
 

บทที ่ 3 
ปฏิบัติการเร่ือง ขาวฟาง 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของขาวฟาง 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทขาวฟางชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของขาวฟางพันธุตาง ๆ ได 

 

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

บทนํา 
ขาวฟางมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา 
 Scientific names  :  Sorghum bicolor (L.) Moench 
 [Synonyms        :  Holcus sorghum L. ; Andropogon sorghum (L.) Brot ; 
    Sorghum vulgare Pers.] 
 Common names :  Sorghum, Great millet, Guinea corn (West Africa) ; 
 Kafir Corn (South Africa) ; Milo, Sorgo (United States) ; 
 Kaoliang (China) ; Durra (Sudan) ; Mtama (East Africa) ; 
 Jola, Jawa, Cholam (India)  

BO 216 23  



ระบบการจําแนกพืชทางพฤกษศาสตรดังขางบนนี้ไดใชตาม Doggett (1970) ซ่ึง
ยึดถือตามการจําแนกของ Garber (1950) โดยแบง subtribe Sorghastrae ออกเปน 2 
genera คือ genus Cleistachne Benth.  ซ่ึงมีอยูเพียง 4 species และ genus Sorghum 
ซ่ึงแบงออกไปเปน 6 subgenera ท่ีสําคัญท่ีควรจะกลาวเพราะจัดขาวฟางอยูดวยคือ 
subgenus Sorghum (Eu-sorghum) (โปรดสังเกตวาช่ือสามัญ genus และ subgenus 
ทางสายการจําแนกน้ีมีช่ือวา Sorghum พองกันหมด อาจจะทําใหเกิดความสับสนได) ใน 
subgenus น้ี ยังแบงออกไปเปน 2 groups คือ group Arundinacea (2n=20) และ group 
Halepensia (2n=20 หรือ 40) ขอแตกตางระหวาง 2 groups น้ีก็คือ Arundiacea เปนพืช
ท่ีมีอายุปเดียว (annual) หรือคางป (Perennial) ท่ีไมมีรากเหงาใตดิน (rhizome) ขาวฟาง
จัดอยูในพวกน้ี รวมทั้งหญาบางชนิด เชน หญาซูดาน [Sudan grass : S. arundinaceum 
(Desv.) Stapf var. sudanense (Stapf) Hitchc.]  สวน Halepensia  เปนพวกหญาอายุ
คางปมีรากเหงาอยูใตดิน เชน หญาจอหนสัน [Johnson grass : S. halepense (L.) Pers.  
(2n=40) 
 การจําแนก species ใน genus Sorghum น้ัน  Snowden (1936) ไดจําแนกไว
ท้ังหมด 31 spp. ดวยกัน จากการศึกษาในภายหลงัมีขอสงสัยวาการจําแนกน้ันอาจจะผิด
ไดเน่ืองจากมีการผสมขามกันไดในระหวาง spp.  จึงมีขอสันนิษฐานวา spp. เหลาน้ัน 
อาจจะมาจาก spp. เดียวกันได แตไดเกิดการผันแปรออกไปเน่ืองจากการผสมขาม และ
คัดเลือกโดยทางธรรมชาติทําใหมีรูปรางลักษณะตางออกไปไดหลายรูปแบบ 
(polymorphic) อยางไรก็ตามทางดานอนุกรมวิธานพืชยังอนุโลมใหใชการจําแนกตาม 
Snowden น้ีไปกอนจนกวาจะมีหลักฐานการพิสูจนเปนท่ีแนนอนเสียกอน จึงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองตอไปใหม เพ่ือความสะดวกตอการศึกษาท่ัว ๆ ไป  Doggett 
(1965) และ Purseglove (1978) ไดแบง genus น้ีออกไปเปน 2 spp. ใหญ ๆ (ไมใชเปน
การแบงตามอนุกรมวิธาน) คือรวมพวกที่ใชเปนพืชปลูก (cultivated species) ท้ังหมดไว
ใน spp. เดียวกันคือ S. bicolor และพวกที่เปนพันธุปา (wild species) ไวในอีกพวกหน่ึง
คือ S. arundinaceum 
 นอกจากน้ียังมีการแบงออกตามลักษณะการใชประโยชน เชน Poehlman (1959) 
แบง ออกไปเปน 
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 - ขาวฟางใชเมล็ด (grain sorghums) ซ่ึงแบงออกไปเปนพันธุตาง ๆ คือ milo, 
kafir, hegari, feterita และขาวฟางลูกผสมตาง ๆ (hybrid grain sorghums) 
 - ขาวฟางหวาน (Sorgos) พวกท่ีมีลําตนหวาน สกัดทํานํ้าเช่ือม นํ้าตาล หรือเปน
อาหารเลี้ยงสัตวได 
 - ขาวฟางหญา (grass sorghums) เปนจําพวกหญาใชสําหรับเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ 
เชน หญาซูดาน เปนตน 
 - ขาวฟางไมกวาด (broom sorghum) ปลูกเพ่ือใชทําไมกวาดโดยเฉพาะ  
เน่ืองจากมีลักษณะของชอ (panicle) แยกเปนแขนงยาวและแข็งผิดแผกไปจากขาวฟางอื่น 
ๆ 
 - ขาวฟางท่ีใชในกรณีพิเศษอื่น ๆ (special-purpose sorghums) เชน ขาวฟางคั่ว 
(pop sorghums) รับประทานเปนอาหารวาง หรือขาวฟางที่เมล็ดมีแปงเหนียว ปลูกไว
สําหรับทํากาว หรือในอาฟริกามีพันธุท่ีปลูกไวสําหรับทําเบียร ขาวฟาง (beer sorghum) 
โดยหมักจากเมล็ดซ่ึงมีสารท่ีทําใหเกิดรสขมอยูแลว เปนตน 
 สําหรับในบทปฏิบัติการนี้จะใชขาวฟางที่ใชเมล็ดเปนตัวอยางสําหรับ
การศึกษาดูรูปราง ลักษณะสวนตาง ๆ ของพืชชนิดน้ี 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวฟาง  
 
