
 
พืชเสนใย  ( fiber plants )  หมายถึง  พืชท่ีมีเซลลท่ีเรียกวา  fiber  จํานวนมาก

พอท่ีจะนําไปใชประโยชนได  โดยไมคํานึงวาเสนใยจะเกิดจากสวนใดของพืช  พืชแตละ
ชนิดมีเสนใย  ในสวนตาง ๆ ตางกัน และมีปริมาณไมเทากัน  เชน  ชบามีเสนใยมากที่  
ลําตนและกิ่ง  สวนสับปะรดมีเสนใยมากที่ใบ 
 พืชเสนใยในโลกมีจํานวนมากประมาณมากกวา  2,000 ชนิด  ท่ีนํามาใช และ
ประมาณ 750 ชนิด  พบเฉพาะที่ประเทศฟลิปปนส  สวนมากมีการปลูกพืชเสนใยในเขต
รอน  พื้นท่ีใหเสนใยมาก  ไดแก  วงศ Bombacaceae, Leguminosae, Linaceae, 
Moraceae, Tiliaceae, Urticaceae, Agavaceae, Bromeliacae, Gramineae, Palmae 
และ Musaceae  
 ลักษณะของเซลลไฟเบอร  เปนเซลลยาว  หัวแหลมทายแหลม  มีผนังหนา  
เน่ืองจากมีลิกนิน (lignin) และเซลลูโลส (cellulose) มาพอกภายในเซลลมีรู  (lumen)  
ขนาดเล็ก  เซลลไฟเบอรอาจจะอยูเปนเซลลเด่ียว หรือเปนกลุม  สวนใหญเกิดประสานกัน
เปนแผน 

การจําแนกประเภทไฟเบอร  นิยมจําแนกเปน  2  ประเภท  
 1.  การจําแนกประเภทไฟเบอรโดยอาศัยตําแหนงท่ีเกิด  ( classification based 
on their origin ) 
 2.  การจําแนกประเภทไฟเบอรในทางการคา     โดยดูจากประโยชนท่ีใชเปนหลัก                  
(classification based on their utilization ) 
การจําแนกไฟเบอรโดยอาศัยตําแหนงที่เกิด  แบงเปน  5  ประเภท คือ 
 1.  Hair – liked fiber, Floss fiber, หรือ Surface fiber  เปนเสนใยท่ีไดจากเสน
ขนซ่ึงเกิดท่ีช้ันเอพิเดอรมิส (epidermis)ของเมล็ด เปลี่ยนแปลงเปนไทรโครม  (trichome) 
ถาเอาเสนขนหรือเสนใยน้ีมาสองดวยกลองจุลทรรศน  จะพบวาเปนเซลลไฟเบอรท้ังเซลล  

 

พืชเสนใย 
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 2.  Bast fiber หรือ Soft fiber  เปนเสนใยท่ีไดจากเปลือกของตนไมหรือสวนของ
พืชต้ังแตช้ันแคมเบียม  ( cambium )  ออกมา  เสนใยเหลาน้ีอาจไดจากสวนตาง ๆ ของ
พืช  เชน  เสนใยท่ีพบไดในช้ันคอรเทกซ  ( cortex )  เรียกวา  cortical fiber  ในช้ันเพริ
ไซเคิล  ( pericycle )  เรียกวา  pericyclic fiber และ  พบที่ช้ันโฟลเอมเรียกวา  phloem 
fiber  เปนเสนใยท่ียืดหยุนตัว  ( flexibility )  ไดดีมาก เชน  เสนใยของ ปานลินิน (flax), 
ปอแกว  ( kenaf ). ปอกระเจา  ( jute ), ปอกุงหรือปานรามี  ( ramie ) และกัญชา   
( hemp )  เปนตน 
 3.  Leaf fiber, Hard Fiber หรือ Structural fiber  เปนเสนใยท่ีไดจากใบพืช และ
ไฟเบอรท่ีอยูรวมเปนกลุมกับทอลําเลียง  ( vascular bundle )  ในใบ  เรียกวา  fibro – 
vascular tissues สวนมากเสนใยประเภทน้ีคอนขางแข็งใชทําส่ิงทอหยาบ ๆ หรือทําเชือก  
เชน  ปานมนิลา  ( manila hemp, abaca )  และ ปาศรนารายณ  ( sisal hemp )  เปนตน  
สวนเสนใยจากใบสับปะรดมีเน้ือละเอียด 
 4.  Wood Fiber หรือ Woody Fiber  เปนเสนใยท่ีไดจากเน้ือไมจําพวก  fibro – 
vascular tissues  สวนมากนํามาทํากระดาษ  เชน  พวกสนในกลุมจิมโนสเปรม  ไดแก  
สนสองใบ  สนสามใบ  spruce  ( Picea ) และ hemlock  ( Tsuga )  เปนตน  ในกลุมพืช
มีดอก  เชน  สนทะเล  สนประดิพัทธ  ( Casuarina )  ไผตาง ๆ และไมซอน  ( Gmelina 
arborea )  เปนตน 
 5.  Miscellanacous Fiber  เปนเสนใยท่ีไดจากสวนอื่น ๆ ของพืช  นอกเหนือจาก
ท่ีกลาวมา  เชน  เสนใยท่ีไดจากกาบใบของกานใบพืชพวกปาลม  นํามาใชทําไมกวาด  
เสนใยจากเปลือก  ( husk or mesocarp )  ของผลมะพราวเปนเสนใยส้ัน ๆ และหยาบ  
เรียกวา  coir fiber ใชในการทําแปรง ไมกวาด  เชือก และทําท่ีนอนชนิดแข็ง 
การจําแนกประเภทไฟเบอรในทางการคาโดยดูจากประโยชนท่ีใชเปนหลัก 
 1.  Textile fiber  เปนเสนใยท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  เชน  ทอผากระสอบ  
ถุงบรรจุของและสินคา  เชือก  Textile fiber  แบงไดเปน  3  กลุม 
  ก.  Surface fiber  หรือ  Short fiber  ไดแก  ฝาย 
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  ข.  Soft fiber  หรือ  Bast fiber  ไดแก  ปานลินิน  กัญชา  ปอกระเจา 
และปานรามี สวนใหญไดจากเพริไซเคิล และเซคคันดารีโฟลเอม  ( secondary phloem )  
ของพืชใบเลี้ยงคู 
  ค.  Hard fiber  หรือ  Mixed fiber  เปนเสนใยสวนใหญไดจากใบของพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว  ลําตนหรือผล  มักนําเสนใยพวกนี้ไปทําอุตสาหกรรมที่หยาบ  ไดแก  ปาน
ศรนารายณ  มะพราว  ในการทําดายตาง ๆ ใช ไฟเบอรมาพันรวมกันเปนเสนดายแลว
นํามาตัดหรือทอแลวแตจะใชวิธีใด 
 เสนใยท่ีจะนํามาใชในการทําส่ิงทอ  ทนทานไมขาดงาย 
  ก.  มีความเหนียวสูง  ทนทาน  ไมขาดงาย 
  ข.  เสนใยเปนเสนยาวเล็ก  ละเอียด และสมํ่าเสมอ  ( uniform ) 
  ค.  การยึดเกาะกันระหวางเสนใยแนนหนา 
  ง.  ลักษณะเปนมันหรือมีเงา 

จ.  มีปริมาณเพียงพอและสามารถหาไดไมยาก   
 2.  Brush fiber  เปนเสนท่ีแข็งและเหนียวไดจากกานใบ  กิ่ง  ลําตนหรือชอดอก  
มักใชในอุตสาหกรรมทําแปรง  ไมกวาด  ไดแก  ตาล  ( palmyra plam )  เรียกเสนใยน้ี
วา  bassine fiber  เตาราง  ( toddy palm )  เปนตน  พวกทําแปรงสั้น  เส่ือพรมมักเปน
เสนใยท่ีส้ัน  คอนขางหยาบและไมเหนียว  เชน coir fiber  หรือ  coco fiber  ไดจากกาบ
มะพราว  (เปลือกช้ันกลางของผลมะพราว ) 
 3.  Plaiting and Rough Weaving Fiber  เสนใยอยูรวมกันมีลักษณะเปนแผน
แบน  ออนยืดหยุนไดดี  สวนใหญพบมักเปนอุตสาหกรรมพื้นบาน  นําไปใชประโยชน  
ดังน้ี 
 ก.  ทําหมวก  เปน hat fiber  ไดจาก  toquilla  (Carludovica palmata) เรียกวา  
Panama hat 
 ข.  ทอเส่ือ  ( mat and matting )  พบมากในเขตเอเชีย  โดยใชกกหรือหญา  ใช
สวนของกานใบของพวกนี้อยางเดียวหรือใชรวมกับฝายหรือกัญชา  ตัวอยาง  กกกลมหรือ
กกทําเส่ือ ( chinese mat grasses ) 
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 ค.  สานตะกรา  ใชเสนใยจากราก  ลําตนและใบจากกกหรือหญา  เชน  ตะกราท่ี
ไดจาก raffia palm  ซ่ึงเปนไมพื้นเมืองของเกาะมาดากัสคาร  ไดเสนใยจากเอพิเดอรมิ
สดานทองใบ  เสนใยออนสามารถถักไดงาย 
 ง.  ทําเคร่ืองจักสาน  เกาอี้  เฟอรนิเจอรตาง ๆ โคมไฟ  เสนใยเหลานี้ ไดจากสนุน
(willow )  หวาย  ( rattan )  และไผ  หวายเปนไมเลื้อย  ใชลําตนเพราะมีขนาดยาว
แข็งแรงสามารถที่จะดัดแปลงไดและขนาดสม่ําเสมอ 
 4.  Filling fiber  หรือ  Stuffing and upholstery  เปนเสนใยท่ีนํามาใชบรรจุเคร่ือง
เฟอรนิเจอรท่ีนอน  เบาะรองนั่ง  หรือบรรจุส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเชนน้ี  สวนใหญมักจะใช  
surface fiver  เพราะเปนเสนใยมีขนาดไมเหมาะที่จะทําอุตสาหกรรมสิ่งทอผา  ( ยกเวน
ฝาย )  vast fiber  มีราคาแพงเกินไป hard fiber  แข็งและหยาบเกินไป  สวนใหญเสนใย
พวกน้ีไดแก  นุน  ( สามารถเก็บเสียงไดดี )  ฝายคํา  ( white silk cotton )  ง้ิว  ( simal )  
ธูปฤาษี  ฟางของธัญญพืช  ไหมของขาวโพด  ( corn husk )  ชานออย  รวมท้ังหนวด
ฤาษีสเปน  ( spanish moss, Tillandsia )  นอกจากนี้ยังมีพวกนําไปแช  ( ferment )  ให
หลุดออกไปแลวนํามาหีบกําจัดส่ิงสกปรก 
 5.  Natural Fabrics  เปนเสนใยท่ีไดจากช้ันของเปลือกของตนไม  นํามาทุบทํา
เปนเส้ือผาหยาบ ๆ เพราะเสนใยของพืชสานกันเปนแผน  เชน  เส้ือผา  tapa cloth  เปน
เส้ือผาพ้ืนเมืองของชาวโพลีนีเชียน และเอเชียตะวันออกไดจากเสนใยจากตนปอกระสา   
( paper mulberry )  การทําเส้ือโดยการลอกเปลือกพืชออกมาเปนแผน  แลวลอกผิวนอก
ออก  นําไปจุมนํ้าและทําความสะอาด  วางลงบนแผนไมแลวทุบ  นําแตละแผนท่ีลอกมา
เช่ือมกัน  พันทับกัน  ทุบจนกระทั้งใหไดแผนบงท่ีสุด  ก็จะไดผา  ( muslin like cloth )  
นําไปยอมสี  ในอัฟริกาท่ีโมซิมบิคใช wild fig  ( Ficus nekbudu Warb. )  มาทําเส้ือผา  
แตละทองถิ่นใชพรรณไมไมเหมือนกัน 
 สวนเสนใยของผลบวบ  ( vegetable sponges )  ไดจากการนําผลไปแชนํ้าใหเน้ือ
หลุมลุยแลว  ( เนา )  นําโครงที่ได  ( fiber )  มาทําความสะอาด  นําไฟเบอรท่ีไดไปทํา
หมวด  ขัดภาชนะก็ได  หรือฟองนํ้าถูตัว  ( bath sponge ) 
 6.  Papermaking fiber  เปนเสนใยท่ีไดจาก  wood fiber, textile fiber  สวนที่
นํามาใชน้ันเปนเซลลูโลสของไฟเบอรท่ีนําไปทํากระดาษไดดี  ไดแก  spruce  (Picea 

 554 BO 216 



  จากการจําแนกไฟเบอร พบวา  พืชแตละชนิดก็ไมไดเจาะจงแนนอนใน
กรณีอยูแตละกลุม  เพราะไฟเบอรบางชนิดสามารถไปใชประโยชนไดหลายอยาง 
 

พืชที่ใหเสนใยที่สําคัญ 
1. ฝาย 
         ฝายเปนพืชเสนใยท่ีสําคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ปลูกกันมากเพราะไดเสนใย
ของฝายนํามาทําเส้ือผา  ดาย  สําลี  ( absorbent cotton )  ต้ังแตโบราณ  ชาวฮินดูเปน
กลุมแรกที่นําเสนใยของฝายมาทําเส้ือผา  ฝายเปนไมพุมอายุหลายปหรือไมตนขนาดเล็ก  
เม่ือนํามาปลูกจึงจัดใหเปนพืชสมลุกปเดียว 
 สําหรับฝายเสนใยยาวปานกลาง และเสนใยยาว ท่ีใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปน
พันธุฝาย ท่ีนําเขาจากตางประเทศ  มีความตองการปุยฝาย ประมาณ 350,000 ตันตอป 
ปจจุบันประเทศไทย ใชฝายสูงเปนอันดับ 9 ของโลก 
 ฝายท่ัวโลกมีท้ังหมด  20  ชนิด  แบงไดเปน  2  กลุม 
 1.  ฝายท่ีมีปุยฝาย  ( lint )  มี  5  ชนิด  นํามาปลูกเปนการคาได  4  ชนิด 
 2.  ฝายท่ีไมมีปุยฝาย  ( lintless )  มี  15  ชนิด  กลุมน้ีมีความสําคัญทางวิชาการ
มาก  แตในดานการผลิตไมมีคา  มีความตานทานตอโรคและแมลงไดดี  นักวิชาการจึง
สนใจ 

