
 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของฝาย 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทฝายชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของฝายพันธุตาง ๆ ได 

 

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

 
Scientific name  :   ฝายปุยยาวอเมริกันอัพแลนด Gossypium hirsutum L. 
 ฝายปุยส้ัน Gossypium herbaceum L. 
 ฝายอะบอเรียม Gossypium aboreum L. 
 ฝายเกาะ Gossypium barbadense L. 
 Common name  :  Cotton 
 
 พืชใน genus Gossypium มีมากกวา 30 species ซ่ึงมีลักษณะการเจริญเติบโต
ท้ังเปนพวกอายุปเดียวและอายุหลายป บางชนิดเปนพืชปาไมมีปุย (lintless) บางชนิดมี
ปุย (lint)  สามารถแบงพืชใน genus Gossypium ออกได 3 พวกคือ 

บทที ่ 11 
ปฏิบัติการเร่ือง ฝาย 
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 1.  ฝายปาไมมีปุย (Wild lintless cotton)  2n = 26 เปนฝายปาท่ีไมมีปุย มีอายุ
ยาวนานหลายป มีแหลงกําเนิดอยูในทวีปอัฟริกา แพรกระจายไปสูแถบประเทศอาระเบีย 
เอเซียตะวันตกเฉียงใต ออสเตรเลียและอเมริกา ข้ึนไดดีในที่แหงแลงและบนภูเขา ระบบ
รากหยั่งลึก ใบมีขน (hair) หรือไข (wax)  หุมทําใหทนตอสภาพแหงแลงไดดี สมอ (boll) 
มีขนาดเล็กและแตกอาเม่ือแกจัด เมล็ดไมมีปุยแตอาจมีขนส้ัน ๆ (fuzz) สีดําหรือสีนํ้าตาล 
ซ่ึงไมสามารถนําไปปนเอาเสนใยได แบงออกเปน 6 กลุม (section) คือ 

กลุมที่ 1 Sturtiana  มี genome ชุด C (ตารางที่ 11.1) ไดแก G. sturtii, G.  
robinsonii, G. australe เปนฝายพ้ืนเมืองของทวีปออสเตรเลีย 

กลุมที่ 2 Erioxyla  มี genome ชุด D  ไดแก G. aridum, G. armourianum, G. 
barknensii เปนฝายพ้ืนเมืองทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา 

กลุมที่ 3 Klotzschiana มี genome ชุด D ไดแก G. klotzschiana, G. raimondii  
เปนฝายพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกา 

กลุมที่ 4 Thurberana  มี genome ชุด D ไดแก G. thurberi, G. gossypoides, 
G. trilobum, G. lobatum เปนฝายพ้ืนเมืองทางตอนเหนือของทวีปอเมริกา 

กลุมที่ 5 Anomala  มี genome ชุด B ไดแก G. anomalum, G. triphyllum, G. 
barbosanum  เปนฝายพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกา 

กลุมที่ 6 Stocksiana  มี genome ชุด E ไดแก G. stocksii, G. somalense, G. 
areysianum, G. longicalyx เปนฝายพ้ืนเมืองของประเทศปากีสถานและอาระเบีย 

 
 2.  ฝายพันธุดั้งเดิมที่มปีุย (The old world linted cotton) 2n = 26 เปนฝาย
ปลูกด้ังเดิมของทวีปเอเซียและอัฟริกา มีท้ังพวกอายุปเดียวและหลายป  มีปุยซึ่งสามารถ
นําไปปนเอาเสนใยได ฝายโลกเกามักมีลําตนใหญแตกก่ิงกานสาขามาก อาจสูงมากกวา 2 
เมตรข้ึนไป ใบมีขนนอย ขอบใบเวาเปนหยัก 5-6 หยัก   ปจจุบันใชเปนฝายปลูกอยู 2 
species จัดเปนกลุมที่ 7 (section 7) Herbaceum มี genome ชุด A ไดแก ฝาย 2 
species คือ 