 1.  ราก (Roots) 
 มีระบบรากเปนแบบ fibrous root system รากแรกท่ีเกิดจาก radicle จะเจริญ
ออกมาเปนรากเดี่ยว ๆ เรียกวา primary root และมีการแตกแขนงออกมาเปน lateral 
root เชนเดียวกับพืชตระกูลหญาอื่น ๆ รากชุดน้ีเปนรากช่ัวคราว ทําหนาท่ีเลี้ยงตนออนใน
ระยะแรก ๆ เทาน้ัน สวนรากถาวรซึ่งเปน adventitious root น้ัน เกิดตรง coleoptilar 
node และสวนของขอส้ัน ๆ ใตดิน จะแผกระจายออกไปเปนจํานวนมากทางดานขาง
อาจจะยาวถึง 1.5 เมตร และหยั่งลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ท่ีขอของลําตนจะมี root 
bands ซ่ึงมี root primodia จะงอกออกมาเปนรากโดยเฉพาะบริเวณสวนโคนของลําตน
เหนือพ้ืนดินทําหนาท่ีชวยยึดลําตนเรียกวา prop root อีกดวย รากขาวฟางมีลักษณะ
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 2.  ลําตน (Stem) 
 ลําตนจะมีลักษณะแข็ง ต้ังตรง แหงหรืออวบนํ้า มีหรือไมมีนํ้าตาลในลําตน
แลวแตชนิดและพันธุ ขนาดของลําตนจะมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-3 ซม. ความ
สูงข้ึนอยูกับจํานวนขอและปลองของแตละพันธุ เชน พันธุเฮการีเบาสูงประมาณ 1 เมตร         
สวนพันธุเฮการีหนักสูงประมาณ 2 เมตร หรือกวา เปนตน เหนือ root band จะมี growth 
ring ซ่ึงเปน intercalary meristem เวลาลําตนลม สวนของเนื้อเยื่อชนิดน้ีจะชวยใหลําตน
เจริญโดยงอขึ้นต้ังตรงไดอีก แตละขอจะมี axillary bud อยูในชอง bud groove axillary 
bud น้ีสามารถจะเจริญออกไป ซ่ึงถาเกิดอยูตรงสวนบนของลําตนจะเรียกวาเปนกิ่ง 
(branch) และถาเกิดตรงสวนโคนของลําตนเรียกวาเปนแขนง (tiller) สวนของกิ่งและแขนง
น้ีสามารถจะเกิดรวงและใหผลเชนเดียวกับ main stem  
 