ฝายท้ัง  20  ชนิดน้ีมีจํานวนของโครโมโซมไมเทากันแบงเปน  2  กลุมไดดังนี้  
 1.  กลุมท่ีมีโครโมโซมแฮพลอยด  ( haploid, n ) =    13 
 2.  กลุมท่ีมีโครโมโซมแฮพลอนด   =    26 
 ฝายท่ีมีปุยฝาย  5  ชนิดมีโครโมโซมแฮพพลอยด =    13, 26     ดังน้ี 
 Gossypium hirsutum L., G. barbadense L., G. tomentosum L.  มี  26  แทง  
สวน G. arboreum L. และ G. herbacem L.  มี  13  แทง 
 ฝายท่ีไมมีปุยฝาย  15  ชนิด  มีโครโมโซมแฮพพลอนด   =  13 
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 สัณฐานวิทยาของฝาย  ต้ังแตฝายปลูกจนกระทั่งมีดอกแรกใชเวลา  8 – 10  
สัปดาห  ดอกของฝายเปนดอกสมบูรณเพศ  แตอาจจะมีการถายละอองเรณูขามพันธุ   
( cross pollination )  ได  ในกรณีตางพันธุการถายทอดละอองเรณู  เกิดข้ึนไดประมาณ  
5 – 20% กิ่งของฝายกิ่งหน่ึงจะมี  6 – 8 ดอก  ตามที่จะเจริญไปเปนดอกมีสีเขียวลักษณะ
คลายรูปสามเหลี่ยมปรามิดเรียกวา  ป  ( square )  มี  3  แผน  แตละอันเรียกวา  ใบ
ประดับ  ( bracteole  หรือ  bractlet )  ทําหนาท่ีปองกันดอก  เหนือใบประดับเปนช้ันกลีบ
เลี้ยง  จากน้ัน  21  วัน  ดอกฝายก็จะบานดอกจะบานจากขางลางกิ่งข้ึนไปจนถึงยอด  
ดอกจะบานทะยอยไปเรื่อย ๆ เม่ือดอกไดรับการผสมเกสรแลว  จะไดผลหรือสมอฝาย   
( capsule, ball )  สมอรูปกลมหรือยอดคอนขางแหลม  มีหลายขนาด  เปลือกของสมอ
เรียกวา  burs  ต้ังแตดอกบานจนถึงสมอแตกใชเวลา  45 – 65 วัน  มีความแตกตางทาง
สรีรวิทยาท่ีเกี่ยวกับความชื้นของอากาศ  ปริมาณนํ้า  ถาแหงแลงสมอก็แตกกอน  ไดงาย 
ถามีความชุมช้ืนสมอก็ไมแตก หรือปริมาณของใบฝายท่ีมีมากเกินพอ  ใบฝายก็จะคลุม
ไมใหสมอถูกแสงทําใหสมอไมแตก  สมอท่ีถูกแสงแดดจะแตกเร็ว  ( สมอจะขยายต้ังแต
ดอกบานจนกระทั่งสมอใหญเต็มท่ีใชเวลา  25 วัน และเมล็ดจะเจริญเต็มท่ีอีก 25  วัน ) 
 ถาตัดตามขวาง  ( cross section )  ของสมอ  พบวามี  3  พู ( lock หรือ locule )  
หรืออาจจะมี  3, 4, 5 พูการแตกของสมอเปนลักษณะประจําพันธุ  ถาสมอแกจนแหงไม
แตกก็เปนลักษณะท่ีเลว  หรือแยมเฉย  เน่ืองจาก  ปุยฝายไมมีแรงดันพอท่ีจะใหเปลือก
หลุดออกมา  ฝายลักษณะท่ีดี  เม่ือแกเปลือกของสมอจะแตกออกหมด  สมอท่ีแกแลวแต
ไมแตกออกเรียกวา  ballies  ในแตละพู  เม่ือดึงปุยฝายออกมาแลวพบวามีเมล็ดเรียงเปน  
2  แถวคูกัน  ท่ีหัวและทายจะเปนเมล็ดเด่ียว  จํานวนเมล็ดในแตละพูจะมี  5-8, 5-11 หรือ 
12-18 เมล็ด  ในสมอฝายยังมีฟส  ( fuzz )  หมายถึง  ปุยฝายท่ีส้ันเหนียวติดกับเมล็ด  
ดังน้ัน  เม่ือเอาปุยฝายออกก็ยังมีฟสอยู  ภายในสมอฝายจะมีเมล็ดปุยฝายและฟส 
 วิธีการวัดความยาวของปุยฝาย  นําเอาปุยฝายมีเมล็ดมา  พยายามที่จะดึง
ปุยใหออกมามากท่ีสุดท้ัง  2  ขาง  โดยใชหวีแลวใชไมบรรทัดวัด  วาแตละชนิดยาวเทาไร  
ความยาวของปุยฝายเรียกสเท็พเพิล  ( staple )  จําแนกความยาวของปุยฝายได  5  
ขนาดดวยกัน 
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 1.  ฝายปุยส้ัน  ( short staple )  ยาวไมเกิน  12/16 น้ิว  ปุยฝายคอนขางหยาบ
พบในพันธุตาง ๆ ของ G.herbaceum และ G. arboreum ปลูกโดยอาศัยฝน  พบใน
อินเดีย  ปากีสถานและจีน 
 2.  ฝายปุยขนาดกลาง  ( medium staple )  เสนใยมีขนาด  7/8 – 31/32 น้ิว  ท่ัว
โลกผลิตได  20% ของผลผลิตท้ังหมด  สวนใหญ G.hirsutum cv. Upland Cotton  ปลูก
อาศัยฝน  ปลูกมาท่ีสหรัฐ และอินเดีย 
 3.  ฝายปุยขนาดกลางที่คอนขางยาว  ( medium long staple )  เสนใยมีขนาด 1 
– 1 3/32 น้ิว  ท่ัวโลกผลิตไดมากกวา  60% เปน G.hirsutum  สวนใหญอาศัยนํ้าฝน  
ปลูกมากท่ีสหรัฐฯ  เม็กซิโกและบราซิล 
   4.  ฝายปุยยาว  ( long staple )  เสนใยมีขนาด 1 1/8 – 1  5/16 น้ิว  ไดจาก  
G.barbadense  ปลูกอาศัยน้ําในหรือในเขตชลประทาน  ท่ัวโลกผลิตไดประมาณ  9% 
ของผลผลิตท้ังหมด  ผลิตมากที่อียิปต แคลิฟอรเนีย ( สหรัฐ )  เปรู และอูกานดา 
 5.  ฝายปุยยาวพิเศษ  ( extra long staple )  เสนใยมีความยาวอยางนอย  1 3/8 
น้ิว  หรือมากกวาผลผลิตท่ัวโลกผลิตได  6% พันธุท่ีปลูกอยูใน G. barbadense ปลูกใน
เขตชลประทาน  ปลูกมากท่ีอียิปต  ซูดานและเปรู  พันธุลูกผสม  ( hybrid )  ท่ีได
มาตราฐาน  เชน พันธุ Reba BTK 12, พันธุ Delta pine smoot leaf, พันธุตากฟา 1  เม่ือ
เร็วน้ีกรมวิชาการเกษตรคนพบฝายพันธุใหมท่ีใหผลผลิตสูงพอ ๆ กับพันธุมาตราฐานอื่น 
ๆ ช่ือ พันธุศรีสําโรง 2 
 G. hirsutum  ( American Upland Cotton )  เปนพืชพื้นเมืองของอเมริกา  เปน
พืชดอกมีขนาดของปุยแบบ median staple สหรัฐปลูกฝายชนิดน้ีท่ีบริเวณ Cotton Belt   
( ทางตอนใตของสหรัฐ )  เกือบท้ังหมด และสินคาอก 2 ใน 3 ของฝายท่ีผลิตไดมาจาก
ฝายชนิดน้ี    
 G. arboreum  ( Asiatic Cotton )  เปนฝายท่ีปลูกเปนการคาชนิดแรก  เปน 
perennial tree cotton  เสนใยท่ีไดมีขนาดเล็กและหยาบ  ปลูกมากท่ีอินเดีย และอัฟริกา 
 G. herbaceum  ปลูกมากทางอัฟริกาและเอเชีย  เสนใยมีขนาดส้ันคุณภาพของ
เสนใยตํ่า  มักจะใชทําพรม  ผาหม 

BO 216 557  



 G. tomentosum  ปลูกท่ีรัฐฮาวายแหงเดียวเทาน้ัน  ปุยสีนํ้าตาล  ไมแพรหลาย
เพราะวาการท่ีจะดึงเอาปุยออกจากเมล็ดยาก  เน่ืองจากเสนใยเหนียว 
 G. barbadense  ( Sea-island Cotton หรือ Egyptian Cotton )  เปนฝายท่ีมีเสน
ใยยาวและเหนียวดีท่ีสุด  เปนพืชพ้ืนเมืองเขตรอนในทวีปอเมริกาใต  Egyptian Cotton 
ปลูกมากตามลุมนํ้าไนล  อียิปตเปนประเทศที่ปลูกมากท่ีสุดและไดปุยยาวท่ีสุดและดีท่ีสุด 
และเปนแหลงที่มีช่ือเสียง  บางพันธุมีท้ังที่เปนพืชฤดูเดียวและเปนพืชหลายฤดู  กรม
วิชาการเกษตรของไทยพยายามที่จะใหกสิกรปลูกเพราะเปนฝายปุยยาว 
 แหลงปลูกฝายของไทย  มีประมาณ  39 จังหวัดแตปลูกมากท่ี อ.สวรรคโลก  
สุโขทัย   และ เลย 
 
 ฤดูปลูกฝาย  ฤดูปลูกของฝายจํากัดมาก  คือ  ตองใหฝายแก  สมอแตกในฤดูแลง  
ดังน้ันเวลาท่ีเหมาะแกการปลูกฝายอยูระหวางเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนสิงหาคม  ซ่ึงจะ
ชวยใหตนฝายไดรับฝนดี  คือ  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม ( ปลูกฝาย  100 – 120 วัน )  
สมอเร่ิมจะแตกประมาณพฤศจิกายนหรือธันวาคมพอดี  เพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงฝนตกในขณะที่
สมอแตก  ไมใหปุยไดรับอันตรายจากฝน  การเก็บมักเก็บดวยมือ  แตในสหรัฐใช
เคร่ืองมือในการเก็บ  การเก็บฝายควรเริ่มเก็บ  เม่ือมีฝายแตกสมอ  ปุยฝายฟูเต็มท่ี  ควร
เลือกเก็บแตปุยฝายท่ีสะอาด  วิธีเก็บ  คือ  ดึงเอาเฉพาะปุยฝายออกจากสมอใสถุงผาพับ
ตามยาวคลองไหลทําเปนถุง  ควรเก็บฝายเม่ือแดดจัดนํ้าคางแหงแลว  ไมควรเก็บฝาย
เม่ือปุยยังช้ืนอยู  ถาจําเปนจะตองเก็บฝายท่ีปุยยังเปยกช้ืนอยู  จะตองนํามาผึ่งแดดให
แหงสนิท ขอควรจํา  เม่ือเก็บปุยฝายจากตนหมดไร  ตองรีบตัดฟนตนฝายใหชิดพ้ืนดิน
รวบรวมกองเผาทันที  เพ่ือทําลายโรคและแมลงไมใหระบาดในฤดูปลูกตอไป  แมลงและ
โรคศัตรูฝายเปนเร่ืองใหญมาก  ทุกสวนของฝาย  ( รวมท้ังละอองเรณู )  เปนอาหารของ
แมลงท้ังน้ัน  ประเทศที่ผลิตมากท่ีสุดไดแก  สหรัฐอเมริกา  รองลงมา  ไดแก  รัสเซีย  
เม็กซิโก  อินเดีย  อียิปต  แตสงเปนสินคาออกไดแก  สหรัฐฯ  อียิปต  รัสเซีย  อินเดีย
ตองส่ังฝายเขาประเทศ  ประเทศท่ีส่ังฝายเขาภายในประเทศ  ไดแก  ญี่ปุน  เม็กซิโก  
เยอรมันนี  ฝร่ังเศส  อังกฤษ  อิตาลี และฮองกง 
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 อุตสาหกรรมทําเสนใยจากฝาย  ( The Cotton Industry )  เม่ือเก็บปุยฝายแลว  
นําไปทําเสนใยมีข้ันตอนในการทําดังน้ี 
 1.  การหีบฝาย  ( gining )  แยกเอาเสนใยออกจากเมล็ด  เสนใยท่ีไดจากการหีบ
แลวเรียก  ฝายปุยเปนเสนใยชนิดยาว 
 2.  การบรรจุฝาย หรือัดฝาย  ( baling ) ใหแนนเปนลูกหรือกอนใหญเรียกเบล
ฝาย  เพื่อสงโรงงาน  ( เบล-ลักษณะของเสนใยท่ีอัดเปนกอน )  ขนาด  1  เบลมีนํ้าหนัก  
500 ปอนดเปนนํ้าหนักท่ีรวมท้ังผาหมและแกนในที่ทําดวยเหล็ก 
 3.  การแยกส่ิงเจือปน  ( picking )  เปนขบวนการที่ใชเคร่ืองมือแยกส่ิงเจือปนจาก
เสนใยใหหมดก็จะไดเสนใยของฝายเปนกลุมเน้ือแบบเดียวกันเปนแผน 
 4.  การหวีขจัดเสนใยส้ัน ๆ  ( combing )  ทําการหวี  ( สาง )  ใหเสนใยส้ัน ๆ 
หลุดออกมาและทําใหเสนใยตึงและแข็งแรง แลวนําเสนใยท่ีไดไปบิดเปนเกลียวทําเปน
เสนดาย 
  
 เสนใยท่ีไดจัดจําแนกตามเกรด  โดยอาศัยลักษณะตอไปน้ี 
 1.  สีของเสนใยเปนหลัก  แบงได  5  ช้ัน 
   เกรด  1  ไดเสนใยสีขาวเปนเกรดดีท่ีสุด 

เกรด  2  เสนใยสีขาวแกมีจุดตามปุยฝายเรียกฝายจุด (spotted หรือnep )   
  เกรด  3  ฝายสีขาวอมเหลือง 
  เกรด  4  ฝายท่ีมีสีเหลือง 
  เกรด  5  ฝายท่ีมีสีขาวปนเทา 
 2. จําแนกตามความสะอาดถือเอาลักษณะและปริมาณส่ิงเจือปนเปนหลัก  
ประเทศท่ีปลูกมากจะแบงช้ันของฝายเอง  โดยใชหลักมาตรฐานสากลเพื่อปรับปรุงและ
ดัดแปลงใหเหมาะสม 
 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน  (Taxonomic classification) 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
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 Order  :  Malvales 
 Family  :  Malvaceae 
 Genus  :  Gossypium 
 Species  :  hirsutum, herbaceum, 
  aboreum, barbadense 
 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 
 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 7.1) 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 
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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 
เติบโตเปนไมพุมสูงประมาณ 1.5 เมตร แตกกิ่งกานสาขาปานกลาง ลักษณะของ 
epicalyx กลมกวาง และมีหยัก 6-8 หยัก สมอกลมผนังสวนขางเรียบมีตอมนํ้ามันนอย 
และไมแตกอาเม่ือแก แบงเปน 5 races คือ 

2.1.1 africanum มีอายุหลายป กิ่งแขนงเล็กและส้ัน พบข้ึนมากในทวีป 
อัฟริกาตะวันออก 

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 
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2.1.5 wightianum มีอายุปเดียว   ทรงพุมและลําตนใหญกวาพวกท่ี 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 พบ 
มากทางตะวันตกของประเทศอินเดีย 

2.2.2 burmanicum    พบมากทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย พมา  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฝายด้ังเดิมของไทยท่ีปลูกซ่ึงเรียกวา ฝายเขมร หรือฝายปุยส้ัน 
ก็จัดอยูในพวกน้ี 

2.2.3 cernum เปนฝายอายุปเดียว พบปลูกมากแถบ Garo hill ของรัฐ 
อัสสัมประเทศอินเดีย และเบงกอลตะวันออก 

2.2.4 sinensis    เปนฝายอายปุเดียว   พบมากในประเทศจีน เกาหลี  
ญี่ปุน ไตหวัน 

2.2.5 bangalense   เปนฝายอายุปเดียว   คุณภาพเสนใยคอนขางสูง  
พบปลูกแพรหลายทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศอินเดีย 

2.2.6 sudanense  เปนฝายอายหุลายป       มีถิ่นกําเนิดด้ังเดิมอยูใน 
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) 
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 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. 

