
 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของปอแกว 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทปอแกวชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของปอแกวพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนปอแกวสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
Scientific name  :  ปอแกวควิบา Hibiscus cannabinus L. 
 ปอแกวไทย  H. sabdariffa var. altissima 
 กระเจ๊ียบ  H. sabdariffa L. 
 Common name  :  ปอแกวควิบา  Kenaf, Bimlipatam, Deccan hemp, 
 Mesta, Dah, Cuban kenaf 
 ปอแกวไทย  Siamese or Thai jute, Roselle, 
 Roselle hemp, Java jute, Pusa hemp, Teal,  
 Gambo, Channi. 
 
 ปอแกวเปนพืชเสนใยจากสวนเปลือกลําตนเชนเดียวกับปอกระเจา  แตมีความทนทาน
ตอสภาพแหงแลงและดินทีมี่ความอุดมสมบูรณต่ําไดดีกวา ปอแกวที่ใชปลูกเพ่ือผลิตเสนใยมี 2 

บทที ่ 10 
ปฏิบัติการเร่ือง ปอแกว, ปอกระเจา 
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   ตารางที่ 10.1 เปรียบเทยีบลักษณะปอแกวคิวบากับปอแกวไทย 

ลักษณะ ปอแกวควิบา ปอแกวไทย 
1. จํานวนโครโมโซม - 36 - 72 
2. ราก - รากแกวหยัง่ลึกลงในดิน - 

  30-60 ซม. 
รากแกวเชนเดียวกัน 

3. ลําตน - สูง 1-4 เมตร - สูง 1-4 เมตร 
- สีเขียว มวงหรือแดง - สีเขียว แดงหรือเขียวปน

แดงที่กานใบ - ผิวเรียบหรือมีหนาม 
- ผิวเรียบหรือมีหนาม
เชนเดียวกัน 

4. การแตกก่ิง - ลําตนตั้งตรงไมคอยแตกกิ่ง - ลําตนตั้งตรงและไมคอย
แตกกิ่ง เชนเดียวกัน 

5. ใบ - เปนใบเด่ียว รูปใบมน - เปนใบเด่ียว รูปใบหยัก 
เปน แฉก (lobe) ขอบใบ
หยักเปนฟนเลื่อย 

  ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก 
  เปนฟนเลื่อย 
- ใบลาง ๆ มีกานใบยาว - 
  กวาใบกลางตน ตนมีหนาม 
  ที่กานใบ 

ใบลาง ๆ มีกานใบยาว
เทาๆกับใบกลางลําตน ไม
มีหนามที่กานใบ 
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- เปนดอกเด่ียว เกิดตรง
ซอกใบและมีกานดอกสั้น
เชนเดียวกันแตชั้น 
epicalyx มี 8-12 กลีบ 

6. ดอก - เปนดอกเด่ียว เกิดตรงซอกใบ 
  กานดอกสั้นมาก มีชั้น 
  epicalyx 7-10 กลีบ 
- ขนาดสั้นกวาและไมเชื่อมติดกับ 

- และเชื่อมติดกับชั้นกลบี
รองดอก 

  ชั้นกลีบรองดอก (calyx) มีกลีบ 
  รองดอก (sepal) 5 กลีบ สีขาว 
ครีมออกเหลือง ที่โคนกลีบดอกมี  -
สีมวงแดง เกสรตวัผูเชื่อมตดิกัน 

  เปนกานชูเกสรตวัผู (staminal 
  colum) และโอบหุมอยูรอบ ๆ 
  กานชูเกสรตัวเมีย (style) 

จํานวนกลีบรองดอก และ
กลีบดอก มี 5 กลบี 
เชนกัน แตกลบีดอกมี
ขนาดเล็กกวาเกสรตวัผู
และเกสรตวัเมีย มีลักษณะ
เชนเดียวกัน 
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ตารางที่ 10.1 (ตอ) เปรียบเทียบลักษณะปอแกวควิบากับปอแกวไทย 

 

ลักษณะ ปอแกวควิบา ปอแกวไทย 
   อับเกสรตวัผูมีสีเหลืองตดิอยู 

  บนกานส้ัน ๆ ที่ยื่นออกมาจาก 
  Staminal column มีจํานวน 
  ประมาณ 30 กระเปาะ ตอน 
  ปลายของกานชูเกสรตัวเมียแบง 
  ออกเปน 5 กลีบ สีน้ําตาลปน
แดง รังไขแบงออกเปน 5 ชอง 

 

7. การบานของดอก - ดอกบาน 4.30-5.30 น. - ดอกบาน 4.30-5.30 น. 
  ดอกหุบ 12.00-14.00 น.   ดอกหุบกอนเล็กนอย 