 3.  ใบ (Leaves) 
 ขาวฟางจะมีใบประมาณ 7-24 ใบ แลวแตพันธุเกิดสลับอยูบนลําตน สวนของ
ใบจะมีกาบใบ (leaf sheath) ยาวประมาณ 15-35 ซม. หุมลําตน และมักมีไขสีขาว (waxy 
bloom) ตามสวนของกาบใบทั่วไป สวนแผนใบ (leaf blade) จะมีขนาดกวางยาวประมาณ 
30-135 x 1.5-13 ซม. จะสังเกตเห็นวาแผนใบท่ีอยูสวนกลางจะยาวกวาใบที่อยูสวนบน
และสวนลางของลําตน ผิวของใบเปนมันเน่ืองจากมีไขมันฉาบอยู ซ่ึงลักษณะน้ีตางจากใบ
ของขาวโพด แผนใบจะมีรูใบ (stomata) ท้ังสองดาน และจะมีเซลพิเศษชนิดหน่ึงเรียกวา 
motor cells ชวยในการมวนใบเวลาขาวฟางขาดน้ําหรือกระทบแลง เสนกลางใบ (mid rib) 
ถาอวบนํ้าจะมีสีเขียว แตถามีเน้ือคอนขางแหงจะมีสีขาวหรือเหลืองเห็นเดนชัดเปน
ลักษณะประจําพันธุเชนกัน ตรงรอยตอระหวางกาบใบและแผนใบที่เรียกวา blade joint 
จะมีเยื่อบาง ๆ ยาวประมาณ 1-3 มม. อยูโดยรอบและแนบชิดกับลําตนเรียกวา ligule 
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 4 ชอดอก (Inflorescence) 
 ชอดอกขาวฟางเปนแบบ panicle มีกานชอดอกเรียกวา peduncle ซ่ึงเปน
ปลองสุดทายของลําตน (uppermost internode) จะมีลักษณะต้ังตรงหรือโคงงอแลวแต
ชนิดของพันธุ แกนกลางของชอดอกเรียกวา rachis จะมีปลองและขอ ตรงขอจะมีแขนง
แยกออกไปเปน primary branch ซ่ึงจะแยกแขนงตอไปอีกเปน secondary branch หรือ
บางทีอาจจะมีถึง tertiary branch ก็ได แขนงที่ให spikelets มักจะเรียกวา raceme 
รูปทรงของชอดอกจะมีลักษณะตาง ๆ กันเชน ยาว รี ปอม ทรงกระบอก หรือจะอยูกัน
อยางอัดแนน หรือหลวม ๆ ข้ึนอยูกับความสั้นยาวของ rachis และ branches ตาง ๆ 
น้ันเอง 
 spikelet ของขาวฟางจะอยูเปนคู ยกเวนท่ีปลายสุดของ raceme ท่ีจะมี 3 
spikelets อยูดวยกัน ท่ีอยูเปนคูอันหน่ึงจะไมมีกานเรียกวา sessile spikelet เปนดอก
สมบูรณ (perfect) คือมีท้ังเกสรตัวผู (stamen) และเกสรตัวเมีย (pistil) และอีกอันหน่ึงมี
กานดอกเรียกวา pedicelled spikelet ซ่ึงจะมีเกสรตัวผูอยางเดียวหรือเปนหมันท่ีปลายสุด
ของ raceme ท่ีมี 3 spikelet น้ัน จะมี sessile spikelet 1 อัน และ pedicelled spikelet 2 
อัน 
 sessile spilelet จะมีลักษณะใหญขนาดประมาณ 3-10 ซม. จะประกอบดวย 
glume 2 อัน ขนาดความยาวเทา ๆ กัน คือ lower outer glume ซ่ึงท่ีผิวดานนอกจะมีเสน 
(nerve) เปนทางยาว 8-16 เสน glume อันน้ีจะคลุม glume อีกอันหน่ึงตรงโคนของ 
spikelet และเรียก glume น้ีวา upper inner glume ซ่ึงมีลักษณะแคบกวาอันแรก และท่ี
ปลายคอนขางแหลม ท่ีผิวดานนอกมีเสนตรงกลาง (central nerve) ชัดเจน glumes ของ
ขาวฟางอาจจะมีสีแตกตางกันไปตามพันธุ  sessile spikelet น้ีจะมี 2 florets อันหน่ึงจะ
เปนหมันเหลือ lemma เพียงอันเดียว มีลักษณะเปนเยื่อบาง ๆ มีขน (ciliate) สวนอีก 
floret หน่ึงจะเปนดอกยอยสมบูรณประกอบดวย เยื่อ lemma บาง ๆ ตรงปลายแยกเปน 2 
แฉก ซ่ึงอาจจะมีหรือไมมีหาง (awn) palea จะมีลักษณะเล็กและบาง ซ่ึงบางทีอาจจะไมมี
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 pedicelled spikelet เปนดอกท่ีมีกานซ่ึงอาจจะยาวหรือส้ันแลวแตชนิดของพันธุ มี
ขนาดเล็ก ยาว และบางกวา sessile spikelet บางคร้ัง pedicelled spikelet น้ี จะ
ประกอบดวย 2 glumes เทาน้ัน ในกรณีท่ีมีดอกยอย (floret) ก็จะมีอยู 2 อันเชนเดียวกัน 