 
 
ตารางที่ 7.1  ลักษณะและจํานวนโครโมโซม และแหลงกําเนิดของฝายกลุมตาง ๆ  ใน   

genus Gossypium 
โครโมโซม สัญลักษณ

ของ 
แหลงกําเนิด พันธุ

ปา/ 
species 

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 
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ตารางที่ 7.1  (ตอ) ลักษณะและจํานวนโครโมโซม และแหลงกําเนิดของฝายกลุมตาง ๆ  
ใน   genus Gossypium 

 
โครโมโซม สัญลักษณ แหลงกําเนิด พันธุปา/ Species 

จํานวน (2n) ขนาด F1 ชุดยีน ปลูก 
 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
แขนงรอบ ๆ ทรงพุม และมีปริมาณมากหรือนอยข้ึนอยูกับอายุการเจริญเติบโตของตน
ฝาย และความอุดมสมบูรณของดิน 
 
 2. ลําตน (Stem) 
 ฝายปลูกสวนใหญเปนพวกที่มีอายุปเดียว สูง 0.8-1.5 เมตร เจริญเติบโตเปน
ทรงพุม ตามลําตนและกิ่งแขนงมีขนหรือไมมีก็ได แลวแตพันธุ การแตกกิ่งแขนงมีท้ังแบบ
ท่ีเจริญไปเปนใบหรือกิ่งแขนง เรียกวากิ่งกระโดง (monopodial) และแบบที่การแตกกิ่ง
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 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) 
 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
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 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) 
 เม่ือฝายแกจัด ปุยจะดันใหสมอแตกอา  การเก็บเกี่ยวจะตองเก็บท้ังปุยฝายทั้ง
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  
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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. นํ้ามันดิบจากเมลด็ฝาย (Crude cotton seed oil) ไดจากการนาํเมล็ดฝาย
มาสกัดนํ้ามันดวยการใชแรงอัด (hydraulic press) หรือหีบคั้น (expell) หรือสกัดดวย 
hexane นํ้ามันดิบจะมีสีแดงเขมหรือดํา สามารถนําไปสกัดใหเปนนํ้ามันบริสุทธิ์ (refined 
oil) หรือนํ้ามันสลัด (salad oil) 
 
 4.  กากเมลด็ฝาย (Cotton seed cake)  คือ สวนกากที่ไดจากเมล็ดฝายสกัดเอา
นํ้ามันดิบออกแลว ประกอบดวย เน้ือในเมล็ดฝายและเยื่อใย มีโปรตีนประมาณ 36% 
สามารถใชผสมเปนอาหารสัตวไดอยางดี กากเมล็ดฝายมี 2 ชนิดคือ กากเมล็ดฝายอัด
แผน (cotton seed cake) และกากเมล็ดฝายปน (cotton seed meal) 
 

การผลิต  

        ผลผลติฝายของโลกมีประมาณ 58,339,000 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 273 กิโลกรัมตอ
ไร ประเทศผูผลิตฝายท่ีสําคัญ    ไดแก  จีน สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน อินเดีย อูเบกิสถาน 
บราซิล ตุรกี เตริกเมนิสถาน และ ออสเตรเลีย  
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       ในป 2544/45 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูก 284,000 ไร    พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 261,000 
ไร ไดผลผลิต 61,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 232 กิโลกรัมตอไร แหลงปลูกสําคัญอยูในจังหวัด
เพชรบรูณ ลพบุรี นครสวรรค (สถิติการเพาะปลูกฝาย)  

สถิติการปลูกฝาย : เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคา   และมูลคาของผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายไดปเพาะปลูก 2535/36 - 2544/45 

ป
เพาะปลู
ก 

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 ไร) 

เน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยว 

(1,000 ไร) 

ผลผลิต 
(1,000 
ตัน)  

ผลผลิตตอ
ไร 

(กก.)  

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได 

(บาท/กก.) 

มูลคาของ
ผลผลิตตามราคา
ท่ีเกษตรกรขาย

ได 
(ลานบาท) 

2535/36 483  446  99  221.9  10.48  1037.52  

2536/37 328  309  67  216.8  12.15  814.05  

2537/38 355  345  78  226.1  15.9  1240.2  

2538/39 363  343  81  236.1  15.05  1219.05  

2539/40 337  321  75  233.6  12.51  938.25  

2540/41 232  220  51  231.8  20.37  1038.87  

2541/42 186  180  40  222.2  14.49  579.6  

2542/43 162  159  35  218  12.2  427  

(r) 
2543/44 

165  160  36  228  18.49  665.64  

2544/45 284  261  61  232  9.62  586.82  
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การตลาด    

ราคาฝายท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.62 บาท  ในป 2479 น้ัน กรมการ
เกษตร ไดทําการคัดเลือกฝายท่ีนําเขาจากประเทศเขมร ท่ีสถานีทดลอง ศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย ไดฝายพันธุเขมร 13 หรือ สข.13 เปนพันธุแรกท่ีสงเสริมใหปลูก ในป 2504 ได
ฝายลูกผสมระหวางเขมรกับสหรัฐอเมริกาพันธุ สข.14 และ สข.32 เปนพันธุแนะนํา หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุตสาหกรรมส่ิงทอเจริญกาวหนาข้ึน และมีความตองการฝายมากข้ึน 
ในป 2511/12 สามารถผลิตฝายได 36,000 ตัน ตอมาในป 2516 ผลิตฝายไดเพียง 8,000 
ตัน เน่ืองจากมีโรคและแมลงระบาด แตความตองการใชในประเทศมีมากกวา 60,000 ตัน 
จึงมีการนําเขาฝายต้ังแตน้ันมา งานวิจัยฝาย ในป 2521 ไดฝายพันธุ ตากฟา 1 ตอมาในป 
2523 ไดพันธุ ศรีสําโรง 2 มีความตานทานโรงใบหงิก ป 2525 ไดพันธุ ศรีสําโรง 3 ในป 
2531ไดฝายพันธุ ศรีสําโรง 60 มีผลผลิต และคุณภาพเสนใยดี ตานทานโรคใบหงิก ในป 
2544 ไดพันธุ ตากฟา 2 มีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดี เปนฝายเสนใยยาว และมี
คุณภาพเสนสูง  

งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน  

เมล็ดพันธุคัดของฝายพันธุตากฟา 2 จํานวน 270 กิโลกรัม และเมล็ดพันธุหลัก 
จํานวน 5,000 กิโลกรัม สามารถผลิตเปนเมล็ดพันธุขยาย ปลูกในพื้นท่ี ได 2,500 
ไร  

• 

ป 2546 ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค รวมกับสมาคมอุตสาหกรรมฝายไทย พัฒนา
ฝายพันธุตากฟา 2 เปน ผาฝายตากฟา ซ่ึงเปนผลิตภัณฑส่ิงทอท่ีมีคุณภาพสูง 
เปนการเพิ่มมูลคาสินคา สรางงานและรายไดเพ่ิมใหเกษตรกร  

• 

การปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียว หรือถั่วแปบ ในตนฤดูกอนปลูกฝายสามารถ
เพ่ิมผลผลิตฝายท่ีปลูกตามได  

• 
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งานวิจัยที่ควรดําเนินการในอนาคต 

ควรเนนการใชเทคโนโลยีการผลิตฝายท่ีเหมาะสม ประกอบดวยพันธุใหผลผลิตสูง 
และมีคุณภาพเสนใยดี ตานทานศัตรูฝายท่ีสําคัญ  

• 

รักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน  • 

ลดการใชสารเคมี  • 

ลดตนทุนการผลิต รักษาสมดุลธรรมชาติ  • 

สามารถถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการผลิตฝายท่ี
ยั่งยืนตอไป 

พันธุ  

การเลือกพนัธุ  

ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเสนใยตรงตามมาตรฐานพันธุ  • 

ตานทานตอโรคใบหงิก  • 

เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ    • 

พันธุท่ีนิยมปลูก มี 3 พันธุ 
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   ตารางที่ 7.2 ลักษณะฝายพันธุตาง ๆ  

พันธุ 
ลักษณะ 

ศรีสําโรง 60   ศรีสําโรง 2 ตากฟา 2

ความสูง (เซนติเมตร) 149 128 143 
ขนที่ใบ ไมมี มีเล็กนอย มีนอย 
สีอับเรณู ครีม ครีม ครีม 
อายุเก็บเกี่ยว (วัน) 110-160 120-160 120-160 

กลมและปลาย
แหลม 

กลมและปลาย
แหลม 

รูปรางของสมอ กลมออกไข 

นํ้าหนักปุยท้ังเมล็ดตอสมอ 
(กรัม) 

6.90 6.00 6.10 

ผลผลิตปุยท้ังเมล็ด(กิโลกรัม./
ไร) 

320-360 280-330 300-350 

คุณภาพเสนใย ปานกลาง ดี ดี 
เปอรเซนตปุย 39.70 39.00 37.70 
ความยาวเสนใย (น้ิว) 1.09 1.11 1.20 
ความเหนียว (กรัม/เท็กซ) 18.50 19.20 20.90 
ความละเอียดออน 4.70 3.70 4.00 
ความตานทานตอโรคใบหงิก ตานทาน ตานทาน ตานทาน 

ตานทานปาน
กลาง 

ความตานทานตอโรคใบไหม * * 

* ไมมีขอมูล ฝายพันธุอื่นๆ ของกรมวิชาการเกษตร 

พันธุตากฟา 1  • 

พันธุศรีสําโรง 3  • 

พันธุนครสวรรค 1 
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สถาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกฝาย 

พื้นท่ีดอน หรือท่ีลุมไมมีนํ้าทวมขัง  • 

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1,000 เมตร  • 

ดินรวนเหนียว ดินเหนียว ดินรวนทราย หรือดินทราย  • 

ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา 1.0 
เปอรเซ็นต  

• 

การระบายนํ้าและถายเทอากาศดี  • 

ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร  • 

คาความเปนกรดดางระหวาง 5.5 - 6.5  • 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตประมาณ 15 - 35 องศา
เซลเซียส  

• 

ปริมาณนํ้าฝน 800-1,000 มิลลิเมตรตอป และกระจายสม่ําเสมอ  • 

การเตรียมดิน 

ไถดวยผาลสาม 1 คร้ัง    ลึก 20-30 เซนติเมตร   ตากดิน 2-3 สัปดาห พรวนดวย
ผาลเจ็ด 1 คร้ัง    ปรับระดับดินให สมํ่าเสมอแลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา หัว
และไหลของวัชพืชขามปออกจากแปลง 

• 

การปลูกในพื้นท่ีมากกวา 25 ไร ควรปรับพื้นท่ีใหสมํ่าเสมอ เพ่ือสะดวกในการ
ปฏิบัติงานดวยเครื่องจักรกลการเกษตร 

• 

วิเคราะหดิน  • 

- ถาดินมีคาความเปนกรดดางตํ่ากวา 5.5 ใหหวานปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอ
ไร พรวนดินกลบ แลวปลอยใหฝนตกอยางนอย 1 คร้ัง กอนปลูก 
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- ถาดินมีอินทรียวัตถุตํ่ากวา   1.0 เปอรเซ็นต    ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมักท่ี
ยอยสลายดีแลว อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ 

วิธีการปลูก 

ใชเมล็ดพันธุท่ีมีความงอกไมตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต  • 

ถาปลูกฝายเปนพืชแรก ควรปลูกในระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยใชระยะ
ระหวางแถว 125-150 เซนติเมตร 

• 

ระยะระหวางหลุม 50 เซนติเมตร  • 

ถาปลูกฝายเปนพืชท่ีสอง   ควรปลูกอยางชาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-กลาง
สิงหาคม  โดยใชระยะระหวางแถว 50-80 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 
เซนติเมตร  

• 

ใชไมปลายแหลมทําหลุมลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร   แลวหยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด 

มาตรฐานคุณภาพเสนใยฝาย 

  

มาตรฐานระดับความยาวของเสนใย 

ความยาวของเสนใย มาตรฐาน 

ตํ่ากวา 1 น้ิว  เสนใยส้ัน 
1.00-1.14 น้ิว เสนใยยาวปานกลาง 
1.15-1.29 น้ิว เสนใยยาว 

มากกวา 1.29 น้ิว เสนใยยาวพิเศษ 
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มาตรฐานความเหนียวของกลุมเสนใย (กรัม/เท็กซ) 

ความยาวเสนใย 

ปานกลาง ยาว 

ความเหนียวของกลุมเสนใย 
(กรัม/เท็กซ) 

19-21 20-22 ความเหนียวตํ่า 
22-24 23-25 ความเหนียวปานกลาง 
25-28 26-28 ความเหนียวสูง 

  

