
 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของออย 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทของออยชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของออยพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางออยสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 
 
ออยมีชื่อพฤกษศาสตรวา (Scientific name)  :  Saccharum officinarum L. 
Common name  :  Sugar cane, The Noble canes 

 
 ออยเปนพืชตระกูลหญา ท่ีมีอายุหลายป จัดอยูในสกุล saccharum แยกเปนออย
ชนิดตาง ๆ ดังน้ี 
 1. S. officinarum ช่ือท่ัวไปวา The Noble Canes ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี 
ลักษณะท่ีสําคัญคือ ลําตนใหญ ใบกวาง ปริมาณนํ้าตาลสูง ปริมาณเสนใยตํ่า แตกกอนอย 
ไมคอยทนทานตอโรค แมลง และสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม โครโมโซม 2n = 80 ออย
ชนิดน้ีท่ีปลูกในประเทศไทย เรียกวาออยเคี้ยว เชน ออยสิงคโปร, Mauritius และ Badila 
เปนตน ออยชนิดน้ีใชประโยชนมากในอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล 

บทที ่ 14 
ปฏิบัติการเร่ือง ออย 
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 2. S. spontaneum ช่ือท่ัวไปวา Tropical wild canes เปนออยปา ท่ีข้ึนอยูท่ัวไป
แถบเสนศูนยสูตร มีลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็กเม่ือเทียบกับ officinarum ปริมาณ
นํ้าตาลตํ่า ปริมาณเสนใยสูง มี 2 ประเภท คือ (1) เจริญเติบโตเปนกอคลายหญา  (2) 
เจริญเติบโตลักษณะทางตนสูง ท้ัง 2 ประเภท มีเหงา (rhizome)  ใบเรียวเล็ก ขอบใบคม 
ดอกมีขนาดเล็ก เปนปุยสีขาว ชอดอกยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร และท่ีโคนชอดอก
จะมีขนอยางเดนชัด มีโครโมโซมมากมาย เชน 40, 48, 52, 54, 56 และ 60 เปนตน 
 ออยชนิดน้ีในประเทศไทย มีช่ือเรียกวา เลาหรือพง ปรับตัวเขากับสภาพแหงแลง 
และอากาศหนาวไดดี ตานทานโรค จึงมีความสําคัญมากในแงเช้ือพันธุกรรม ซ่ึงนัก
ปรับปรุงพันธุออยใชเปนพอแมพันธุในการผสมขามกับชนิดอื่น ๆ 
  3. S robustum Jiswiet (brassel) ช่ือท่ัวไปวา The wild Canes of new 
Guinea เปนออยปา ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี รูปรางลักษณะภายนอกคลายกบั 
officinarum แตมีปริมาณนํ้าตาลตํ่า และปริมาณเสนใยสูง ลําตนแข็งแรง ขนาดใหญ ความ
สูงอาจถึง 10 เมตร ลําตนโปงออกที่ขอ growth ring นูนเห็นไดชัดเจน โครโมโซม 2n = 
60 หรือ 80 ไมทนทานตอโรค ชาวเกาะปลูกไว เพ่ือทําร้ัวหรือท่ีพักอาศัย 
 4. S. sinese Hassk ช่ือท่ัวไปวา Chinese canes ถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก 
เมืองไทยเรียกออยจีน ลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 2 
เซนติเมตร ปลองขาว สีเขียวหรือเขียวออกแดง ใบยาวแคบ แข็งแรง ทนทานตอโรคที่เกิด
จากเช้ือไวรัสไดดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ดินเลวไดดี ปริมาณนํ้าตาลตํ่า ปริมาณ
เสนใยสูง โครโมโซม 2n = 116, 117 หรือ 118 ออยชนิดน้ีใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ผลิตนํ้าตาล ปลูกท่ัวไปทางตอนเหนือของอินเดีย จีน ทางตอนใตของญี่ปุน ฟลิปปนส และ
ฮาวาย พันธุท่ีปลูกเชน Uba 
 5. S. barberi Jeswiet ช่ือท่ัวไปวา The northern indian canes ถิ่นกําเนิดแถบ
ตอนเหนือของอินเดีย เมืองไทยเรียกวาออยอินเดีย ลักษณะคลายกับออยจีนมาก แตลํา
ตนและใบเล็กกวา ลักษณะสําคัญคือ ที่ฐานกาบใบมีขนโดยรอบ ตานทานโรคไดดี 
โครโมโซม 2n = 82-124 เชน พันธุ Mungo โครโมโซม 2n = 82, Nargari โครโมโซม 2n 
= 89-91 และ Chunnue โครโมโซม 2n=91 เปนตน 
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 6. S. edule Hassk. ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี ออยชนิดน้ีสันนิษฐานวา เกิด
การผสมขามชนิดระหวาง Miscanthus floridus กับ S. robustcem ชอดอกท่ีเปนหมันจะมี
ลักษณะคลายกับ cauliflower ใชเปนอาหารมนุษยได โครโมโซม 2n = 80 
 7. S. hybrids Sacharum มีดอกสมบูรณเพศ (fertile flower) สามารถผสมขามกับ
ตระกูลอื่น ๆ เชน Eriathas, Imperata, Miscanthidium, Miscanthus, Narenga, 
Sclerosachya และ Sorghum และผสมขามระหวางชนิดตาง ๆ เชน officinarums ผสม
ขามชนิดกับ spon taneus หรือ  robustum เปนตน  ออยที่ปลูกเปนการคาในปจจุบัน
สวนมากเปนลูกผสมระหวางชนิดตาง ๆ เชน Q 83 และ F 140 เปนตน  
 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของออย 
 