2.1 G. herbaceum ฝายชนิดน้ีข้ึนอยูท่ัวไปในทวีปเอเซียและอัฟริกา เจริญ 
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เติบโตเปนไมพุมสูงประมาณ 1.5 เมตร แตกกิ่งกานสาขาปานกลาง ลักษณะของ 
epicalyx กลมกวาง และมีหยัก 6-8 หยัก สมอกลมผนังสวนขางเรียบมีตอมนํ้ามันนอย 
และไมแตกอาเม่ือแก แบงเปน 5 races คือ 
 2.1.1 africanum มีอายุหลายป กิ่งแขนงเล็กและส้ัน พบข้ึนมากใน
ทวีปอัฟริกาตะวันออก 
 2.1.2 acerifolium มีอายุหลายป ตนใหญ ทรงพุมกลมแข็งแรง มีกิ่ง
แขนงมาก พบข้ึนมากในทวีปอัฟริกาทางตอนเหนือ และเอธิโอเปย อียิปต ลิเบีย 
ซาอุดิอาระเบีย เคยเปนฝายท่ีใชปลูกเปนการคาในอดีต 
 2.1.3 persicum มีอายุปเดียว เคยใชปลูกเปนการคาในแถบทะเลเมดิ
เตอเรเนียน อียิปต ซีเรีย ตุรกี กรีก 
 2.1.4 kuljianum มีอายุปเดียว ไมคอยแตกกิ่งแขนงหรือมีนอยทรงตน
เล็ก อายุส้ัน 60-70 วัน ชอบอากาศอบอุนหรือหนาวเย็น พบมากแถบประเทศรัสเซีย จีน 
และอินเดียทางตะวันตก 
 2.1.5 wightianum มีอายุปเดียว ทรงพุมและลําตนใหญกวาพวกที่ 4 
พบมากในประเทศอินเดีย และเปอรเซีย 
 2.2 G. aboreum ฝายชนิดน้ีมีท้ังที่มีอายุหลายปและปเดียว ทรงพุมสูงกวา 2 
เมตร  สมอเปนรูปทรงสามเหลี่ยมคลายปรามิด และแตกอาเม่ือแก epicalyx อยูติดฐาน
ดอกมากกวา G. herbaceum แบงเปน 6 races คือ 
  2.2.1 indicum เปนฝายปุยท่ีเกาแกด้ังเดิมมากท่ีสุด อายุหลายป 
พบมากทางตะวันตกของประเทศอินเดีย 
  2.2.2 burmanicum พบมากทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
พมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฝายด้ังเดิมของไทยท่ีปลูกซ่ึงเรียกวา ฝายเขมร หรือฝาย
ปุยส้ัน ก็จัดอยูในพวกน้ี 
  2.2.3 cernum เปนฝายอายุปเดียว พบปลูกมากแถบ Garo hill 
ของรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย และเบงกอลตะวันออก 
  2.2.4 sinensis  เปนฝายอายุปเดียว พบมากในประเทศจีน 
เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน 
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  2.2.5 bangalense เปนฝายอายุปเดียว คุณภาพเสนใยคอนขาง
สูง พบปลูกแพรหลายทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
  2.2.6 sudanense เปนฝายอายุหลายป มีถิน่กําเนิดด้ังเดิมอยูใน
อินเดีย แตปลูกและแพรหลายไดดีในประเทศอียีปต และทวีปอัฟริกา 
 3.  ฝายใหมที่มีปุย หรือฝายโลกใหมที่มีปุย (The new world linted cotton)   
2n = 52 เปนฝายท่ีมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต เกิดจากการผสมโดยธรรมชาติของฝาย
พันธุด้ังเดิม 2 พวก เชน G. herbaceum x G. raimondii หรือ G. thurberi ทําใหมี 
genome ชุด AD จัดฝายกลุมน้ีเปนกลุมที่ 8 (Section 8) Hirsuta ประกอบดวย ฝาย 3 
species คือ 
 3.1 G. barbadense เปนฝายอายปุเดียว เจริญเติบโตเปนพุมใหญ แตกกิ่ง
แขนงมาก ดอกมีขนาดใหญ พบมากแถบภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเปรู และหมูเกาะ
อินดีส คุณภาพเสนใยสูง มักเรียกกันวาเปนฝายเกาะ (Sea Island cotton) 
 3.2 G. hirsutum เปนฝายอายุปเดียว เจริญเติบโตเปนพุมขนาดกลางไมแตก
กิ่งแขนงมากเทาพวกแรก พบมากแถบทวีปอเมริกากลาง  และปลูกแพรหลายมากใน
ปจจุบันเรียกวา ฝายอเมริกันอัพแลนด (American Upland cotton) 
 3.3 G. tomentosum เปนฝายอายุหลายป ไมไดปลูกเปนการคา ปุยมีสี
นํ้าตาลและติดแนนกับเมล็ด พบข้ึนเฉพาะในหมูเกาะฮาวายเพียงแหงเดียว 