มาตรฐาน ความสม่ําเสมอของเสนใย 

ความสม่ําเสมอของ
เสนใย 

มาตรฐาน 

ตํากวา 41  ตํ่ามาก 
41-43 ตํ่า 
44-46 ปานกลาง 
47-48  สูง 

สูงกวา 49 สูงมาก 

  

มาตรฐาน ความละเอียดออนของเสนใย 

ความละเอียดออนของเสนใย มาตรฐาน 

ตํ่ากวา 3.0 ละเอียดมาก 
3.0-3.9 ละเอียด 
4.0-4.9 ปานกลาง 
5.0-5.9 หยาบ 

6.0 หรือมากกวา หยาบมาก 
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ที่มา: กรมวิชาการเกษตร 
การปองกันกําจัดศัตรูฝาย 
 

ฝายเปนพืชออนแอตอการทําลายของแมลง ตลอดฤดูกาลปลูกฝาย จะมี
แมลงหลายชนิดทยอยกันเขากัดกินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนรุนแรงมาก เปนตนวา 
เพลี้ยจักจ่ันเพียงชนิดเดียว ถาระบาดมากอาจทําใหฝายออนตายหมดทั้งไร เพลี้ย
ออนนําโรคใบหงิก กอใหฝายเกิดโคจนไมไดผลิตผล หนอนเจาะสมออเมริกัน กัด
กินดอกและสมอจนไมมีปุยฝายใหเก็บ ดังน้ัน การปลูกฝายจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีมาตรการในการปองกันและกําจัด ไมเชนน้ันแลว จะไมไดผลตอบสนอง ในการ
เพาะปลูกเลย  

การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูฝาย ท่ีถือปฏิบัติกันอยูตามแหลงปลูกฝาย
ท่ัวโลก คือ การใชสารเคมีหรือยาฆาแมลง แตยังมีวิธีการอื่น ๆ ท่ีสามารถนํามา
ปฏิบัติ เพ่ือใชในการปองกันและกําจัด อยางนอยกช็วยลดปริมาณการระบาดหรือ
หลีกเลี่ยงการระบาดของแมลง ซ่ึงจะเปนการชวยใหการพนยาฆาแมลงไดผลดี
ยิ่งข้ึน วิธีการตาง ๆ เหลาน้ีไดแก  

1.วิธีการทางธรรมชาติ (natural control) เปนวิธีการปองกันและกําจัด
แมลงโดยมนุษยไมจําเปนจะตองเกี่ยวของดวย ยอมเกิดข้ึนและเปนไปเองโดย
ธรรมชาติอยูแลว การปองกันและกําจัดวิธีน้ีอาศัยส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
เชน สภาพภูมิประเทศดินฟาอากาศ ระดับความสูงตํ่าของพื้นท่ีและศัตรูธรรมชาติ 
การที่จะปลูกฝายแลวปลอยไวใหข้ึนอยูกับธรรมชาติในเมืองเรานั้น อาจปฏิบัติได
ในบางทองท่ี เชน เปนที่ใหมจริง ๆ ไมเคยปลูกฝายหรือพืชอื่น ๆ มากอนเลย และ
อยูหางจากทองท่ีทําการเพาะปลูกมีกําแพงธรรมชาติกั้น เชน เปนหุบเขา สภาพ
ดินฟาอากาศมีอิทธิพลตอการขยายพันธุของแมลงมาก อากาศแหงแลวมีความช้ืน
ในอากาศต่ํากวา รอยละ ๗๐ หนอนเจาะสมอ อเมริกันจะระบาดนอย อีกประการ
หน่ึงไดเยตรวจพบวาฝายท่ีไมมีพนยาเลย ถูกหนอนมวนใบเขาทุลายใบฝายจนตน
ฝายโปรง หนอนเจาะสมออเมริกันจะไมเขาทําลาย อาจะเนื่องดวยไมชอบท่ีโปรง 
หรือเพราะแกงแยงอาหารและที่อยูกัน ความเสียหายที่เกิดจากหนอนมวนใบนอย 
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2. วิธีการทางชีวภาพ (biological control) เปนวิธีการปองกันกําจัด
แมลงดวยส่ิงท่ีมีชีวิต โดยมนุษยมีสวนชวยใหส่ิงท่ีมีชีวิตที่จะใชปองกันและกําจัด
แมลงนั้นไดขยายหรือเพ่ิมจํานวนมากข้ึนกวาปกติ ส่ิงท่ีมีชีวิตดังกลาวอาจเปนเช้ือ
ไวรัส บัคเตรี เช้ือรา แมลงตัวห้ําและตัวเบียน การปองกันและกําจัดแมลงโดยวิธีน้ี 
ถาทําไดสําเร็จจะชวยรักษาดุลธรรมชาติไวไดดวย  

3.วิธีการเขตกรรม (cultural control) เปนการปองกันและกําจัดแมลง
ศัตรูฝาย โดยลดจํานวนใหนอยลงดวยการปฏิบัติการทางเกษตร ท้ังน้ีเพ่ือทําให
ส่ิงแวดลอมไมเหมาะกับแมลงศัตรูพืช เพ่ือทําลายแมลงหรือลดการขยายพันธุลง 
ทําใหแมลงมีนอย และไมทําลายพืชผลจนถึงระดับความเสียหาย การปองกันวิธีน้ี
อาจทําไดโดยปลูกพืชหมุนเวียน คือ ไมปลูกฝายซํ้าในที่เดิมทุกป การทําลายตน
ตอฝายหลังจากเก็บเกี่ยวการไถพรวนดิน ทําลายดักแดของหนอนเจาะสมอ
อเมริกันในดิน การเลือกเวลาปลูกเพ่ือหลีกเลี่ยงการระบาดของแมลง เชน ถาจะ
หลีกเลี่ยงการระบาดของหนอนเจาะสมออเมริกัน ควรจะปลูกฝายปลายฤดูฝน 
เพราะไดสํารวจพบวา หนอนชนิดน้ีระบาดนอยในฤดูแลง การปลูกฝายถาเวน
ระหวางแถวถี่จนเกินไป จะเขาปฏิบัติงานพนยายาก และพนยาไมท่ัวถึง ทําใหการ
ใชยาไมไดผล จึงควรปลูกระยะหางพอสมควร เพ่ือใหการปฏิบัติงานพนยาสะดวก 
และไมกระทบกระเทือนถึงผลิตผลการเลือกพันธุฝายท่ีมีความตานทานตอแมลง 
เปนตนวาการเลือกพันธุฝายท่ีใบมีขนหนาทึบ เชน พันธุรีบาบีทีเค 12 ซ่ึงในระยะ
ฝายอายุเกิน 45 วัน จะตานทานตอเพล้ียจักจ่ัน ไมควรเลือกใชพันธุท่ีใบเปนมันลื่น 
ไมมีขนเพราะจะออนแอตอการทําลายของเพลี้ย พันธุฝายท่ีตานทานตอหนอน
เจาะสมอยังไมมี แตลักษณะประจําพันธุชวยลดการระบาดของหนอนเจาะสมอลง
ได พันธุฝายท่ีใบใหญหนาทึบ เชน ฝายพันธุรีบาบี 50 หนอนเจาะสมออเมริกัน
ชอบ เพราะมีท่ีซุกซอนมาก การใชยาปองกันและกําจัดทําไดยาก สวนพันธุท่ีใบ
เล็กและมีจํานวนนอย ตนโปรงเปนลักษณะดี พันธุท่ีมีอายะส้ัน สมอแตกเร็ว ก็ชวย
ลดปริมาณการใชยาลงได  
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4.วิธีกลและกายภาพ (mechanical and physical control) การ
ปองกันและกําจัดแมลงโดยวิธีกล หมายถึง การใชเคร่ืองมือท่ีมีผลตอแมลง
โดยตรง เชน การใชมือเก็บไขหนอน ซ่ึงกสิกรในไรเล็ก ๆ สามารถทําได การ
ปองกันการกําจัดโดยทางกายภาพ หมายถึง การใชไฟฟา (ใชแสงไฟเพื่อลอตัว
ผีเส้ือมาทําลาย) คลื่นเสียง แสง และเอกซเรย เพื่อฆาหรือลดจํานวนแมลงลง โดย
การลอแมลงดวยส่ิงตาง ๆ ดังกลาวใหมารวมกัน แลวทําลายแมลงเหลาน้ัน การ
ปองกันและกําจัดหนอนเจาะสมอสีชมพู ดวยการฉาหนอนที่ฟกตัวในเมล็ดพันธุ 
โดยผานเมล็ดพันธุเขาไปในไอน้ํารอนซ่ึงเปน การปองกันและกําจัดแมลงชนิดน้ีวิธี
หน่ึง  

5. การปองกันทางกฎหมาย (legal control) เปนการปองกันการนํา
แมลงศัตรูพืชจากแหลงอื่น ซ่ึงจะตองดําเนินการโดยรัฐบาล โดยการต้ังดานกักกัน
พืชตามชายแดนติดตอระหวางประเทศ หรือทาอากาศยาน เพ่ือทําลายพืชหรือ
สวนตาง ๆ ของพืชท่ีมีแมลงศัตรูฝาย กอนท่ีแมลงนั้นจะหนีเล็ดลอดไปขยายพันธุ
มากข้ึน  

6. การใชสารเคมี (insecticide control) การปองกันและกําจัดโดยใช
สารเคมี เปนการลดหรือปองกันอันตรายจากแมลงศัตรูพืช โดยใชสารเคมีเพื่อฆา 
ลอหรือไลแมลงออกจากพืช จากการคนควาปจจุบันไดพบวา มีสารเคมีหลายชนิด
ท่ีสามารถนําไปใชในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูฝาย  

ในการพิจารณาการใชสารเคมีปองกันและกําจัดแมลงศัตรูฝายในเมืองไทย
ไดแบงออกเปน 2 พวกใหญ ๆ ตามลักษณะการทําลายและความสะดวกในการ
ปฏิบัติ คือ แมลงจําพวกปากดูด (sucking insects) และแมลงจําพวกกัดกินใบและ
หนอนเจาะสมอ (leaf eating caterpillar and bollworms)  

1) แมลงจําพวกปากดูด คือ เพลี้ยออน เพลี้ยจักจ่ัน และเพลี้ยไฟ แมลง
จําพวกน้ีมักกอใหเกิดอันตรายกับฝายเล็ก อายุไมเกิน 2 เดือน ซ่ึงในระยะที่มีฝน
ตกชุก การชะลางสารเคมีมีมาก จึงแนะนําใหใชสารเคมีจําพวกดูดซึม (systemic 
insecticides)ฆาแมลง เพราะเปนสารเคมีท่ีผานเขาไปทางรากหรือใบ เขาไปอยูใน
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2) แมลงจําพวกกัดกินใบและหนอนเจาะสมอแมลงจําพวกกัดกันใบท่ีพบ
เห็นบอย ๆ ในไรฝายมีหนอนมวนใบ หนอนคืบกินใบ และหนอนกระทูกินใบแมลง
จําพวกน้ีฆาไดงาย เม่ือมีการพนยาปองกันและกําจัดหนอนเจาะสมอแลว จะมีผล
ในการปราบแมลงจําพวกกัดกินใบดวย สําหรับหนอนเจาะสมอที่สําคัญมีอยู 2 
ชนิด คือ หนอนเจาะสมออเมริกัน และหนอนเจาะสมอสะไปนี สารเคมีท่ีแนะนําให
กสิกรใชปราบหนอนเจาะสมอ และหนอนกินใบทุกชนิด โดยเลือกใชอยางใดอยาง
หน่ึงในการพนแตละคร้ัง  
วิธีการพนสารเคมี  
การพนสารเคมีเพ่ือปองกันและกําจัดแมลง มีวิธีท่ีจะปฏิบัติได 2 วิธี คือ  

1. วิธีการพนสารเคมีตามตารางที่กําหนด ซ่ึงเปนวิธีท่ีงาย แตอาจตอง
ส้ินเปลืองคาใชจายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แตก็เปนวิธีท่ีเหมาะสม
กับผูไมคุนเคยกับแมลงและไมมีกําลังคนพอในการตรวจไร  

2. วิธีการพนสารเคมีเม่ือมีแมลงระบาด เปนวิธีท่ีนิยมใชกันทั่วไป เปนการ
ลดคาใชจาย และลดอันตรายจากพิษของสารเคมีฆาแมลงลงไดมาก เหมาสําหรับ
ผูรูจัดแมลงดีพอสมควร และมีกําลังคนท่ีจะคอยตรวจดูไรอยูเสมอ  
 
โรคและแมลงฝาย 

ฝายนอกจากจะเปนพืชท่ีมีแมลงเปนศัตรูรบกวนมากกวาพืชไรชนิดอื่น ๆ 
แลว ฝายยังมีโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส เช้ือบัคเตรี และเช้ือรา เขารบกวนอีกดวยโรค
ของฝายในประเทศไทยที่นับวาทําความเสียหายใหมากมีเพียงอยางเดียว คือ โรค
ใบหงิก (leaf roll) สวนโรคอื่น ๆ ท่ีทําความเสียหายรองลงไป ไดแก โรคสมอเนา
และโรคเนาคอดิน ซ่ึงเกิดกับฝายตนออน  

โรคใบหงิก  
โรคน้ีเร่ิมปรากฏข้ึนที่ไรฝายเขตอําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ประมาณป พ.ศ. 2500 แตไมมีบันทึกเปนหลลักฐานจนป พ.ศ. 2505 จึง
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อาการของโรค โรคใบหงิกจะเกิดข้ึนไดกับตนฝายทุกระยะ คือ อาจเร่ิมเปนต้ังแต
ฝายอายุไมถงึเดือน ไปถึงฝายโตจนมีสมอแลวก็ได ลักษณะของฝายท่ีเปนโรคนี้จะ
สังเกตไดงายมาก คือ ใบฝายท่ียังออนอยูแผนใบจะเริ่มหงิกไมเรียบรอย แลวริมใบ
จะมวนงอลง ใบฝายจะหนาและกรอบ ปลองของกิ่งจอส้ันเขา เม่ือเกิดเปนโรคใบ
ออน ทุกกิ่งจะมีอาการเปนโรคพรอม ๆ กัน ตนฝายจะแคระแกร็นไมเจริญเติบโต 
ถาเปนกับฝายอายยุังนอยตนฝายจะออนแอเอนราบลงไปกับพื้นทําใหฝายไมมี
ดอก ไมมีสมอ ถาเปนกับฝายตนโตจะทําใหไมเจริญเติบโต สมอท่ีเกิดกอนการ
เปนโรคก็พอมีบาง ลักษณะการเปนโรคจะเกิดกับสวนเหนือท่ีเปนโรคขึ้นไปเทาน้ัน 
ฉะน้ัน ถาโรคเกิดกับฝายท่ีโตแลวใบและปลองของสวนลางจากท่ีเปนโรคจะคงมี
ลักษณะปกติ  