8. ฝก - ลักษณะกลมรูปไข ปลายแหลม - 
  มีขนมากและคัน 

ลักษณะเชนเดียวกัน แต
มีขนนอยกวา 

9. เมล็ด - รูปรางคลายไต มีสีเทา ขนาด - 
  เมล็ดใหญกวาประมาณ 35-40 
  เมล็ดตอกรัม 

รูปรางคลายไต มีสี
น้ําตาลเขม ขนาดเมล็ด
เล็กกวาประมาณ 60 เมล็ด
ตอกรัม 

10. การปรับตัว - อายุสั้นกวา 
- ตอบสนองตอปุยสูง 
- ทนทานตอความแหงแลง และ 
  โรคแมลงศตัรูไดนอยกวา 
 

- อายุยาวกวาประมาณ 
  140-160 วนั 
- ตอบสนองตอปุยต่ํา 
- ทนทานตอความแหงแลง 
และโรคแมลงศัตรูได
มากกวา 

11. เสนใย - สีขาวนวลดีมากกวา - สีขาวนวลนอยกวา 
12. การผสมขามตาม - 8-10% - 0.23% 
    ธรรมชาต ิ

 

108 BO 216 



ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปอแกว 
 1.  ราก (Root) 
 เปนระบบรากแกว หยั่งลึกลงในดิน และมีรากฝอยจํานวนมากแผกระจายออกจาก
โคนตนออกไปโดยรอบในรศัมี 60-100 ซม. จึงทําใหมองดูคลายระบบรากฝอย (fibrous- like 
root system) 
 
 2.  ลําตน  (Stem) 
 ปอแกวเปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลําตนเปนไมเน้ือออน ขนาดสูง 1-5 เมตร 
เสนผาศูนยกลางของโคนตนประมาณ 1.25-2.00 ซม. สีของลําตนมีสีเขียว หรือมวงปนแดง ปอ
แกวบางพันธุเชน ปอแกวไทยพันธุตนเขยีว  ปอแกวควิบาพันธุ 977-044  มีหนามหรือขนแข็ง 
(prickly หรือ trichome) อยูรอบลําตน และกานใบ 
 
 3.  ใบ  (Leaf) 
 เปนใบเด่ียวเกิดสลับบนลําตน  รูปรางของใบแตกตางกันไปตามพนัธุ  ปอแกว
คิวบามใีบรูปรางมน ปลายใบแหลม   สวนปอแกวไทยใบเปนรูปหยักเวาลกึ 3-7 แฉก 
(palmately)  สวนขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย (serate) กานใบ (petiole) ยาว และมีขนแข็งอยู
ประปราย 
 

ดอก  (Flower)  4.  
 เปนดอกสมบูรณเพศเกิดจากตาที่ซอกใบ ลักษณะเปนดอกเด่ียวมีกานดอกสั้น 
(sessile flower) มีกลีบเลี้ยง (epicalyx) 7-12 กลีบ  ซึง่อาจเช่ือมติดหรือไมเชื่อมติดกับกลีบรอง
ดอก (calyx) ก็ได ชั้นของกลีบรองดอก (sepal) มี 5 กลีบ ถัดไปคือชั้นกลีบดอก (petal) มี 5 
กลีบ สขีาวครีม หรือเหลืองนวล ตรงโคนกลีบดอกมีสีมวงแดงและเชื่อมติดกันทั้ง 5 กลีบ 
(corolla) 
 กานเกสรตัวผูเชื่อมติดกันเปนทอ (staminal column)  โอบหุมอยูรอบกานเกสรตัว

เมีย (style) อับละอองเกสรเปนกระเปาะกลม ๆ สีเหลือง ติดอยูบนกานส้ัน ๆ ยืน่ออกมาจากทอ

กานเกสรตัวผูมีประมาณ 30 กระเปาะ  สวนตอนปลายของชอเกสรตัวเมีย (stigma) มี 5 กลีบ สี

แดงปนน้าํตาล 
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 5.  ฝก หรือผล (capsule) 
 ลักษณะกลมรปูไข ปลายแหลม หลังการผสมเกสรแลวกลีบดอกจะหลุดรวงไป 
เหลือกลีบรองดอก  และกลีบเลี้ยงติดอยู  ภายในฝกแบงเปน 5 ชอง (locule) แตละชองมีเมลด็ 
20-30 เมล็ด 
 
 6.  เมล็ด  (Seed) 