 1. ราก (Root) 
  ดวยเหตุท่ีวาออยจัดเปนพืชตระกูลหญา จําพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ดังน้ันเม่ือนํา
เมล็ดออยมาเพาะ รากท่ีเจริญออกมาจากเมล็ดออยน้ันก็จะมีระบบรากแบบรากฝอย
เชนเดียวกับธัญพืชท่ัว ๆ ไป แตเน่ืองจากวาออยมีการขยายพันธุโดยใชทอนพันธุ (sett or 
cutting) ซ่ึงทอนพันธุท่ีไดน้ีมาจากการตัดลําตนออกเปนทอน แตละทอนมีตาอยางนอย
หน่ึงตา เม่ือนําทอนพันธุออยไปปลูกในดิน ตาก็จะเจริญข้ึนมาเปนตนออน ขณะเดียวกัน
ปุมราก (root primodia or root initial) ท่ีขอของทอนพันธุจะเจริญออกมาเพื่อทําหนาท่ีดูด
นํ้าและธาตุอาหารใหกับตนออน รากท่ีงอกออกมาจากทอนพันธุน้ีเรียกวา รากของทอน
พันธุ (sett root or cutting root) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ และแตกแขนงมาก ตอมา
เม่ือตนออนเจริญเติบโตขึ้น ท่ีขอของตนออนท่ีอยูในดินจะงอกรากท่ีเรียกวา รากของหนอ 
(shoot root) ทําหนาท่ีดูดนํ้าและธาตุอาหารแทน สวนรากของทอนพันธุก็จะส้ินสภาพและ
แหงตายไป  รากของหนอน้ีมีลักษณะใหญกวา และแข็งแรงกวารากของทอนพันธุ ซ่ึงราก
น้ีจะเจริญเติบโตเปนรากถาวรของตนออยตอไป ความยาวและการแพรกระจายของราก
ถาวรน้ีข้ึนอยูกับลักษณะดินและความอัดแนนของดิน อยางไรก็ตาม รากถาวร ของออยท่ี
เติบโตเต็มท่ีแลวจําแนกออกได 3 ชนิด คือ (1) รากค้ํายัน (buttress root) เปนรากท่ีเกิด
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 2. ลําตน (Stem) 
 ตาออยท่ีเจริญจากทอนพันธุท่ีนําไปปลูก จะเติบโตเปนหนอออยอันแรก (mother 
or primary shoot) แทงทะลุโผลข้ึนมาเหนือพ้ืนดินเจริญเปนลําตนออย ตอมาตาท่ีโคนของ
หนอออยที่อยูในดินก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเปนหนอออยอันที่สอง (secondary shoot) และ
ตาของหนอออยอันท่ีสองก็จะเจริญเปนหนอออยอันที่สาม   (tertiary shoot) ตามลําดับ 
ซ่ึงลักษณะเชนน้ีเปนการแตกแขนงของออยออกไปเรื่อย  ๆ   ทําใหออยเจริญอยูเปนกอท่ี
เรียกวา  กอออย  
 ลําตนออย (cane or culm or stalk) มีลักษณะเปนลําต้ังตรงและมีกาบใบหุม 
ความสูงประมาณ 2.5-6 เมตร ไมแตกกิ่งกานสาขา ประกอบดวยขอ (node) และปลอง 
(internode) ความยาวของปลองจากรอยกาบใบ (leaf scar or sheath scar)  อันหน่ึงถึง
รอยกาบใบอกีอันหน่ึงหรือเปนความยาวของขอและปลองรวมกันเรียกวา joint  ดังน้ันลํา
ตนออยจะประกอบดวย joint หลาย ๆ อัน ขนาดของ joint แตกตางไปตามพันธุ 
โดยท่ัวไป joint แตละอันมีความยาวประมาณ 5-25 เซนติเมตร และมีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1.5-6 ซม.  โดย joint ตอนโคนและตอนปลายของลําตนมีขนาดส้ันมาก 
นอกจากน้ีรูปรางของ joint ก็ข้ึนอยูกับลักษณะประจําพันธุดวย ซ่ึงสามารถแบงรูปรางออก
ได 6 ลักษณะ คือ  1. ทรงกระบอก (cylindrical)  2. มัดขาวตม (tume-scent)  3. กลาง
คอด (bobbin-shaped)  4. โคนโปง (conoidal)  5. ปลายโปง (obconoidal) และ 6. โคง 
(concave-convex) สวนการจัดเรียงของ joint น้ัน มี 2 แบบคือ แบบเสนตรง และแบบซิก
แซก  สําหรับสีของลําตนออยก็จะผันแปรไปตามลักษณะประจําพันธุและส่ิงแวดลอม ออย
บางพันธุอาจมีสีเขียว สีเหลือง สีนํ้าตาล หรือสีมวงแก 
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 บริเวณของขอออยคือ บริเวณที่เกิดราก (root ring or root band) ซ่ึงเปน
บริเวณตั้งแตรอยกาบใบจนถึงวงเจริญ หรือเยื่อเจริญ (growth ring or intercalary 
meristem) บริเวณขอออยที่เกิดราก มีปุมราก (root primordia) อยูกระจัดกระจายท่ัวไป 
และมีตาออยอยูขอละหนึ่งตาเกิดสลับกัน แตอาจพบวาขอออยบางขออาจมีตามากกวา
หน่ึงตาหรืออาจจะไมมีตาอยูเลยก็ได 
 สวนปลองของออยซ่ึงเปนบริเวณที่นับจากวงเจริญข้ึนไปจนถึงกาบใบนั้น 
ประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวนคือ  (1) วงไข (wax ring) เปนสวนที่อยูใตกาบใบ โดย