ฝายท่ีปลูกเปนการคาเพื่อผลิตเสนใยปจจุบันน้ีปลูกอยู 2 กลุม คือ กลุมท่ี 7 และ 8   
คือ 

 ฝายอเมริกันอัพแลนด   G. hirsutum L. 
 ฝายปุยส้ัน  G. herbaceum L. 
 ฝายเกาะ  G. barbadense L. 
 ฝายอะบอเร่ียม  G. aboreum L. 
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ตารางที่ 11.1  ลักษณะและจํานวนโครโมโซม และแหลงกําเนิดของฝายกลุมตาง ๆ  ใน 
genus Gossypium 

species โครโมโซม สัญลักษณ
ของ 

แหลงกําเนิด พันธุ
ปา/ 

 จํานวน 
(2n) 

ขนาด ชุดยีน  ปลูก 

 สายพันธุจากเอเซีย อัฟริกา และออสเตรเลีย 

herbaceum 26 ใหญ A1 อัฟริกา ปลูก 
aboreum 26 ใหญ A2 อินเดีย ปลูก 
anomalum 26 ใหญ B1 อัฟริกา ปา 
stocksii 26 ใหญ E1 อินโด-อาระ

เบีย 
ปา 

sturtianum 26 ปานกลาง C1 ออสเตรเลยี ปา 
longicalyx 26 ใหญ F1 อัฟริกา ปา 
 สายพันธุจากอเมริกา 

thurberi 26 เล็ก D1 อเมริกา ปา 
armourianum 26 เล็ก D2 อเมริกา ปา 
 สายพันธุที่มีโครโมโซม 4 ชดุ 

hirsutum 52 26ใหญ  26 เล็ก (AD)1 อเมริกา ปลูก 
barbadense 52 26ใหญ  26 เล็ก (AD)2 อเมริกา ปลูก 
tomentosum 52 26ใหญ  26 เล็ก (AD)3 ฮาวาย ปา 
caicoense 52 26ใหญ  26 เล็ก (AD)4 บราซิล ปา 

ท่ีมา :  Poehlman, 1983. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของฝาย 
 
 1. ราก  (Root) 
 เปนระบบรากแกว สามารถหยั่งลึกลงไปในดินได 1.5-2.0 เมตร ข้ึนอยูกับพันธุ
ความอุดมสมบูรณและเน้ือดินที่ปลูก รากแขนงและรากฝอยแตกออกจากรากแกว และราก
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 2. ลําตน (Stem) 
 ฝายปลูกสวนใหญเปนพวกที่มีอายุปเดียว สูง 0.8-1.5 เมตร เจริญเติบโตเปน
ทรงพุม ตามลําตนและกิ่งแขนงมีขนหรือไมมีก็ได แลวแตพันธุ การแตกกิ่งแขนงมีท้ังแบบ
ท่ีเจริญไปเปนใบหรือกิ่งแขนง เรียกวากิ่งกระโดง (monopodial) และแบบที่การแตกกิ่ง
แขนง  ซ่ึงสามารถเจริญเปนดอก ผล และใบ หรือกิ่งยอย เรียกวากิ่งผล (sympodial) การ
เจริญของกิ่งผลจะขนานกับพื้นหรือโนมลูลง 
 ตรงซอกมุมใบ (leaf axis) ของฝายมีตา 2 ชนิดคือ ตาแท (true axillary bud) 
และตาพิเศษ (extra axillary bud) หรือตาขาง (lateral bud) ตาเหลาน้ีถาอยูบริเวณโคน
กิ่ง หรือบนลําตน (main stem) จะเจริญเฉพาะตาแท ซ่ึงจะกลายเปนกิ่งกระโดง 
(monopodial vegetative branch) แตถาอยูสูงถัดมาหรือตอนปลายกิ่งแขนง จะสามารถ
เจริญท้ัง 2 ตา และใหกิ่งผลท่ีมีดอก (sympodial fruiting branch) โดยตาแทจะเจริญไป
เปนใบหรือกิ่งแขนง  สวนตาพิเศษจะเจริญไปเปนกิ่งท่ีมีดอก 
 