การปองกันและกําจัด โรคใบหงิกเม่ือเกิดเปนกับตนฝายแลวไมมีทางรักษา
ใหหายได ฉะน้ัน วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ การปองกันไมใหเกิดโรค วิธีปองกันโรคใบหงิก
ควรปฏิบัติดังน้ี  

1.ปองกันไมใหเพลี้ยออนมารบกวนตนฝายดวยการใชยาปองกันและกําจัด 
ซ่ึงมีอยูหลายชนิดยาท่ีใหผลดีควรจะเปนยาประเภทดูดซึม เชน โอเมโทเอต 
(Omethoate) ฉีดพนตนฝายออนเมื่ออายุ 10-15 วัน หรือเม่ือปรากฏมีเพลี้ยออน
เขารบกวน นอกจากการใชยาฉีดพนตนฝายแลว จะใชยาประเภทดูดซึมคลุกกับ
เมล็ดพันธุฝายกอนปลูก เชน ยาฟรูมินเอแอล 50 % ยาไดซิสตอน และยาเทมิคก็
ได นอกจากยาดูดซึมท่ีใชคลุกเมล็ดแลว ยังมียาดูดซึมบางชนิดท่ีผลิตเปนเม็ด ใช
หยอดลงไปพรอมกับเมล็ดพันธุตอนปลูกฝายก็ได  
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2. ใชพันธุฝายท่ีทนทานตอโรคใบหงิก วิธีน้ีเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดซ่ึงในขณะนี้ได
แนะนําฝายพันธุศรีสําโรง 2 และศรีสําโรง 3 ซ่ึงทนทานตอโรคใบหงิกไดดี
พอสมควร  

3. ทําลายพืชอาศัย (host plant) รวมท้ังตนตอฝายเกาใหหมดกอนถึงฤดู
ปลูกฝาย หรือขณะเตรียมดินปลูกฝายเพื่อตัดตนตอการขยายพันธุของเช้ือโรคและ
เพลี้ยออน  

โรคสมอเนา  
โรคท่ีทําใหเกิดสมอฝายเนาน้ี สาเหตุเกิดจากเช้ือโรคหลายชนิด ชนิดท่ีทํา

ความเสียหายใหแกฝายไดมาก คือ โรคแบคทีเรียลไบลต (bacterial blight) 
นอกจากน้ัน ก็เปนโรคสมอเนาท่ีเกิดจากเช้ือราอีกหลายชนิด  

ก.โรคแบคทีเรียลไบลต เกิดจากเช้ือบัคเตรีท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา แซนโท
โมแนส มัลวาซีรัม สมิท (Xanthomonas malvacearum Smigh) เช้ือโรคน้ีจะติด
ไปกับเมล็ดพันธุ และเจริญลุกลามได เม่ือมีความช้ืนในอากาศสูงและมีแสงแดด
นอย  
อาการของโรค เกิดข้ึนตามสวนตาง ๆ ของตนฝายหลายแหงดวยกัน คือ  
1. เกิดข้ึนท่ีใบ เรียกวา แองกูลา ลีฟ สปอต (Angular leaf spot) สวนมากมักจะ

เกิดข้ึนที่เสนใบ ทําใหเสนใบและแผนใบมีรอยชํ้าและแหงไปในท่ีสุด บางทีก็เกิดเปนจุด ๆ 
สีนํ้าตาลที่แผนใบ แลวขยายตอไปยังเสนใบ ทําใหเสนใบแหงตายกลายเปนสีดํา  

2. เกิดข้ึนที่กานใบ เร่ิมแตฐานกานใบไปยังตัวใบ ทําใหกานใบเนา และแหงตาย มี
สีดํา เรียกช่ือวาแบลคอารม (Black arm) และบางทีก็เกิดข้ึนที่ยอดทําใหยอดเนาและแหง
ตาย มีสีดําเชนเกี่ยวกับกานใบ บางคร้ังเกิดกับลําตน ทําใหลําตนเนาแหงและตายในที่สุด  

3. เกิดข้ึนที่สมอ เร่ิมแรกจะเกิดเปนจุดกลม ๆ ฉ่ํานํ้า ท่ีผิวเปลือกสมอดิบ แลวคอย 
ๆ ขยายตัวโตขึ้นทําใหเปนชองทางของเช้ือราอ่ืน ๆ เขาทําลาย จึงทําใหสมอเนาและแหง
รวงไปทั้งสมอ  

การปองกันและกําจัด มีวิธีการคลายกบัโรคพืชชนิดอื่น ๆ คือ  
1. ทําลายเช้ือโรคท่ีติดมากับเมล็ด โดยการคลุกดวยยาเคมี เชน ยาแคพแทน ใน
อัตรา 6.7 กรัม/เมล็ด 1 กิโลกรัม  
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2. การใชฝายพันธุท่ีมีความตานทานโรค ซ่ึงขณะนี้ก็มีฝายหลายพันธุท่ีมีความ
ตานทานโรคนี้ โดยเฉพาะฝายในสายพันธุรีบตาง ๆ และพันธุศรีสําโรง 3  

ข.โรคสมอเนาอื่น ๆ ซ่ึงเกิดไดจากเช้ือราหลายชนิดเทาที่ตรวจพบมีมาลัส
เทลา แอเรีย บาทิสทา ไลมา (Malustela aeria, Batista Lima) วัสคอนซีลอส 
(Vasconcelos) ไมโรทีดัม ทอด (Myrothecoum roridum, Tode exFr) ฟวซา
เรียม โมนิลิฟอมเชลฟ (Fusarium monilifome Shelf) ฟวซาเรียม ซีมีเทกทัม  
เบิรค และ เรฟ (Pestalotiopsistheae Sew Stey) โฟมาแลกทาเรีย ซัตโทไนนด 
(Phoma Sp. Westendvar Lactaria Suttonined) บอทริโอดิโพลเดีย ทีโอโบรมี 
โฟมอพซิล มัลวาวีรัม ดายด (Botryodiplodia theobromae Pat. Phomopsis 
malvacearum Westend. Died) เช้ือราเหลาน้ีจะไมเขาทําลายสมอฝายโดยตรงแต
จะเขาทําลายสมอฝายโดยทางแผลที่เกิดข้ึน โดยมีแมลงหรือเช้ือบัคเตรีทําลายผิว
เปลือกไวกอน  

อาการของโรค เร่ิมแรกจะเกิดเปนจุดสีมวงอมแดงข้ึนที่ผิวสมอซ่ึงยังมี
เขียวอยู อาจมีจุดเดียวหรือหลายจุด แลวขยายตัวออกไป ทําใหสมอฝายเนา เปน
บางสวนหรือเนาท้ังสมอก็ได ถาเนาเปนบางสวนปุยฝายท่ีไดจะไมขาวสะอาด 
คุณภาพเสื่อมไป โรคสมอเนาชนิดน้ีมักจะระบาดในบางทองท่ีท่ีมีความช้ืนใน
อากาศสูงและแสงแดดสองเขาไมถึง เชน สมอรุนแรกที่อยูสวนลาง ซ่ึงมีใบปกคลุม
หนา  
การปองกันและกําจัด ไดแก การปองกันโรคแบคทีเรียลไบลตและการปองกัน
แมลงไมใหเขาเจาะสมอ  

โรคเนาคอดนิ  
โรคเนาคอดินสวนใหญมักจะเกิดจากเช้ือราช่ือไรซอกโทเนีย โซลานี (Rhizoctonia 
Solani) เช้ือราน้ีจะอาศัยอยูกับซากพืชที่เปนโรค ซ่ึงท้ิงอยูในดิน และยังทําลายพืช
อื่น ๆ ไดอีกหลายชนิด เชน ผักตาง ๆ ยาสูบ  

อาการของโรค เช้ือราน้ีจะเขาทําลายตนพืชออนหรือเมล็ดพืชท่ีกําลังจะ
งอกไดโดยตรง โดยไมตองอาศัยเขาทางแผลเลย เพียงแตวามีสภาพแวดลอม
เหมาะสม คือ อากาศเย็นและความช้ืนในดินสูง เม่ือสภาพแวดลอม พอเหมาะ
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การปองกันและกําจัด โรคเนาคอดินเปนโรคที่ลุกลามไดรวดเร็วมาก 
ฉะน้ันวิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ การปองกันไมใหเกิดโรค วิธีปองกันท่ีดีท่ีสุดและประหยัด
ท่ีสุด คือ การใชยาเคมีคลุกเมล็ดกอนปลูก ในสมัยกอนใชนํ้ายาผสมชินสี ซ่ึง
เรียกวา นํ้ายาบอรโดซ (Boprdeaus mixture) ฉีดพนแปลงกลาก็ปองกันไดดี 
ตอมามียาเคมีใหม ๆ อีกหลายชนิดท่ีใชสะดวกและไดผลดี เชน ใชคลุกเมล็ดดวย
ยา พีซีเอ็นป (P C N B) หรือ ไวตาแวกซ (vitavax) หรือผสมไวตาแวกซ + ทริม 
(vitavax + thrim) ในอัตรา 0.5 –1.0 % โดย นํ้าหนัก (1.2 ชอนกาแฟ/เมล็ดฝาย 1 
กิโลกรัม) 
 

2. ปอ 
การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Dicotyledoneae 
 Order  :  Malvales 
 Family  :  Malvaceae 
 Genus  :  Hibiscus 
 Species  :  cannabinus 
 sabdariffa var. altissima 
 Scientific name  :  ปอแกวคิวบา Hibiscus cannabinus L. 
 ปอแกวไทย  H. sabdariffa var. altissima 
 กระเจ๊ียบ  H. sabdariffa L. 
 Common name  :  ปอแกวคิวบา  Kenaf, Bimlipatam, Deccan hemp, 
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 Mesta, Dah, Cuban kenaf 
 ปอแกวไทย  Siamese or Thai jute, Roselle, 
 Roselle hemp, Java jute, Pusa hemp, Teal,  
 Gambo, Channi. 
 
 ปอแกวเปนพืชเสนใยจากสวนเปลือกลําตนเชนเดียวกับปอกระเจา  แตมีความ
ทนทานตอสภาพแหงแลงและดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าไดดีกวา ปอแกวท่ีใชปลูกเพ่ือ
ผลิตเสนใยมี 2 ชนิด คือ ปอแกวคิวบา (Hibiscus cannabinus L.) และปอแกวไทย (H. 
sabdariffa var. altissima) สวนกระเจี๊ยบ     (H. sabdariffa) น้ันปลูกเพ่ือใชกลีบรองดอก 
(sepal) เปนอาหารหรือสมุนไพร  กสิกรผูปลูกปอของประเทศไทยสวนใหญจึงนิยมปลูก
ปอแกวโดยเฉพาะอยางยิง่ปอแกวไทย  แตอยางไรก็ตาม  ปริมาณการผลิตปอแกวในแต
ละปยังผันแปรอยางมากมาย  ท้ังนี้เน่ืองจากพ้ืนที่เพาะปลูก  การตลาด  และสภาพอากาศ
ของแตละป ปอแกวท่ีปลูกเพ่ือผลิตเสนใยมีขอเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางกันดังน้ี 
ตารางที่ 7.3 แสดงลักษณะปอแกวคิวบาและปอแกวไทย 
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 แดงหรือเขียวปนแดง 
- ผิวเรียบหรือมีหนาม   ที่กานใบ 

- ผิวเรียบหรือมีหนาม
เชนเดียวกัน 

4. การแตกก่ิง - ลําตนตั้งตรงไมคอยแตกกิ่ง -ลําตนตั้งตรงและไมคอยแตกกิ่ง 
  เชนเดียวกัน 

5. ใบ - เปนใบเด่ียว รูปใบมน - เปนใบเด่ียว รูปใบหยัก เปน 
  ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก   แฉก (lobe) ขอบใบหยักเปน 
  เปนฟนเลื่อย   ฟนเลื่อย 
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- ใบลาง ๆ มีกานใบยาว - ใบลาง ๆ มีกานใบยาวเทา ๆ 
  กวาใบกลางตน ตนมีหนาม   กับใบกลางลําตน ไมมีหนามที่ 
  ที่กานใบ   กานใบ 

- เปนดอกเด่ียว เกิดตรงซอกใบ 6. ดอก - เปนดอกเด่ียว เกิดตรงซอกใบ 
  และมีกานดอกสั้นเชนเดียวกัน   กานดอกสั้นมาก มีชั้น 
  แตชั้น epicalyx มี 8-12 กลีบ   epicalyx 7-10 กลีบ 
-และเชื่อมติดกับชั้นกลบีรอง
ดอกจํานวนกลีบรองดอก และ
กลีบดอก มี 5 กลีบ เชนกัน แต 

-ขนาดสั้นกวาและไมเชื่อมตดิกับ 
  ชั้นกลีบรองดอก (calyx) มีกลีบ 
  รองดอก (sepal) 5 กลีบ สีขาว 

กลีบดอกมีขนาดเล็กกวาเกสรตวั
ผูและเกสรตวัเมีย 

ครีมออกเหลือง ที่โคนกลีบดอกมี 
 สีมวงแดง เกสรตวัผูเชื่อมตดิกัน 
  เปนกานชูเกสรตวัผู (staminal   
  colum) และโอบหุมอยูรอบ ๆ 
  กานชูเกสรตัวเมีย (style) 

มีลักษณะเชนเดียวกัน 

ตารางที่ 7.3 แสดงลักษณะปอแกวคิวบาและปอแกวไทย 
ลักษณะ ปอแกวควิบา ปอแกวไทย 

6. ดอก (ตอ)   อับเกสรตวัผูมีสีเหลืองตดิอยู 
  บนกานส้ัน ๆ ที่ยื่นออกมาจาก 
  Staminal column มีจํานวน 
  ประมาณ 30 กระเปาะ ตอน 
  ปลายของกานชูเกสรตัวเมีย
แบงออกเปน 5 กลีบสีน้ําตาลปน
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 

- ลักษณะเชนเดียวกัน แตมี 8. ฝก - ลักษณะกลมรูปไข ปลายแหลม 
  มีขนมากและคัน   ขนนอยกวา 

9. เมล็ด - รูปรางคลายไต มีสีเทา ขนาด - รูปรางคลายไต มีสีน้ําตาล 
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  เมล็ดใหญกวาประมาณ 35-40   เขม ขนาดเมล็ดเล็กกวา 
  เมล็ดตอกรัม   ประมาณ 60 เมล็ดตอกรมั 