ปกติมีสีขาว  (2) รอยแตกลายงา (corky crack or ivory marking) เปนรอยแตกมีลักษณะ
เปนเสนยาว ๆ บนผิวลําตน และรอยแตกหลาย ๆ รอยอาจรวมกันเปนแผนเรียกวา corky 
patch  (3) รอยแตกลึก (growth crack or rind crack) เปนรอยแตกที่มีขนาดใหญตาม
ความยาวของลําตนลึกเขาไปถึงเน้ือออยรอยแตกนี้จะกอใหเกิดความเสียหาย และเปน
บริเวณที่ศัตรูของออยเขาทําลายได และ (4) รองตา (bud furrow or eye groove) เปน
รองท่ีเกิดข้ึนเหนือตาออยข้ึนไป 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 ใบออยประกอบดวยกาบใบ (leaf sheath) ท่ีหุมลําออยกับแผนใบ (leaf 
blade) ท่ีแผกางออกไปจากลําออยสลบักันทั้งสองขาง  ใบแรก ๆ ท่ีเจริญจากตาเปนใบ
เกล็ด (scale leaf) เม่ือออยเจริญเติบโตขึ้น ใบออยก็จะมีขนาดเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  จนมีขนาด
สูงสุด หลังจากน้ันใบออยจะคอย ๆ มีขนาดเล็กลงเม่ือออยใกลออกดอก จํานวนใบก็
เชนเดียวกัน พบวาออยในระยะที่เจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีใบประมาณ 10 ใบ เม่ือมีใบออย
เจริญข้ึนมาใบที่แกท่ีสุดจะแหงและตายไป ใบท่ีแหงน้ันอาจจะรวงหลุดไปจากลําตนหรือ
ยังคงอยูติดกับลําตนก็ได สวนลางสุดของกาบใบติดกับปลองตรงขอ และหุมรอยลําตนไว
โดยสวนขอบของกาบใบจะเหลื่อมซอนทับกัน ผิวดานนอกของกาบใบมีขนเล็ก ๆ ปกคลุม
อยู ซ่ึงลักษณะของกลุมขน และการรวงของกลุมขนที่กาบใบนี้เปนลักษณะประจําพันธุออย
แตละชนิด ใบออยประกอบดวยสวนท่ีสําคัญคือ แผนใบ ท่ีเรียวแหลมสูปลายใบ ขอบใบ
เปนจักรคลายฟนเลื่อย กับสวนท่ีสําคัญอีกอันหน่ึงคือ แกนใบ (midrib)  ซ่ึงอยูตรงกลาง
ของใบออย บริเวณสวนฐานของใบออยท่ีตอกับกาบใบน้ันเรียกวา คอใบ (dewlap or 
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 4.  ชอดอก (Inflorescence) 
 เม่ือออยแกเต็มท่ีและอยูในชวงออกดอก ออยจะแทงชอดอกออกจากกาบของ
ใบธง (flag leaf) ท่ีอยูตรงสวนบนสุดของลําตน ชอดอกออยน้ีเรียกวา arrow or tassel มี
ลักษณะเปนพู เปนชอดอกแบบ panicle  รูปราง  ขนาด และสีของชอดอกจะแตกตางไป
ตามลักษณะประจําพันธุ ชอดอกประกอบดวยแกนกลาง (main axis or rachis) กานแขนง
แรก (lateral axis or primary branch) และกานแขนงช้ันท่ีสอง (secondary branch) หรือ
บางทีอาจมีกานแขนงช้ันท่ีสาม (tertiary branch)  อีกก็ได ความยาวของแกนกลางชอ
ดอกอาจยาวต้ังแต 25-50 เซนติเมตร และมีกานแขนงแตกออกโดยรอบ ท่ีสวนของกาน
แขนงเปนที่เกิดของดอกออยเรียก spikelet  ดอกออยน้ีจะเกิดเปนคูตรงขอของกานแขนง 
โดยดอกหน่ึงจะไมมีกานดอก (sessile spikelet) และอีกดอกมีกานดอก (pedicelled or 
stalked spikelet) ดอกท้ังสองชนิดน้ีเปนดอกสมบูรณเพศ มีลักษณะตาง ๆ ของดอก
เหมือนกันทุกประการ  โดยดอกแตละดอกน้ันวงนอกสุดของดอกมีขนยาวสีขาวเรียกวา 
silky hairs ท่ีเกิดตรงสวนของฐานดอกและหุมอยูรอบ ๆ ดอก ถัดจากวงของขนยาวสีขาว
เขาไปจะเปนวงของกลีบดอกสองอันที่หุมดอกยอย (floret) อยู ซ่ึงกลีบดอกอันนอกสุด
เรียกวา outer glume และกลีบดอกอันในเรียกวา inner glume ดอกยอยท่ีกลีบดอกท้ัง
สองหุมอยูน้ันประกอบดวย 2 ดอกยอยคือ ดอกยอยอันลางเปนหมัน มีเพียง sterile 
lemma or third glume อันเดียวเทาน้ัน และมีขนาดเล็กกวากลีบดอกท่ีหุมอยู สวนดอก
ยอยอันบนเปนดอกท่ีสมบูรณเพศที่ไมเปนหมัน ซ่ึงออยพวก S. spontaneum จะมี sterile 
lemma ดวย  แตออยพวก S. officinarum จะมีเพียง fertile palea เทาน้ัน ภายในดอก
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 5.  ผล (Fruits) 
 ผลมีขนาดเล็กละเอียดมีขนาดความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียกวา 
caryopsis ผลท่ีไดรับการผสมพันธุแลวประมาณ 3 อาทิตย จะแกและรวงปลิวไปตามลม   
โดยอาศัย silky hairs ชวยพยุงตัว 
 