อันแรกอยูตอนบนประกอบดวย lemma แตไมมี palea หรือมีขนาดเล็ก มี 2 lodicules มี
เกสรตัวผู (stamen) 3 อัน ซ่ึงสามารถมี pollen ตามปกติ แตจะไมมีเกสรตัวเมีย (pistil) 
บางครั้งจึงเรียกวาดอกยอยตัวผู (male floret) อีก floret หน่ึงอยูทางดานลางเปนหมัน 
(sterile floret)  และจะเปนแตเพียง lemma เพียงอยางเดียว 
 ดอกขาวฟางจะบานจากปลายชอดอกขางบนลงมาขางลางเรื่อย ๆ จะบานเปนช้ัน 
ๆ ลงมาในระดับเดียวกัน spikelet ท่ีอยูเปนคู sessile spikelet จะบานกอน pedicelled 
spikelet ประมาณ 2-4 วัน ตามปกติชอดอกขาวฟางจะบานหมดทั้งชอใชเวลาประมาณ 6-
9 วัน ดอกจะบานในชวงเวลาตั้งแต 20.00 น. หัวค่ําถึง 08.00 น. ตอนเชา ดอกจะบานอยู
นานประมาณ 2 ช่ัวโมง เวลาดอกปด anther และ stigma จะโผลอยูขางนอกตรงปลาย
ของ glumes ท่ีปดอยู stigma จะมีอายุผสมติด (receptive) ต้ังแตกอนดอกบานประมาณ 
1-2 วัน จนกระทั่งหลังจากดอกบานแลวประมาณ 8-16 วัน สําหรับละอองเกสรตัวผู 
(pollen) จะแตกออกจากอับละอองเกสร (anther) ทันทีท่ีดอกบานและจะมีอายุอยูได
ประมาณ 3-6 ชม. การผสมเกสร (pollination) อาจจะเกิดจาก pollen ภายในดอกเดียวกัน 
ดอกอื่นภายในชอดอกเดียวกัน หรือตางชอดอกกันคือผสมขามตนกันก็ได โดยธรรมชาติ
แลวขาวฟางเปนพืชผสมตัวเอง (self pollinated crop) แตอาจจะมีการผสมขาม (cross 
pollination) ไดโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 5% แตบางรายงานกลาววาสูงกวาน้ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
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 5.  ผล (Fruit) 
 ผลของขาวฟางเรียกช่ือทางพฤกษศาสตรวา caryopsis เชนเดียวกับของขาว
หรือของหญาชนิดตาง ๆ กลาวคือ ผลที่มี pericarp บาง และ ovule ท่ีเจริญมาเปน seed 
จะติดอยูกับ pericarp น้ัน สวนใหญจึงเปนสวนของเมล็ด และทําใหมีการเรียกจนติดปาก
วาเมล็ด คําสามัญในภาษาอังกฤษใชคําวา grain เมล็ดขาวฟางจะมีลักษณะกลมรีหรือ
เแบน ขนาดและสีแตกตางกันไปตามพันธุ ตอนบนของเมล็ดขาวฟางจะมีจุดสีคล้ํา ๆ 2 จุด 
ซ่ึงเปนรอยท่ี styles เคยอยูบน ovary มากอนและหลุดรวงไป เมล็ดจะมี seed coat ซ่ึง
สวนของ testa จะประสานกลมกลืนไปกับ pericarp สวนน้ีจะมีสีแตกตางกันไปต้ังแตสี
เหลืองออนไปจนถึงสีแดงหรือสีนํ้าตาลคล้ํา เมล็ดขาวฟางที่มีสีคอนขางคล้ํามักจะมีรสขม    
ตัวอยางขาวฟางพันธุเฮการี (Hegari) มี pericarp สีขาว แต testa สีนํ้าตาลแดง จึงทําใหดู
เมล็ดของขาวฟางพันธุน้ีเปนสีขาวปนเทา ขาวฟางพันธุ TSS 7-5 เมล็ดออกสีเหลือง
เน่ืองจาก seed coat บาง และ endosperm สีเหลือง ซ่ึงมักมี carotene สูง มีคุณคาทาง
อาหารในการผสมอาหารเลี้ยงสัตวทัดเทียมกับขาวโพดชนิดเมล็ดเหลือง 
 endosperm ท่ีอยูดานนอกมักจะเปนแปงแข็ง สวนดานในจะเปนแปงออนท่ีมี
ลักษณะขาว ภายใน endosperm ในสภาพแหงจะมีสวนประกอบของแปงประมาณ 68-
74% โปรตีน 8-15%  ไขมัน 2-5% เสนใย (fiber) 1-3% และข้ีเถา (ash) 1.5-2.0% 
นอกจากน้ียังมีสารประกอบอินทรียอื่น ๆ อีก เชน วิตามิน นํ้าตาล และแทนนิน เปนตน 
ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอคนและสัตว (essential amino acids) ท่ีมีจํากัดในเมล็ด
ขาวฟาง คอื lysine และ methionine 
 เมล็ดขาวฟางมักจะมีระยะพักตัวในชวงประมาณเดือนแรกหลังจากเก็บเกี่ยว 
 