10. การปรับตัว - อายุสั้นกวา 
- ตอบสนองตอปุยสูง 
- ทนทานตอความแหงแลง และ 
  โรคแมลงศตัรูไดนอยกวา 
 

- อายุยาวกวาประมาณ 
  140-160 วนั 
- ตอบสนองตอปุยต่ํา 
- ทนทานตอความแหงแลง และ 
  โรคแมลงศตัรูไดมากกวา 

11. เสนใย - สีขาวนวลดีมากกวา - สีขาวนวลนอยกวา 
12.การผสมขาม
ตามธรรมชาต ิ

- 8-10% - 0.23% 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปอแกว 
 1.  ราก (Root) 
 เปนระบบรากแกว หยั่งลึกลงในดิน และมีรากฝอยจํานวนมากแผกระจายออก
จากโคนตนออกไปโดยรอบในรัศมี 60-100 ซม. จึงทําใหมองดูคลายระบบรากฝอย 
(fibrous- like root system) 
 
 2.  ลําตน  (Stem) 
 ปอแกวเปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลําตนเปนไมเน้ือออน ขนาดสูง 1-5 เมตร 
เสนผาศูนยกลางของโคนตนประมาณ 1.25-2.00 ซม. สีของลําตนมีสีเขียว หรือมวงปน
แดง ปอแกวบางพันธุเชน ปอแกวไทยพันธุตนเขียว  ปอแกวคิวบาพันธุ 977-044  มี
หนามหรือขนแข็ง (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 
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 4.  ดอก  (Flower) 
 เปนดอกสมบูรณเพศเกิดจากตาท่ีซอกใบ ลักษณะเปนดอกเด่ียวมีกานดอกส้ัน 
(sessile flower) มีกลีบเลี้ยง (epicalyx) 7-12 กลีบ  ซ่ึงอาจเชื่อมติดหรือไมเช่ือมติดกับ
กลีบรองดอก (calyx) ก็ได ช้ันของกลีบรองดอก (sepal) มี 5 กลีบ ถัดไปคือช้ันกลีบดอก 
(petal) มี 5 กลีบ สีขาวครีม หรือเหลืองนวล ตรงโคนกลีบดอกมีสีมวงแดงและเชื่อมติดกัน
ท้ัง 5 กลีบ (corolla) 
 กานเกสรตัวผูเช่ือมติดกันเปนทอ (staminal column)  โอบหุมอยูรอบกาน
เกสรตัวเมีย (style) อับละอองเกสรเปนกระเปาะกลม ๆ สีเหลือง ติดอยูบนกานส้ัน ๆ ยื่น
ออกมาจากทอกานเกสรตัวผูมีประมาณ 30 กระเปาะ  สวนตอนปลายของชอเกสรตัวเมีย 
(stigma) มี 5 กลีบ สีแดงปนน้ําตาล 
 
 5.  ฝก หรือผล (capsule) 
 ลักษณะกลมรูปไข ปลายแหลม หลังการผสมเกสรแลวกลีบดอกจะหลุดรวงไป 
เหลือกลีบรองดอก  และกลีบเลี้ยงติดอยู  ภายในฝกแบงเปน 5 ชอง (locule) แตละชองมี
เมล็ด 20-30 เมล็ด 
 
 6.  เมล็ด  (Seed) 
 มีรูปรางคลายไตหรือเส้ียวของวงกลมคลายคลึงกันทุกเมล็ด สีเทาหรือสีนํ้าตาลเขม 
 
ผลิตภัณฑเสนใยปอ 
 1.  เสนใยปอฟอก (retting fiber) คือเสนใยท่ีไดจากการนําตนปอทั้งตนไปแชในนํ้า
ใหเปอย แลวนํามาลอกและฟอกเอาเสนใยไปตากใหแหง 
 2.  ปอกลีบสด (ribbon fiber)  หมายถึงสวนเปลือกของลําตนปอ ซ่ึงถูกลอกออก
จากแกนตนหรือไสปอ ปอกลีบสดถานําไปตากแหง จะไดเสนใยปอกลีบแหง (dry ribbon 
fiber)  หรือถานําไปแชนํ้าใหเปอยแลวฟอกเอาเฉพาะสวนเสนใยตากใหแหง เรียกวา เสน
ใยปอกลีบสดฟอกหรือเสนใยปอแหง 
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 3.  เสนใยปอกลีบขูดผิว (decorticated fiber) หมายถึงเสนใยปอกลีบสดท่ีนําไป
ขูดผิวเปลือกดานนอกออก แลวจึงนําไปตากแหง 
 
ปอแกว  Kenaf  ( Hibiscus ) 

ปอแกวเปนพืชเสนใย  มีอายุส้ัน  ( annual )  เสนใยของปอแกวใชประโยชนได
เชนเดียวกับเสนใยของปอกระเจา  คุณภาพของเสนใยปอแกวเทียบไดกับเสนใยช้ันกลาง
ของปอกระเจาเทาน้ัน  แตก็นับวาปอแกวเปนพืชเสนใยท่ีสําคัญ  เพราะใชแทนเสนใยของ
ปอกระเจาได  เสนใยที่ไดนําไปทําอุตสหกรรมกระสอบ  พรม  กระดาษ  เปนตน 
 เสนใยของปอแกวไดจากสวนของเปลือก  ( bast fiber )  ปอแกวท่ีไดจากประเทศ
ไทยเรียกวา  siamese jute  ซ่ึงเปนช่ือทางการคา 
 
 ปอแกวที่ปลูกในไทย  มี  2  ชนิด 
 1.  ปอแกวศิวนา  ( Hibiscus cannabinus L. )  เปนพืชท่ีใหเสนใยไดสูงกวา และ
ระยะของการปลูกเพียง  90 – 120 วัน  มีการนําพันธุคิวบา  977 – 044  เขาประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2494  และกรมวิชาการเกษตรสงเสริมใหปลูกปอแกวคิวบา  โดยเฉพาะทาง
ตะวันตกของประเทศ  เสนใยไดจากปอแกวคิวบาน้ีมีประมาณ 25% ของปอแกวท่ีผลิตได 
 ปอแกวคิวบาเปนพืชอายุส้ัน  ขนาดเล็กต้ังตรงมีหนาม  ปลูกประมาณพฤษภาคม  
ก็เก็บเกี่ยวไดปลายเดือนสิงหาคมหรือตนกันยายน  กอนท่ีจะเก็บปอแกวไทย 
 2.  ปอแกวไทย  ( H. sabdariffa  L. var. altissima Westeer )  คุณภาพของเสน
ใยตํ่ากวาปอแกวคิวบา  ระยะการปลูกถึงเก็บเกี่ยวใชเวลา  140 – 180 วัน  ปอแกวไทย
ปลูกมากในอินเดีย  ปากีสถาน ไทย และอินโดนีเซีย  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสงออก
มากท่ีสุดในโลก  ซ่ึงปลูกไดท่ีภาคอีสาน  จังหวัดท่ีปลูกมากไดแก  อุดรธานี  อุบลราชธานี  
นครราชสีมา  ขอนแกน  ชัยภูมิ  มหาสารคาม   
 ขอเปรียบเทียบปอแกวคิวบากับปอแกวไทย 
 ปอแกวคิวบาตองการความอุดมสมบูรณดินมากกวา และไมตานทานตอโรคและ
แมลง  มีการนําปอแกวคิวบาผสมกับปอแกวไทย  แตไมประสบความสําเร็จ 
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 ปอแกว  ลักษณะก็แตกตางกันตามพันธุ  ( Thai No 1, 2, 3 )  ปอแกวเปนพืชทน
ตอความแหงแลงไดดี  จึงปลูกในที่มีปริมาณฝนตกนอยได  โดยเฉพาะภาคอีสาน  ดินไม
อุดมสมบูรณ ดินรวนทราย  ปจจุบัน  นอกจากจะสงเสริมปลูกปอแกว  ยังสงเสริมปลูกถั่ว
ลิสง  ขาวฟาง  อีกดวย  ไทยเร่ิมปลูกเปนการคาเม่ือ  ป พ.ศ. 2493  ปลูก  31,000 ไร  
ตอมาก็เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ป พ.ศ. 2509  ไทยปลูกไดถึง 2,300,000 ไร  ตอมาอินเดีย  
ปากีสถาน  ผลิตปอไดมากก็ทําใหราคาตกการปลูกก็ลดลงเรื่อยมา 
 การแยกเสนใยออกจากตนพืช  นําไปแชนํ้า  อาจจะเปนนํ้าเย็นหรือนํ้ารอนหรือ
สารเคมี  เรียกวา retting ตนพืชท่ีเหมาะนํามาใชเสนใยควรเปนชวงท่ีมีดอกและบางครั้งก็
จะเก็บตอนที่เปนเมล็ดไวเพาะปลูก  แลวนําตนไป retting อีกประมาณมกราคมและ
กุมภาพันธ 
 การแยกเสนใยปอแกว  มีหลายวิธี 
 1.  นําตนสดมาลอกเปลือกไดงาย และผึ่งใหเปนเสน  ปอที่ไดจะมีลักษณะเปน
แผน  เรียก  ปอกลีบแหง  ( dry ribbon fiber )  ไมนําไปใชทางการคา  นํามาทําเชือก  
ราคาจําหนายตํ่ามักจะทําชวงท่ีคุณภาพปอไมดีหรือทําในหมูชาวไรดวยกัน 
 2.  เอาตนสดมาลอกเปลือก  เอาไปขูดเฉพาะเสนใย  ผึ่งแดดใหแหง  เสนใยท่ีไดมี
ราคาตํ่า  เรียกปอกลีบขูดผิวหรือเสนใยปอขูด  ( decorticated fiber )  วิธีการนี้เรียกวา  
decortication 
 3.  ลอกเอาเปลือกสดและแชในนํ้า  หมักจนกระท้ังเร่ิมเปอย  เอาข้ึนมาฟอก  โดย
จับเปนมัด ๆ แลวฟาดหรือทุบ  เพื่อใหสวนอื่น ๆ นอกเหนือจากเสนใยแตกออก  นําไป
ลางและผึ่งใหแหง  เสนใยมีคุณภาพและราคาดีเรียก ปอกลีบสดฟอก  ( retted – ribbon 
fiber ) 
 4.  นิยมทํากันมากท่ีสุด  เม่ือตัดแลวนํามามัด  แลวท้ิงไว 3 – 4 วันใหใบรวง  เอา
ตนปอท้ังมัดลงไปแชนํ้า  ในการแชปอในน้ําน่ิง และคอนขางอุน  จะทําใหปอเปอยเร็ว ใช
เวลา 12 – 14 วัน  เมื่อปอเปอยนํามาลอกเอเสนใยมาผึ่งใหแหง  ถาเอาไปแชในนํ้าไหล
และเย็นตองแช 3 สัปดาห จึงจะเปอย เสนใยท่ีไดเรียก  เสนใยปอฟอก  ( retted fiber )  
ปญหาตอนแชนํ้า  ตองใหจมน้ําตลอดเวลา  ถาเปนตนปอสด แชนํ้า ไมจมตองหาส่ิงหนัก 
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 ในตางประเทศ  เชนท่ี  ไตหวัน  นิยมใชวิธี ribbonong โดยลอกเอาเสนใยพืช
พรอมท้ังเปลือกออกมาจากตน  แลวจึงจะนําไปแชนํ้าใหเสนใยหลุดออกมา  ลักษณะของ
แผนเสนใยกับเปลือกท่ีหลุดออกเรียกเปน ribbon วิธี ribboning น้ันอาจจะใชมือดึงลอก
ออกมา หรือใชเคร่ืองมือ 
 
 ขอดีของ ribboning  
 1.  ทําใหใชปริมาณนํ้านอย  ในการแชปอ  เสนใยมีคุณภาพดี 
 2.  ทําใหเก็บไวลอกเสนใยออกเมื่อใดก็ได 
 3.  ปอจะเปอยไดเร็วกวาแชท้ังคือ 
 4.  ขนสงสะดวกไปยังท่ีจะแชปอ เชน คลอง บอนํ้า 
 ขอเสียของ ribbonong ตองลอกเปลือกออกขณะยังสด ถาแหงเวลาลอกเสนใยจะ
ขาด 
 ข้ันตอนการแยกเสนใยของปอการเก็บเกี่ยวปอควรมีดอกบานประมาณ10ดอก/ตน  
เพราะเสนใยคุณภาพดี และแยกไดสะดวก  หลังจากตัดตนปอแลว   
( harvesting )  ทําดังน้ี 
 1.  steeping  นําปอมามัดรวมกันเปนทอน  ถาเก็บขณะเปนผลแลว  เสนใยมี
ลักษณะหยาบและไมเปนมัน 
 2.  retting  นําไปแชในนํ้า  5 – 14 วัน  ข้ึนกับอุณหภูมิ  เปนตน 
 3.  stripping  การดึงเสนใยท่ีเปอยออกจากตนปอ  
 4.  washing  นําปอท่ีไดมาลางใหสะอาด 
 5.  drying  ทําใหแกง  ผึ่งแดด  จะไดไฟเบอร  ประมาณ  4%  ของน้ําหนักลําตน
สีเขียว  หรือได  16%  ของตนแหง 
 6.  baling  ทําเปนมัดสงไปขาย 
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คุณภาพของเสนใยปอ 
 ปกติการซื้อขายปอจะพิจารณาจากคณุภาพของเสนใย จากความเลื่อมมัน ความ
ละเอียด ความสะอาด ความเหนียว ความยาวของเสนใย ตําหนิหรือความสะอาด หรือ
ส่ิงเจือปน  ประเทศไทยมีมาตรฐานสําหรับเสนใยปอฟอก ดังน้ี 
 
ตารางที่ 7.4 คุณภาพมาตรฐานของเสนใยปอฟอก 
 

ชั้น คุณภาพมาตรฐานของเสนใยปอฟอก 
 ลักษณะ ความ

ละเอียด 
ความ
สะอาด 

สี สิ่งเจือ
ปน 

ความยาว 
เมตร 

% 
เปอย
ขาด 

Super ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ นวล
สวยงาม 

ไมมี 3-4 ไมมี
เลย 

Super 
A 

ดี ดี ดี นวลสวย มีบาง 2.5 ไมมี 

A ดีปาน
กลาง 

ดีปาน
กลาง 

ดี นวลปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

1.5 ไมมี 

B พอใช พอใช ปาน
กลาง 

นวลสี
น้ําตาล 

ปาน
กลาง 

1.5 มีนอย 

C เลว นอย นอย คล้ําถึงดํา มาก 1.5 มาก 
หัวปอ แข็ง

กระดาง 
แข็งมาก สกปรก ดํา - - - 

ปอยุง - - สกปรก - - - - 

 
ผลิตภัณฑปอแกวที่ขายแกโรงงานทอกระสอบและสงออกสวนใหญมี 4 ชนิด 
คือ 
 1.  เสนใยปอแกว (kenaf fiber) 
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 2.  เศษปอแกวท่ีไมไดมาตรฐาน (kenaf tow) 
 3.  เศษปลายตัดของปอแกวหรือหัวปอ (kenaf cutting) 
 4.  เศษท่ีใชไมไดของปอแกว หรือปอยุง (kenaf waste) 
 