มีรูปรางคลายไตหรือเสี้ยวของวงกลมคลายคลึงกันทุกเมล็ด สีเทาหรือสีน้ําตาลเขม  
 
ผลิตภัณฑเสนใยปอ 
 1.  เสนใยปอฟอก (retting fiber) คือเสนใยที่ไดจากการนําตนปอทั้งตนไปแชในน้ําให
เปอย แลวนํามาลอกและฟอกเอาเสนใยไปตากใหแหง 
 2.  ปอกลีบสด (ribbon fiber)  หมายถึงสวนเปลือกของลําตนปอ ซึ่งถูกลอกออกจาก
แกนตนหรือไสปอ ปอกลีบสดถานําไปตากแหง จะไดเสนใยปอกลีบแหง (dry ribbon fiber)  
หรือถานําไปแชน้ําใหเปอยแลวฟอกเอาเฉพาะสวนเสนใยตากใหแหง เรียกวา เสนใยปอกลบีสด
ฟอกหรือเสนใยปอแหง 
 3.  เสนใยปอกลีบขูดผวิ (decorticated fiber) หมายถึงเสนใยปอกลบีสดที่นําไปขดูผิว
เปลือกดานนอกออก แลวจึงนําไปตากแหง 
 
คุณภาพของเสนใยปอ 
 ปกติการซ้ือขายปอจะพิจารณาจากคุณภาพของเสนใย จากความเลื่อมมัน ความ
ละเอียด ความสะอาด ความเหนียว ความยาวของเสนใย ตําหนิหรือความสะอาด หรือส่ิงเจือปน  
ประเทศไทยมมีาตรฐานสําหรับเสนใยปอฟอก ดังนี้ 
 
ตารางที่ 10.2 คุณภาพมาตรฐานของเสนใยปอ    

ชั้น คุณภาพมาตรฐานของเสนใยปอฟอก 
 ลักษณะ ความ

ละเอียด 
ความ
สะอาด 

สี สิ่งเจือ
ปน 

ความยาว 
ม. 

% เปอย
ขาด 

Super ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ นวล ไมมี 3-4 ไมมีเลย 
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Super 
A 

ดี ดี ดี นวล
สวย 

มีบาง 2.5 ไมมี 

A ดีปาน
กลาง 

ดีปาน
กลาง 

ดี นวล
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

1.5 ไมมี 

B พอใช พอใช ปานกลาง นวลสี
น้ําตาล 

ปาน
กลาง 

1.5 มีนอย 

C เลว นอย นอย คล้ําถึง
ดํา 

มาก 1.5 มาก 

หัวปอ แข็ง
กระดาง 

แข็งมาก สกปรก ดํา - - - 

ปอยุง - - สกปรก - - - - 
 
ผลิตภัณฑปอแกวที่ขายใหแกโรงงานทอกระสอบ และสงออกสวนใหญ มี 4 ชนิด 
คือ 
 1.  เสนใยปอแกว (kenaf fiber) 
 2.  เศษปอแกวที่ไมไดมาตรฐาน (kenaf tow) 
 3.  เศษปลายตัดของปอแกวหรือหัวปอ (kenaf cutting) 
 4.  เศษท่ีใชไมไดของปอแกว หรือปอยุง (kenaf waste) 
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ปฏิบัติการ ปอกระเจา 
 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  (Taxonomic classification) 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Malvales 
 Family  :  Tiliaceae 
 Genus  :  Corchorus 
 Species  :  capsularis, olitorius 
 Scientific name  :  ปอกระเจาฝกกลม Corchorus capsularis L. 
 ปอกระเจาฝกยาว Corchorus olitorius L. 
 Common name  :  Jute, White jute, Tossa jute. 
 
 ปอกระเจาจัดเปนพืชเสนใยจากสวนเปลือกลําตน (bast fiber) ที่มีความสําคัญและ
มีคุณภาพของเสนใยดีกวาเสนใยชนิดเดียวกันจากพืชชนิดอ่ืน   แตมีความทนทานตอสภาพ
แหงแลง และดินทีมีความอุดมสมบูรณไดนอยกวาปอแกว จึงทําใหพ้ืนที่ปลกูปอกระเจาของ
ประเทศไทยมจํีากัดอยูบริเวณลุมนํ้าริมฝงแมน้ําโขง และที่ราบภาคกลางบางจังหวัด   ซึ่ง
ปริมาณการผลิตปอกระเจาก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมทํากระสอบและ
ผลิตภัณฑปออ่ืน ๆ 
 ปอกระเจาที่ใชปลูกกันมี 2 ชนิดคือ ปอกระเจาฝกกลม (Corchorus capsularis L.) และ
ปอกระเจาฝกยาว (C. olitorius L.) ซึ่งมีขอเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางระหวางปอ
กระเจาทั้งสองชนิดดังน้ี 
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ตารางที่ 10.3 เปรียบเทียบลักษณะความแตกตางระหวางปอกระเจาฝกกลมกับฝกยาว   