 6.  ลักษณะพิเศษของขาวฟางที่ควรทราบ 
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 สวนท่ีอยูเหนือดินของขาวฟางโดยเฉพาะสวนที่มีสีเขียวอันไดแก ใบและลําตน
จะมีสารประกอบที่เรียกวา cyanogenic glycoside dhurrin ซ่ึงถาถูก hydrolyse ดวย 
enzyme บางชนิดแลวก็จะให hydrocyanic acid (HCN) ในปริมาณประมาณ 0.5 กรัม 
สามารถที่จะใหวัวท่ีกินเขาไปตายได โดยปกติถามี HCN น้ีอยูในขาวฟางที่ตัดใหสัตวกิน
สดมากกวา 750 ppm. แลวจะถือวาอยูในข้ันอันตราย ปริมาณของกรด HCN น้ีจะมีมาก
นอยข้ึนอยูกับชนิดหรือพันธุ และสภาวะการเจริญเติบโตของขาวฟาง ตนขาวฟางหรือ 
tiller ท่ียังออนอยูมักมีสาร dhurrin ในปริมาณสูง ซ่ึงสวนมากจะมีอยูในใบ เม่ือตน
เจริญเติบโตขึ้นแลวปริมาณของสารน้ีจะลดนอยลง ตนขาวฟางที่กระทบแลงหรือท่ีเจริญ
ข้ึนมาจากทอนพันธุ (ratoon) ท่ียังสดอยู และตนขาวฟางที่เพ่ิงฟนขึ้นมาจากสภาพเครียด 
(stress) เน่ืองจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตาง ๆ มีสวนที่จะมีการสะสมสารน้ีมากจึงไม
ควรจะนําไปใหสัตวกินสด นอกจากน้ีการใหปุยไนโตรเจนมักจะทําให HCN เพ่ิมข้ึน    
อยางไรก็ตามลักษณะการเปนพิษน้ีจะถูกทําลายไปเมื่อนําสวนตาง ๆ ของลําตนไปทําเปน
หญาแหงหรือหมักกอนท่ีจะนําไปใหสัตวกิน 
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ภาคปฏิบัติการ 
 
 ศึกษาสวนตาง ๆ ของขาวฟางจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวนตาง ๆ ของ
ขาวฟางจากรูปท่ีให 
 

ราก ลําตน
(stem) 

ใบ ดอก 
(flower) (root) (leaf) 

ผล 
(fruit) 
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ภาพที่ 3.1 แสดงสวนตาง ๆของตนขาวฟาง 
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ภาพที่ 3.2 ลักษณะราก ลําตน และใบขาวฟาง 
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ภาพที่ 3.3 ลักษณะชอดอกขาวฟางแบบตาง ๆ และสวนประกอบดอกยอย 
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ภาพที่ 3.4 แสดงลักษณะสวนประกอบเมล็ดขาวฟาง 
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ภาพที่ 3.5 ขาวฟาง (Sorghum vulgare) (A) ลําตนขาวฟาง (B) ลักษณะใบ (C)  
     ชอดอก(D) ชอดอกยอยเพศผู (E) ชอดอกยอยเพศผูและเพศเมีย (F) 

     เมล็ด (ผล) (G) เมล็ดผาตามยาว 
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