3. 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. 
 ปอกระเจาเปนพืชเสนใยชนิดหน่ึง  นํามาใชมากเปนอันดับสองรองจากฝาย  ให
เสนใยท่ีหยาบคุณภาพของความเหนียว  ความละเอียดออนนุม  ความสะอาด  สีและการ
บิดของเสนใยดีกวาปอแกว  นิยมนําเสนใยใชในการทอกระสอบหรือผสมกับปอแกว  เสน
ใยของปอกระเจาไดจาก  เซคคันดารีโฟลเอม  ( vast fiber )  เสนใยทางการคาเรียกวา  
gunny fiber หรือ jute  เม่ือทําเปนกระสอบเรียก gunny bag 
 ปอกระเจา  อาจจะเปนพรรณไมด้ังเดิมของศรีลังกาหรือมาเลเซีย  ปจจุบันพืชน้ี
ปลูกมากแถวลุมนํ้าพรหมบุตรในอินเดีย  ลุมนํ้าอเมซอนในบราซิล 

ปอกระเจาไทยมี  3  ชนิด  คือ  
 1.  ปอกระเจาฝกกลม ( ปอเสง )    Corchorus capsularis L.  ( true jute หรือ 
white jute ) 
 2.  ปอกระเจาฝกยาว  C. olitorius L. 
 3.  กระเจานา   C. aestuans L. 
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 ท่ีนํามาใชปลูกเพ่ือเอาเสนใย  ไดแก  ชนิดท่ี 1 และ ชนิดท่ี 2 
 ปอกระเจาเปนพืชลมลุกอายุปเดียว  สูงประมาณ 1.5 – 3.5 ม.  ดอกสีเหลือง  
กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหปลูก  ปอกระเจาฝกกลม  พันธุ JRO 632 และ 735  เสนใย
เหนียว  ผลผลิตสูง  อายุ  การเก็บเกี่ยว 3 ½ - 4 เดือน  ประเทศไทยปลูกมากตามจังหวัด
ริมแมนํ้าโขง  เชน  หนองคาย  นครพนม  เปนตน  การตัดปอและการแยกเสนใย  คลาย
กับปอแกว  เสนใยของปอกระเจาฝกกลมละเอียด  นุม  เหนียวเปนมันดีกวากระเจา
ฝกยาว  เสนใยของปอกระเจาะฝกยาว  มีสีเหลือง  แดงหรือเทา  ข้ึนกับคุณภาพของน้ําท่ี
แชปอ 
 
 ปอกระเจาจัดเปนพืชเสนใยจากสวนเปลือกลําตน (bast fiber) ท่ีมีความสําคัญ
และมีคุณภาพของเสนใยดีกวาเสนใยชนิดเดียวกันจากพืชชนิดอื่น   แตมีความทนทานตอ
สภาพแหงแลง และดินทีมีความอุดมสมบูรณไดนอยกวาปอแกว จึงทําใหพื้นท่ีปลูกปอ
กระเจาของประเทศไทยมีจํากัดอยูบริเวณลุมนํ้าริมฝงแมนํ้าโขง และท่ีราบภาคกลางบาง
จังหวัด   ซ่ึงปริมาณการผลิตปอกระเจาก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรม
ทํากระสอบและผลิตภัณฑปออื่น ๆ 
 ปอกระเจาที่ใชปลูกกันมี 2 ชนิดคือ ปอกระเจาฝกกลม (Corchorus capsularis L.) 
และปอกระเจาฝกยาว (C. olitorius L.) ซ่ึงมีขอเปรียบเทียบลักษณะความแตกตางระหวาง
ปอกระเจาท้ังสองชนิดดังน้ี 
ตารางที่ 7.5 เปรียบเทียบลักษณะปอกระเจาฝกกลมและฝกยาว 

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

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

- มีสีเขียวจนถึงแดงเขม - มีสีเขียวจนถึงแดงเขม 
4.  การแตกกิ่ง - มีเฉพาะบางพันธุ - สวนมากแตกกิ่งแขนง แตไม 

  คอยเจริญเติบโต 
5.  ใบ - เปนใบเดี่ยว รูปรางยาวรี - เปนใบเดี่ยวมีรูปรางเชน 

  ปลายแหลมทั้ง 2 ดาน   เดียวกัน หูใบส้ันกวาเล็กนอย 
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  ผิวดานบนของใบเปนมันแต   ตรงโคนมีหูใบ ขอบใบหยัก 
  ดานลางหยาบ ไมมีรสขม   เปนฟนเล่ือย มีรสขมใน 
 
- 

  บางพันธุ 
- ขนาดเล็กกวา ประมาณ ขนาดใหญกวา ประมาณ 

  7-18x4-8   5-13 x 2.6-8.2 ซม. ซม. 

ตารางที่ 7.5 (ตอ) เปรียบเทียบลักษณะปอกระเจาฝกกลมและฝกยาว 

ลักษณะ ปอกระเจาฝกกลม ปอกระเจาฝกยาว 
- เกิดเปนกลุมและมีลักษณะเชน 6.  ดอก - เกิดเปนกลุม 2-5 ดอก 
  เดียวกัน มีอบัเกสรตัวผู   เกิดตรงขามใบ มีกลีบรองดอก 

  5 กลีบสีเขียว และกลีบดอก   30-60 อัน รังไขรูปยาวรี 
  สีเหลือง 5 กลีบ มีอับเกสร   แบงเปน 5-6 ชอง แตละชอง 
  ตัวผู 20-30 อัน รังไขรูปกลม   มีไขเรียงเปนแถวเดียว 
  แบงเปน 5 ชอง แตละชองมี   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. 

- รูปรางยาวเรียว ขนาดเสนผา 8.  ผล, ฝก - รูปรางกลม ขนาดเสนผา- 
  ศูนยกลาง 0.3-0.8 ซม.   ศูนยกลาง 0.8-1 ซม. 
  ยาว 6-10 ซม.  เปลือกมี   ยาว 1.3-2.0 ซม. 
  สันนูนไปตามความยาวของฝก   เปลือกฝกยนเปนรอง 
  มี 5-6 ชอง และมีผนังกั้น   มี 5 ชอง (locule) 
    และไมมีผนังกัน้ระหวางชอง ระหวางชอง 
- รูปรางคลายปรามิด สีน้ําเงิน 9.  เมล็ด - รูปรางเปนเหล่ียม 4-5 
  เขียว หรือเทาน้ําเงิน ดํา   เหล่ียม มีดานหนึ่งคอนขางเวา 
  ขนาดเล็กกวาประมาณ 500   สีน้ําตาลดําขนาดเล็กประมาณ 
    300 เมล็ดตอกรัม เมล็ดตอกรัม 
- เติบโตไดดีในเฉพาะสภาพที่ 10. การปรับตัว - เติบโตไดดีท้ังในสภาพท่ีลุม 
  ดอน และไมสามารถทนตอ   และท่ีดอน ระยะแรกทนแลง 
    ไดดี และเมื่อสูงเกิน 30 ซม. 

  แลวสามารถทนตอสภาพ 
  น้ําทวมขังไดนาน 

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

12. การผสมขามตาม
ธรรมชาติ 

- 1-2% - 10-13% 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนปอกระเจา 
 
 1.  ราก (Root) 
 เปนระบบรากแกว (tap root system) โดยมีรากประธาน (main root) เจริญมา
จากสวนของรากออน (radicle) แทงหยั่งลึกลงไปในดิน และแตกแขนงออกเปนรากแขนง 
(secondary root) และรากฝอย (tertiary root) 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 ปอกระเจาเปนพืชลมลุกอายุปเดียว ลําตนเปนไมเน้ือออน (herbaceous) สูง 
1.5-3.5 เมตร ลําตนลักษณะทรงกระบอก ในสภาพการปลูกเพ่ือเอาเสนใยมักจะไมแตก
แขนง หรือจะแตกเฉพาะสวนยอด สีของลําตนมีต้ังแต สีเขียวออน สีเขียว จนถึงสีแดง 
 
 3.  ใบ (Leaf) 
 เปนใบเดี่ยวเกิดสลับบนลําตน มีกานใบ (petiole) ส้ัน ตรงโคนกานใบที่ติดกับ
ลําตนมีหูใบ (stipule) 2 อัน ลักษณะเรียวยาว ตัวใบเรียวยาวรีท้ังสองปลาย   สวนกวาง
ท่ีสุดอยูกลางใบคอนมาทางดานฐานใบ ขนาดกวาง 2.6-8 ซม. ยาว 5-18 ซม. ขอบใบเปน
หยัก (serrate) ตรงฐานของตัวใบมีเข้ียวใบ (auricle) ยาวยื่นออกมา 
 
 4.  ดอก (Flower) 
 เกิดตรงกันขามกับใบ โดยอาจเกิดเดี่ยว ๆ หรือเปนกลุม ๆ ละ 2-5 ดอก กาน
ดอกส้ัน ดอกแตละดอกมีกลีบรองดอก (sepal) 5 กลีบ แตละกลีบแยกเปนอิสระตอกัน 
กลีบดอก (petal) มีจํานวน 5 กลีบ สีเหลือง ขนาดประมาณ 0.3-1.5 ซม. เกสรตัวผู 
(stamen) แตละอันแยกกันเปนอิสระ (free fillament) มีจํานวน 20-60 อัน ปลายของกาน
ชูเกสรตัวผูมีกระเปาะเกสรตัวผูลักษณะกลม ๆ 2 อันติดกัน (bilobed anther) เกสรตัวเมีย 
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 5.  ฝกหรือผล (Fruit or capsule) และเมล็ด (Seed) 
 ปอกระเจาฝกกลมมีผลรูปรางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8-1 ซม. ยาว 
1.3-2.0 ซม.  เปลือกของฝกยนเปนรองขรุขระ ดานบนแบนหรือเวาลึกลงเล็กนอย มี 5 
ชอง แตไมมีผนังกั้นระหวางชอง เม่ือแกจะแตกตามรอยของชอง locule ภายในมีเมล็ด
ขนาดเล็ก 70-100 เมล็ด มีสีนํ้าตาลดํา 
 สวนปอกระเจาฝกยาว มีฝกรูปรางยาวเรียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.3-0.8 
ซม.  ยาว 6-10 ซม. เปลือกเปนสันนูนไปตามความยาวของฝก มี 5-6 ชอง และมีผนังกั้น
ระหวางชอง ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก 100-240 เมล็ด   มีสีนํ้าเงินเขียว หรือนํ้าเงินเทา 
ขนาดเล็กกวาเมล็ดปอกระเจาฝกกลม 
 

พื้นที่ปลูกปอของโลก 

ในชวง 3 ป ท่ีผานมา พื้นท่ีปลูกปอของโลกคอนขางคงที่ 11-12 ลานไร และ
ผลผลิตอยูระหวาง 3.6-4.0 ลานตัน โดยอินเดียปลูกปอมากท่ีสุด รองลงมาคือ บังคลาเทศ
และจีนตามลําดับ สําหรับประเทศไทยที่เคยปลูกปอมากเปนอันดับ 4 แตปจจุบันน้ี 
เมียนมารและรัสเซียปลูกมากกวา 

ในป พ. ศ. 2544 พื้นท่ีปลูกปอสวนใหญของประเทศ มากกกวารอยละ 95 อยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 166,960 ไร ไดผลผลิต 42,834 ตัน ซ่ึงพ้ืนที่ปลูกปอ
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในป 2543 ราคาเสนใยปอคอนขางสูง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปลูกปอ
มากข้ึน  

แหลงปลูกทีส่ําคัญของประเทศ  

ไดแก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแกน สุรินทร นครราชสีมา และยโสธร 
ปญหาในการปลูกปอคลายกับพืชไรอื่นๆ คือราคาตํ่า มีข้ันตอนการผลิตยุงยาก ใชแรงงาน
มาก ตนทุนจึงสูง ตลาดคอนขางจํากัด นอกจากน้ี โดยความเปนจริง ประเทศไทยยังตอง
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ปจจุบันประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา แมจะมีการผลิตปอไมมากนัก แต
มีการใชประโยชนปอ อยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีงานวิจัยปอท่ีกาวหนามากมาย  
จึงควรนํามาพิจารณาเพื่อพัฒนางานวิจัยปอในประเทศไทย โดยเฉพาการใชประโยชนใน
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและแปรรูปปอใหมีมูลคาและราคาสูงข้ึน 

ปญหาในการปลูกปอคลายกับพืชไรอื่นๆ คือราคาต่ํา มีข้ันตอนการผลิตยุงยาก ใช
แรงงานมาก ตนทุนจึงสูง ตลาดคอนขางจํากัด นอกจากนี้ โดยความเปนจริง ประเทศไทย
ยังตองนําเขาปอ คุณภาพดีจากบังคลาเทศ มาผสมกับปอในประเทศเพื่อผลิตภัณฑ
คุณภาพสูง เน่ืองจากปอใน ประเทศมีคุณภาพต่ํามาก  

ตารางที่ 7.6 ประโยชนของปอแกวและปอกระเจา 
ประเภทของงาน  ประโยชน 

1. ดานการเกษตร 
ทําผาคลุมแปลงพืชปองกันแสงแดดหรือหิมะ (ในเมืองหนาว) ทํา
แฟงกันลมและทําเชือก เปนตน  

2. ดนที่อยูอาศัย 
ทําพรมเช็ดเทา พรมปูพ้ืน ใชผสมทําพรมน้ํามัน ทําผืนผาบุเกาอ้ี 
ทําเชือก ทอเสื่อ บุเตาอบ ทําผากันเปอน และทําวัสดุปดฝาผนั ง 
เปนตน  

3. ดานการกอสราง  
ทําฝาบุหลังคากันความรอน ใชบุก้ันปองกันนํ้าซึม และปองกัน
เสียงสะทอน เปนตน  