 3. ใบ (Leaf) 
 เปนใบเดี่ยว (simple leaf)  กานใบ (petiole) ยาว และมีหูใบ(stipule) ลักษณะ
ยาวเรียวอยูตรงโคนกานใบ  ตัวใบคอนขางกลม แตหยักเปนแฉก 3-7 แฉก ขอบใบเรียบ 
เสนใบ (vein) แยกออกตามแฉกของใบมีการเรียงตัวแบบ   palmate  ใบท่ีเกิดบนลําตน
มักจะเวียนรอบ ๆ ตนโดยมีการเรียงตัว (phyllotaxy) แบบ 3/8 หรือ 5/13 แตใบบนกิ่งซ่ึงมี
ดอกมักเกิดแบบสลับ บนกานใบตรงบริเวณรอยตอของกานใบกับตัวใบมีจุดสีแดง 
นอกจากน้ีบนเสนใบมีจุดตอมนํ้าหวาน (nectary gland) สีดําเห็นไดชัดเจน บนตัวใบและ
กานใบอาจมีขนหรือไมมีก็ได 
 
 4. ดอก (Square) 
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 เกิดจากกิ่งที่เจริญจากตาพิเศษ ลักษณะเปนดอกเด่ียว มีกานดอก
(peduncle)ยาว โคนดอกถัดจากกานดอกข้ึนไปเปนกลีบเลี้ยงหรือร้ิวประดับ (epicalyx or 
bracts) 3-4 ใบ  ลักษณะเปนแผน สีเขียวรูปส่ีเหลี่ยม (square) ขอบเปนหยัก 
(lanceolate) ถัดข้ึนไปคือช้ันของกลีบรองดอก (calyx)  5 กลีบ รูปรางสามเหลี่ยม ตรง
ฐานของกลีบรองดอกมีตอมนํ้ามัน (oil gland) เปนจุดสีแดงหรือมวง ถัดจากช้ันของกลีบ
รองดอกข้ึนไปคือช้ันของกลีบดอก  จํานวน 5 กลีบ สีเหลือง มวง หรือแดงเขม กานเกสร
ตัวผูเช่ือมติดกันเปนทอ (staminal column) มีอับละอองเกสร 100-150 อัน ติดอยูบริเวณ
ตอนปลาย เปนสีเหลืองออนถึงเขม ช้ันในสุดคือเกสรตัวเมีย โดยกาน (style)  ถูกโอบหุม
โดยทอของเกสรตัวผู โผลเฉพาะสวนยอดเกสรตัวเมียออกมา มีลักษณะเปนแฉก 5 แฉก 
 ดอกฝายมักผสมตัวเองในทันทีท่ีดอกเริ่มบาน แตฝายก็มีโอกาสในการผสม
ขามพันธุสูง 20-25 % การผสมเกสรมักเกิดเวลาเชาตรู ในระยะเวลาหลังการผลิดอก 30 
วัน  หลังการผสมเกสรแลวสวนของกลีบดอก กลีบรองดอก กานชูเกสรตัวผู และเกสรตัว
เมีย จะหลุดรวงไปในเวลา 3 วัน เหลือแตสวนของรังไข (ovary) และ กลีบเลี้ยง เจริญ
กลายเปนสมอหรือปตอไป 
 
 5. สมอ (Boll) 
 คือรังไขท่ีเจริญภายหลังไดรับการผสมเกสร หรือผลฝาย ภายในสมอมี 3-5 ชอง 
(locule) แตละชองมีเมล็ด 8-12 เมล็ด (seed) เมล็ดฝายมีสีดํา ลักษณะทรงกลมรูปไข 
สมอจะสุกแกหลังผสมเกสร 50 วัน และจะแตกอาดันสวนปุยฝายโผลออกมา 
 
 6. ปุยฝาย (Lint) 
 คือเซลลผนังของเมล็ดฝายซ่ึงเจริญยาวออกมา เปนเสนใยละเอียดออนสีขาว 
การเจริญเติบโตของเสนใยเริ่มต้ังแตหลังการผสมเกสร โดยพบวาในชวง 25 วันแรกจะ
เจริญเติบโตทางดานความยาวเปนสวนใหญ หลังจากน้ันจะเปนการสะสมเซลลูโลสในผนัง
เซลล เพ่ือเพิ่มความหนาและแข็งแรงของเสนใยใหมากข้ึนจนแกจัด  (รูปท่ี 9.1) 
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 เม่ือฝายแกจัด ปุยจะดันใหสมอแตกอา  การเก็บเกี่ยวจะตองเก็บท้ังปุยฝายท้ัง
เมล็ด (linted seed) หรือฝายดอก (seed cotton)  จากน้ันจึงตองนําไปหีบ (ginning) เพ่ือ
แยกเมล็ดออกจากปุยฝายโดยสวนเมล็ดจะยังมีขนส้ัน ๆ ติดอยูเรียกวา fuzz 
 