ลักษณะ ปอกระเจาฝกกลม ปอกระเจาฝกยาว 
1.  จํานวนโครโมโซม - 14 - 14 
2.  ราก - รากแกวหยัง่ลึกลงในดิน - รากแกวหยัง่ลึกลงในดิน 

  30-60 ซม.   มากกวาประมาณ 50-80 ซม. 
3.  ลําตน - สูง 2.5-3 เมตร - สูงกวา 3-3.5 เมตร 

- มีสีเขียวจนถึงแดงเขม - มีสีเขียวจนถึงแดงเขม 
4.  การแตกก่ิง - มีเฉพาะบางพันธุ - สวนมากแตกกิ่งแขนง แตไม 

  คอยเจริญเตบิโต 
5.  ใบ - เปนใบเด่ียว รูปรางยาวรี - เปนใบเด่ียวมีรูปรางเชน 

  ปลายแหลมทั้ง 2 ดาน   เดียวกัน หูใบส้ันกวาเล็กนอย 
  ตรงโคนมีหูใบ ขอบใบ
หยักเปนฟนเลื่อย มีรสขม
ในบางพันธุ 

  ผิวดานบนของใบเปนมันแต 
  ดานลางหยาบ ไมมีรสขม 
 
- - ขนาดเล็กกวา ประมาณ ขนาดใหญกวา ประมาณ 

  5-13 x 2.6-8.2 ซม.   7-18x4-8 ซม. 
6.  ดอก - เกิดเปนกลุม 2-5 ดอก - เกิดเปนกลุมและมีลักษณะเชน 

  เกิดตรงขามใบ มีกลบี
รองดอก 5 กลีบสีเขยีว 
และกลบีดอก สีเหลือง 5 
กลีบ มีอับเกสร ตวัผู 20-
30 อัน รังไขรูปกลม
แบงเปน 5 ชอง แตละชอง
มี 

  เดียวกัน มีอับเกสรตัวผู 
  30-60 อัน รังไขรูปยาวร ี
  แบงเปน 5-6 ชอง แตละชอง 
  มีไขเรียงเปนแถวเดียว 
  25-40 ใบ 
 
- 

ไขเรียงเปนแถวคู 7-10 ใบ 
- ขนาดเล็กกวา ประมาณ 
  0.3-0.5 x 0.5-0.6 ซม. 

ขนาดใหญกวา 2-2 1/2 เทา 

7.  การบานของดอก - ดอกบาน 5.00-8.00 น. - ดอกบาน 9.00-10.30 น. 
- ดอกหุบ หลัง 13.30 น. - ดอกหุบ หลัง 13.30 น. 
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8.  ผล, ฝก - รูปรางกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.8-1 
ซม. 

- รูปรางยาวเรียว ขนาดเสนผา 
  ศูนยกลาง 0.3-0.8 ซม. 
  ยาว 6-10 ซม.  เปลือกมี 

  ยาว 1.3-2.0 ซม.เปลือก
ฝกยนเปนรองมี 5 ชอง 
(locule)และไมมีผนังก้ัน
ระหวางชอง 

  สันนูนไปตามความยาวของฝก 
  มี 5-6 ชอง และมีผนังก้ัน 
  ระหวางชอง 

9.  เมล็ด - รูปรางเปนเหลี่ยม 4-5 
  เหลี่ยม มีดานหนึ่ง
คอนขางเวาสีน้ําตาลดํา
ขนาดเล็กประมาณ 300 
เมล็ดตอกรัม 

- รูปรางคลายปรามิด สีน้ําเงิน 
  เขียว หรือเทานํ้าเงิน ดํา 
  ขนาดเล็กกวาประมาณ 500 
  เมล็ดตอกรัม 

10. การปรับตัว - เตบิโตไดดีทั้งในสภาพที่
ลุมและที่ดอน ระยะแรก
ทนแลงไดดี และเม่ือสูง
เกิน 30 ซม.แลวสามารถ
ทนตอสภาพน้ําทวมขังได
นาน 

- เติบโตไดดีในเฉพาะสภาพที่ 
  ดอน และไมสามารถทนตอ 
  สภาพน้ําทวมขังได 

11. เสนใย - สีขาว ละเอียด นุม - สีขาวเหลือง ละเอียด นุม 
  และเหนียวดี   และเหนียวกวา 