ภาคปฏิบัติการ 
ศึกษาสวนตาง ๆ  ของออยจากตัวอยางจริง และลงรายการสวนตาง ๆ จากรูปท่ีให 
แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล  
(root) (stem) (leaf) (flower) (fruit) 
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ภาพที่ 14.1  (บน) ลักษณะระบบรากของออยท่ีงอกออกจากทอนพันธุ 
และท่ีงอกออกจากหนอ   

                  (ลาง) ลักษณะการแตกหนอของออย ก. ตนแม ข. ตนหนอ 
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ภาพที่ 14.2 (บน) ลักษณะชอดอกออย ก. กิ่งท่ีมีดอก ข. ดอกยอยมีกานดอก 
     ค. โครงสรางดอกยอย  

        (ลาง) รูปทรงปลองของออยแบบตาง ๆ ก. รูปทรงกระบอก  
     ข. กลางปอง ค. กลางคอด ง. โคนโต จ. ปลายโต ฉ. รูปโคง 
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ภาพที่ 14.3 ออย (Saccharum officinarum) A) ลักษณะพืช B) สวนของลําตน  
           C) หนอD) โคนใบ E) ชอดอก F) กานชอดอก G) ชอดอกยอย  

   H) แผนผังโครงสรางของดอก 
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