไม่สั้นเกินไป ผลิดอกและให้ผลดี
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แบบฝึกหัด
ชื่อ .............................................................. เลขที่ ............. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. จงอธิบายการคัดเลือกพันธุ์ชาสาหรับปลูก พอสังเขป (5 คะแนน)
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………..
2. พันธุ์ชาอัสสัมที่ปลูกมีกี่สายพันธ์ อะไรบ้าง (5 คะแนน)
1. ……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ตอบถูกต้องครบถ้วนได้ 5 คะแนน
2. ตอบถูกไม่ครบถ้วนได้
3 คะแนน
3. ตอบไม่ถูกได้
0 คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ต้องผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย
กากบาท (X) ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ในกระดาษคาตอบ

1. รูปภาพใบชาในข้อใด คือ พันธุ์ชาจีน

ก.

ข.

ค.

ง.

2. ใบชาพันธุ์ชนิดใดที่มีลักษณะ ใบกว้าง แผ่นใบรูปไข่ ใบแก่มีสีเขียวแกมน้าเงิน
ก. พันธุ์พม่า

ข. พันธุ์ชาเขมร

ค. พันธุ์ชามานิปุริ

ง. พันธุ์ชาจีน
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3. ผลของเมล็ดชาจานวน 1 กิโลกรัมจะได้เมล็ดพันธุ์ชาเท่าใด
ก. 500 – 700 เมล็ด

ข. 400 – 600 เมล็ด

ค. 300 – 400 เมล็ด

ง. 100 – 300 เมล็ด

4. ระยะเวลาที่ผลของชาที่เริ่มติดถึงผลแก่ใช้เวลานานเท่าใดที่สามารถนาไป
ขยายพันธุ์ได้
ก. 1 – 4 เดือน

ข. 6 – 9 เดือน

ค. 3 – 6 เดือน

ง. 9 – 12 เดือน

5. ดอกชามีลักษณะอย่างไร
ก. ดอกสีขาวจานวน 5-8 กลีบ มีลักษณะโค้งเว้า
ข. ดอกสีขาวจานวน 5-6 กลีบ มีลักษณะโค้งมน
ค. ดอกสีเหลืองจานวน 5-6 กลีบ มีลักษณะเป็นช่อๆ
ง. ดอกสีเหลืองจานวน 5-8 กลีบ มีลักษณะโค้งเหลี่ยม
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6. ใบชาจีนมีลักษณะเป็นอย่างไร

ก. ใบใหญ่สีเขียวเข้ม
ข. เป็นใบเดี่ยว ปลายใบแหลมหนา
ค. ใบแข็งเป็นมัน ยาว ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย
ง. ใบมีสีเขียวเข้ม ยาวแคบ เส้นใบมองเห็นไม่ชัด
7. ชาวสวนชาจังหวัดเชียงรายนิยมปลูกชาชนิดใด
ก. ชาเขมร

ข. ชาจีน

ค. ชาอู่หลง

ง. ชาอัสสัม

8. ลักษณะของต้นชาจังหวัดเชียงรายโดยทั่วไปเป็นอย่างไร
ก. รูปทรงพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 12 ฟุต
ข. รูปทรงไม้เลื้อย สูงประมาณ 20 ฟุต
ค. รูปทรงกรวย สูงประมาณ 30 ฟุต
ง. รูปทรงสีเหลี่ยม สูงประมาณ 10 ฟุต
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9. ลาต้นของชาพันธุอ์ ัสสัมมีลักษณะอย่างไร
ก. ลักษณะลาต้นคู่ สูงประมาณ 5-10 เมตร
ข. ลักษณะลาต้นเดี่ยว สูงประมาณ 5 เมตร
ค. ลักษณะลาต้นเดี่ยว สูงประมาณ 6-18 เมตร
ง. ลักษณะลาต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2-3 เมตร
10. พันธุ์ชามีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ก. 3 ชนิด คือ ชาจี ชาพม่า ชาเขมร
ข. 4 ชนิด คือ ชาขาว ชาเขียว ชาดา ชาอู่หลง

ค. 3 ชนิด คือ ชาจีน ชาอู่หลง ชาฮกเกี้ยน
ง. 3 ชนิด คือ ชาจีน ชาอัสสัม ชาเขมร
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เฉลยแบบฝึกหัด
1. จงอธิบายการคัดเลือกพันธุ์ชาสาหรับปลูก พอสังเขป (5 คะแนน)
1. แผ่กิ่งก้านสาขาดี เก็บผลผลิตได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
2. หลักจากการตัดแต่งกิ่งก้านมากและมีการเจริญเติบโต
3. ข้อไม่สั้นเกินไป มีจานวนใบมาก
4. มีหน่อที่ชะงักการเจริญเติบโตน้อย
5. ผลิดอกและให้ผลดี
2. พันธุ์ชาอัสสัมที่ปลูกมีกี่สายพันธ์ อะไรบ้าง (5 คะแนน)
มี 5 สายพันธ์ คือ
1. พันธุ์ใบจาง
2. พันธุ์ใบเข็ม
3. พันธุ์มานิปุริ
4. พันธุ์พม่า
5. พันธุ์ลูไซ
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

1.

ข

6.

ค

2.

ก

7.

ก

3.

ค

8.

ข

4.

ง

9.

ก

5.

ก

10. ง
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

1.

ข

6.

ง

2.

ก

7.

ข

3.

ข

8.

ค

4.

ง

9.

ค

5.

ก

10. ง
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