12. การผสมขามตาม - 1-2% - 10-13% 
    ธรรมชาต ิ

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปอกระเจา 
 
 1.  ราก (Root) 
 เปนระบบรากแกว (tap root system) โดยมีรากประธาน (main root) เจริญมาจาก
สวนของรากออน (radicle) แทงหยั่งลึกลงไปในดิน และแตกแขนงออกเปนรากแขนง 
(secondary root) และรากฝอย (tertiary root) 
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 2.  ลําตน (Stem) 
 ปอกระเจาเปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลําตนเปนไมเน้ือออน (herbaceous) สูง 1.5-
3.5 เมตร ลําตนลักษณะทรงกระบอก ในสภาพการปลูกเพ่ือเอาเสนใยมักจะไมแตกแขนง หรือ
จะแตกเฉพาะสวนยอด สีของลําตนมีตั้งแต สีเขยีวออน สีเขียว จนถึงสีแดง 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 เปนใบเด่ียวเกิดสลับบนลําตน มีกานใบ (petiole) สั้น ตรงโคนกานใบที่ติดกับลําตน
มีหูใบ (stipule) 2 อัน ลักษณะเรียวยาว ตัวใบเรยีวยาวรีทั้งสองปลาย   สวนกวางที่สุดอยูกลาง
ใบคอนมาทางดานฐานใบ ขนาดกวาง 2.6-8 ซม. ยาว 5-18 ซม. ขอบใบเปนหยัก (serrate) 
ตรงฐานของตวัใบมีเขี้ยวใบ (auricle) ยาวยื่นออกมา 
 
 4.  ดอก (Flower) 
 เกิดตรงกันขามกับใบ โดยอาจเกิดเด่ียว ๆ หรือเปนกลุม ๆ ละ 2-5 ดอก กานดอก
สั้น ดอกแตละดอกมีกลีบรองดอก (sepal) 5 กลีบ แตละกลบีแยกเปนอิสระตอกัน กลีบดอก 
(petal) มีจํานวน 5 กลีบ สเีหลือง ขนาดประมาณ 0.3-1.5 ซม. เกสรตวัผู (stamen) แตละอัน
แยกกันเปนอิสระ (free fillament) มีจํานวน 20-60 อัน ปลายของกานชูเกสรตวัผูมีกระเปาะ
เกสรตวัผูลักษณะกลม ๆ 2 อันติดกัน (bilobed anther) เกสรตัวเมีย (pistil) มีกาน (style) สั้น 
ตอนบนของปลายกานเกสรตัวเมียแบนราบ (flatened style) ตอนลางของเกสรตัวเมียมีรังไข 
(ovary) ซึ่งมี 5-6 carpels 
 

ฝกหรือผล (Fruit or capsule) และเมล็ด (Seed)  5.  
 ปอกระเจาฝกกลมมีผลรูปรางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8-1 ซม. ยาว 1.3-2.0 
ซม.  เปลือกของฝกยนเปนรองขรุขระ ดานบนแบนหรือเวาลึกลงเล็กนอย มี 5 ชอง แตไมมีผนัง
ก้ันระหวางชอง เม่ือแกจะแตกตามรอยของชอง locule ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก 70-100 เมล็ด 
มีสีน้ําตาลดํา 
 สวนปอกระเจาฝกยาว มีฝกรูปรางยาวเรียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3-0.8 ซม.  
ยาว 6-10 ซม. เปลือกเปนสันนูนไปตามความยาวของฝก มี 5-6 ชอง และมีผนังก้ันระหวางชอง 
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ภาคปฏิบัติการ 
 

1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของปอแกวและปอกระเจาจากตัวอยางของจริง นําตัวอยางพืชติดลงบน
กระดาษแลว label ใหถูกตอง แลวสงเปนรายงาน 

2.ศึกษาและเขียนรายงานเกี่ยวกับลักษณะทางการเกษตร และลักษณะทางพฤกษศาสตร ของ
ปอแกว และปอกระเจา มาชนิดละ 2 พันธุ 
 

ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของพืช แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล  
(root) (stem) (leaf) (flower) (fruit) 
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ภาพที่ 10.1 ลักษณะของปอกระเจาฝกกลม A. กิ่งท่ีมีดอกและติดฝก  
B. ดอกผาตามยาว C. ฝกหรือผลผาตามยาว 
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ภาพที่ 10.2 ลักษณะของปอกระเจาฝกยาว A. กิ่งที่มีดอกและติดฝก  
  B. ดอกผาตามยาว C. ฝกหรือผลผาตามยาว 
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