 
 7. เมล็ด (Seed) 
 เจริญมาจากไขท่ีไดรับการผสมเกสร เปลือกดานนอกมีสีดําหรือนํ้าตาล ภายใน
มีตนออน (embryo) และใบเลี้ยง (cotyledons) ขนาด 4-6 x 8-10 มิลลิเมตร  
 
ผลิตภัณฑจากฝาย 
 
 1. เสนใย หรือปุยฝาย (Lint) คือ สวนของเสนใยท่ีไดจากการหีบเอาเมล็ดออก
แลว โดยเฉล่ียมีนํ้าหนักราว 35% ของฝายดอก เสนใยท่ีไดจะถูกนําไปอัดเบล (bailing) 
โดยเคร่ืองจักรดวยแรงอัด 28 ปอนดตอน้ิว ซ่ึงมีความกวางยาวและสูงมาตรฐาน 40 x 32 

x 24 น้ิว3 เสนใยเหลาน้ีสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ทําเปนเสนดาย สําลี อดั
หมอน ฟูก เบาะ หรือใชในอุตสาหกรรมทํากระดาษ 
 การซื้อขายเสนใยฝายจะคํานึงถึงคุณภาพคือ ความยาวของเสนใย ความ
ละเอียดออน อายุการแก ความเหนียว ความสม่ําเสมอ สี ความสะอาด และปริมาณของ
ส่ิงเจือปน 
 
 2. เมล็ด (Seed) หมายถึงเมล็ดฝายท่ีผานการหีบเอาปุยออกแลว สามารถ
นําไปใชเปนเมล็ดพันธุสําหรับปลูกในปตอไป หรือขายเพื่อสกัดนํ้ามัน 
 3. นํ้ามันดิบจากเมล็ดฝาย (Crude cotton seed oil) ไดจากการนําเมล็ดฝายมา
สกัดนํ้ามันดวยการใชแรงอัด (hydraulic press) หรือหีบคัน้ (expell) หรือสกัดดวย 
hexane นํ้ามันดิบจะมีสีแดงเขมหรือดํา สามารถนําไปสกัดใหเปนนํ้ามันบริสุทธิ์ (refined 
oil) หรือนํ้ามันสลัด (salad oil) 
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 4.  กากเมล็ดฝาย (Cotton seed cake)  คือ สวนกากที่ไดจากเมล็ดฝายสกัดเอา
นํ้ามันดิบออกแลว ประกอบดวย เน้ือในเมล็ดฝายและเยื่อใย มีโปรตีนประมาณ 36% 
สามารถใชผสมเปนอาหารสัตวไดอยางดี กากเมล็ดฝายมี 2 ชนิดคือ กากเมล็ดฝายอัด
แผน (cotton seed cake) และกากเมล็ดฝายปน (cotton seed meal) 

บทปฏิบัติการ 
 
1.  ศึกษาสวนตาง ๆ ของตนฝายจากตัวอยางจริงเทียบกับภาพที่จัดให นําตัวอยางพืชติด

บนกระดาษพรอม label ลักษณะสวนตาง ๆ แลวสงเปนรายงาน 
2.  ศึกษาและเขียนรายงานเกี่ยวกับลักษณะประจําพันธุของฝายมา 2 พันธุ 
 
 ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของฝายจากตัวอยางจรงิ แลวลงรายการสวนตาง ๆ  
ของฝายจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล  
(root) (stem) (leaf) (flower) (fruit) 
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ภาพที่ 11.1 ลักษณะฝายเอเซีย (Asiatic cotton) Gossypium herbaceum 

 (A) กิ่งท่ีมีผล (B) สมอฝาย (C) ปุยฝายท่ีแตกแลว 
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ภาพที่ 11.2 ลักษณะของฝายยืนตน (tree cotton) G. aboreum, (A) กิ่งที่มีผล 
    (B) สมอฝาย (C) สมอฝายท่ีแตกแลว 
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ภาพที่ 11.3 ลักษณะของฝายชาวเกาะ (sea island cotton) (A) กิ่งท่ีมีผล 
               (B) ดอกท่ีดึงกลีบเลี้ยงออก(C) ดอกผาตามยาว (D) สมอฝาย 
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ภาพที่ 11.4 ลักษณะของฝายอเมริกันอัพแลนด (American upland cotton) 
                         G. hirsutum (A) กิ่งท่ีมีผล (B) ดอก (C) กลีบดอกมองจากดานบน 

               (D) ดอกผาตามยาว (E) สมอฝายและ (F) สมอฝายท่ีแตกแลว 
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