4. ดานกิจการทหาร  
ทํากระสอบทราย ทําเต็นท เคร่ืองเก็บกกันํ้า เชน ถัง ผสมกับฝาย
ทําเส้ือผาทหาร ทําตาขายสายสะพายปน สายโยง และทําฉนวน
หุมภาชนะบรรจุอาห าร เปนตน  

5. ดานอุตสาหกรรมและ
การขนสง  

ทําถุงบรรจุสนิคา เชน ถุงบรรจุเมล็ดพันธุพืช แร ปุย เคมีภัณฑ 
ปูนซีเมนต และตะปู ทําผาหอเน้ือ ผาหอถังปลา ทําฉนวนหอหุม
ทอลม ฉ นวนหุมสายไฟฟา และปอทั้งตนใชทําเยื่อกระดาษ เปน
ตน  
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6. ดานอ่ืนๆ  
ทําผาบุผนังแสดงนิทรรศการ แสดงสิ่งของทําผาหุมกระเปา
เดินทาง ทําปกหนังสือ เศษปอใชเช็ดลางทําความสะอาด
เคร่ืองยนต และทํา จุก เปนตน  

ประวัติความสําคัญของปอประเทศไทย  
มีการใชปอใหเปนประโยชนมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย เม่ือประมาณ 670 ปมาแลว 

เชือกปอในสมัยน้ันเปนส่ิงสําคัญอยางหน่ึงข องราษฎรจึงมีการจารึกลงในหลักศิลาจารึก
หลักท่ี 7 ก ซ่ึงขุดพบที่วัดมหาธาตุหรืวัดสระศรี เรียกวา "ปอฟน" ในสมัยน้ันใช ในรูปปอก
ลีบ นํามาทําเชือกสําหรับมัดส่ิงของผูกสัตวเลี้ยง เพราะในสมัยน้ันไมมีการใชกระสอบ
สําหรับบรรจุอาหารและธญัพืช เม่ือป ระเทศเจริญรุงเรืองข้ึนมีการขนสงระยะไกล 
ตลอดจนธัญพืชและผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มข้ึน จึงเร่ิมมีการใชกระสอบตามหลักฐาน 
พบวา ใน พ.ศ. 2470 ประเทศไทยส่ังกระสอบเขาเปนมูลคา 9 ลานบาท และตองใช
เพ่ิมข้ึนเพราะผลิตผลขาวเพิ่มข้ึน กรมเกษตรในสมัยน้ันก็ ไดสํารวจแหลงปลูกปอกระเจา
และทดลองทําปอฟอกใน พ.ศ. 2482 ท่ีสถานีทดลองภาค 4 (สุโขทัย) ตลอดจนสงเสริมให
ทําเสนใยฟอก แตไม สําเร็จ เพราะราคาเสนใยปอฟอกต่ํากวาปอกลีบ  

ปจจุบันมีโรงงานทอกระสอบที่ยังเปดดําเนินการอยูเพียง 9 โรง เน่ืองจากขาด
แคลนวัตถุดิบ ซ่ึงตองการปละ 220,000-250,000 ตัน จําเปน ตองส่ังซ้ือปอคุณภาพสูง
จากบังคลาเทศเขามาอีกปละประมาณ 46,000 ตัน (พ.ศ. 2535)นอกจากน้ียังตองการตน
ปอแหงอีกปละ 200,0 00 ตันเพื่อใชในการผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑของปอที่ผลิตได
รอยละ 45 ใชภายในประเทศไทยโดยผลิตภัณฑท่ีผลิตไดรอยละ 97 เปนกระสอบใชบรรจุ
สินคาทางการเกษตร และจําแนกเปนกระสอบรอยละ 40 และเปนเสนเชือก รอยละ 60 มี
ประเทศในกลุมตลาดรวมยุโรป ซาอุดีอาระเบีย และญ่ีปุน เปนประเทศผูส่ังซ้ือรายใหญ 
การผลิตกระสอบเพื่อใชในประเทศมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากมีการแขงขั นกับกระสอบ
พลาสติกใยสังเคราะห และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการขนสง  

 
ลัญลักษณะทางพฤกษศาสตรปอแกวปอคิวบา  

ปอแกวและปอคิวบามีลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีแตกตางกันตรงที่รูปราง หรือ
ขนาดเทาน้ันสวนอื่น ๆ มีลักษณะใกลเคียงกันมา กดังน้ี  
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1. ระบบราก มีรากแกวหยั่งลงไปในดินลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร  

2. ลําตน สูงเรียวต้ังตรง 3-4 เมตร ไมแตกกิ่ง มีสีเขียนปนแดงมีท้ังผิวเรียบ
หรือมีหนาม  

3. ใบ เกิดเรียงแบบสลับกันบนลําตน  สําหรับปอแกวเปนใบชนิดใบประกอบ 

(palmately compound) ใบหน่ึงๆ มีลักษณะแยกเปนแฉกคลายน้ิวมือ สวนปอ คิวบาเปน
ใบชนิดใบเด่ียว และใบประกอบ อาจจะพบท้ังสองชนิดบนตนเดียวกัน ของใบของปอแกว
และปอคิวบามีหยักคลายฟนเลื่อย  

4. ดอก เปนดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5 อัน  สีเหลืองท่ีฐานดอกมีสีมวงและออก 

ดอกในชวงวันส้ัน เปนพืชผสมตัวเอง  

5. ฝก มีลักษณะกลม ปอคิวบาจะมีขนมาก มีเมล็ด 20-50 เมล็ดตอฝก  

6. คุณภาพเสนใย     ปอคิวบาจะใหคุณภาพเสนใยดีกวาปอแกว ปอท้ังสอง 

ชนิดน้ีในตนหน่ึง ๆ จะใหปริมาณเสนใย ประมาณรอยละ 4-6  

7. สภาพพื้นที่   ปอคิวบามีความทนตอความแหงแลงไดนอยกวาปอแกว แต 

สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพน้ําขัง     และทนตอการระบาดของโรคและแมลงไดนอย
กวาปอแกว  

8. อายุการเกบ็เกี่ยว  เม่ือปอออกดอกประมาณรอยละ 50 ของลําตน (150- 

160 วัน)  

ประวัติของปอแกวและปอคิวบา 

1. ปอแกว ปอแกวเปนปอพ้ืนเมืองซ่ึงปลูกกระจัดกระจายในแอฟริกาและอินเดีย 
มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันตกของประเทศซูดานเปนพืชใหเสนใยท่ีไดจากเปลือกของลําตน 
รูจักกันดีในอียิปตและอินดียมาหลายศตวรรษแลวตอมาปลูกกันแพรหลายในทวีปเอชีย 
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2. ปอคิวบา ปอคิวบามีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาแถบแองโกรา ซ่ึงภูมิประเทศมี
ลักษณะรอนช้ืนอยูระหวางเสนละติจูด 40  ํ - 48  ํ เหนือ แลวตอมาจึงกระจัดกระจาย
ออกไปแถบรัสเซียและแมนจูเรีย จนถึงเสนละติจูด 30  ํ ใต การนําพันธุเขามาปลูกใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งปอแกวน้ัน คนควาหลักฐานไมพบ เทาท่ีทราบคร้ังแรก
เรียกกันวา ปอแกวจีน สันนิษฐานวา คงมีผูนํามาจากประเทศจีนหรือไตหวันเปนคร้ังแรก 
แลวตอมาเปลี่ยนเปนปอแกวไทยและเปนปอแกวในปจจุ บัน สวนการนําพันธุปอแกวมา
ทดลองปลูกเร่ิมมีมาต้ังแต พ.ศ. 2475 โดยหลวงอิงคศรีกสิการ (นายอินทรีย จันทรสถิตย) 
นํามาปลูกทดสอบพั นธุท่ีโรงเรียนเกษตรกรรมโนนวัด (เปลี่ยนช่ือเปนสถานีทดลองพืชไร
โนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันไดยุบสถานี ไปแลว) ซ่ึงขณะนั้นสังกัด
อยูในกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตอมาใน พ.ศ. 2493 ประเทศไทยไดเร่ิมปลูก
ปอแกวกันเพิ่มข้ึนในภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ  

ปอคิวบามีช่ือวิทยาศาสตรวา ไฮบิสคุสคานาบินุส ลินเนียส (Hibiscus Canabinus 
Linaeus) มีช่ือพื้นเมืองเรียกตางกันไปตามทองถิ่นที่ป ลูก เชน เคนัฟ (kenal) เดคคาน
เฮทพ (deccanhemp) บิมลิพาตัม (bimlipatam) และเมสตา (mesta) เปนตน  
 
3. ปอกระเจา  

ปอกระเจา (jute) ท่ีปลูกกันแพรหลายในปจจุบันมีอยู 2 ชนิด คือ ปอกระเจา
ฝกยาว (tossa jute) และปอกกระเจาฝกกลม (white jute) ปอกระเจาท้ังสอชนิดน้ีพืชใน
วงศทิเลียซีอี (Tiliaceae) สกุลคอรโครุส (Corchorus) ปอกระเจาฝกยาวมีช่ือวิทยาศาสตร
วา คอรโครุส ออลิโทริอุส ลินเนียส (Corchou s Olitorius Linmeaus) สวนปอกะเจาฝก
กลมมีช่ือวิทยาศาสตรวา คอรโครุส คัพซูลาริส ลินเนียส (Corchorus capsularis 
linnaeus)  
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แหลงกําเนิดของปอกระเจาน้ัน สันนิษฐานวาปอกระเจาฝกยาวมีแหลงกําเนิดอยู
ในทวีปแอฟริกา แลวแพรกระจายมายังทวีปเอเชีย ตอนใต สวนปอกระเจาฝกกลมมี
แหลงกําเนิดอยูในอินโด-พมา (แถบประเทศท่ีอยูในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต) ปอ
กระเจามีอยูแพรหลายในประเทศไทยมานานแลว แตไมมีหลักฐานการนําเขา ข้ึนเองตาม
ธรรมชาติบริเวณดินท่ีช้ืนแฉะใกลๆ นํ้า หรือพบเห็นเปนวัชพืชในสวนผลไม ตนสูง
ประมาณ 1-2 เมตร นอกจากนี้ก็มีการปลูกริมฝงแมนํ้าในเขตภาคกลางและภาคตะวั นอ
อก สาเหตุท่ีกสิกรนิยมปลูกปอกระเจาฝกกลมเพราะในชวงสุดทายของการเจริญเติบโต
สามารถทนน้ําทวมไดสูงถึง 80 เซนติเมตร สวน ปอกระเจาฝกยาวเทาท่ีสํารวจเปนพันธุ
พื้นเมือง ไมไดปลูกกันอยางแพรหลาย การใชประโยชนจากปอกกระเจาสวนใหญจะนํามา
ลอกเปนปอกลีบ ขูดผิวตากแหง ทําเปนเชือกในลักษณะตางๆ  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปอกระเจา  
ปอกระเจาฝกยาวและปอกระเจาฝกกลมมีลักษณะท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนท่ีฝกซ่ึงมี
รูปรางยาวและรูปรางกลม สวนอื่น ๆ ม  ีลักษณะใกลเคียงกันมากดังน้ี  

1. ระบบราก มีรากแกวหยั่งลงไปในดินลึกประมาณ 50-60 เซนติเมตร  

2. ลําตน มีความสูงยาวเรียวประมาณ 3-5 เมตร มีสีเขียวออนหรือแดงเขม  

3. การแตกกิ่ง ปอกระเจาฝกกลม อาจจะมีท้ังชนิดแตกกิ่งและไมแตกกิ่ง แต
ปอกระเจาฝกยาวมีการแตกกิ่ง แตกิ่งไม คอยมีการเจริญเติบโตเทาใดนัก  

4. ใบ เปนใบเดี่ยว ขอบเปนหยัก รูปรางกลมรี ปลายแหลม แตปอกกระเจา
ฝกกลมมีขนาดใบเล็กกวาปอกระเจาฝกยาวเล็กนอย นอกจากน้ีปอกระเจา
ฝกกลมใบยังมีรสขมกวาใบของปอกระเจาฝกยาว  

5. ดอก เกิดเปนกลุม 2-5 ดอก มีกลีบดอกสีเหลือง 5 อัน ดอกของปอกระเจา
ฝกกลมมีขนาดเล็กกวาปอกระเจาฝกยาวประมาณ 2 เทา  
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6. ฝก ปอกกระเจาฝกกลม ฝกจะมีลักษณะกลมขนาดยาว 1.3-2 เซนติเมตร 
กวาง 0.8-1 เซนติเมตร เปลือกฝกมีลักษณะยนสําหรับปอกระเจาฝกยาว
จะมี รูปรางเรียวยาว 6-10 เซนติเมตร กวาง 0.3-0.8 เซนติเมตร  

7. เมล็ด ปอกระเจาฝกกลมมีเมล็ดสีนํ้าตาล ขนาดเล็กกวาปอกระเจาฝกยาว
ซ่ึงมีเมล็ดสีนํ้าเงินเขียวหรือเทานํ้าเงิน  

8. คุณภาพเสนใย ปอกระเจาฝกกลมมีเสนใยสีขาว สวนปอกระเจาฝกยาวมี
สีขาวเหลืองออนนุมและเหนียวกวาปอกระเจาฝก กลม ปอท้ังสองชนิดน้ีมี
คุณภาพดีกวาปอกแกว  

9. สภาพพ้ืนที่ ปอกระเจาฝกกลมสามารถปรับตัวได ดีกวา สามารถ
เจริญเติบโตไดดีท้ังสภาพที่ดอนและท่ีลุม สําหรับปอกระเจ าฝกยาวจะ
เจริญเติบโตไดดีในสภาพที่ดอนที่มีความอุดมสมบูรณสูง  

10. อายุการเก็บเกี่ยว เม่ือปอติดฝกออน (100-120 วัน)  

 

พืชใหเสนใยชนิดอ่ืนๆ  
ปานลินิน  Flax  ( Linum ) 
 ในอดีตปานลินิน  ( L. usitastismum L. )  เปนพืชเสนใยสําคัญท่ีสุด  ปจจุบันเปน
รองฝายหรืออาจจะรองปอกระเจา  เสนใยของปานลินิน  ยาว  เล็ก  ละเอียด  เปนมันเงา  
สีขาวนวลหรือเหลือง  ยืดหยุนดีกวาฝาย  แหลงด้ังเดิมของปานลินินไมทราบ  แตทราบ
กันวานํามาใชมาต้ังแตโบราณ  ชาวอียิปตใชหอมัมม่ี  เปนตน 
 ปานลินิน  เปนพืชลมลุกอายุปเดียว  สูง 30 – 120 ซม.  ลําตนผิวเกล้ียง  เสนใย
ไดจากช้ันเพริไซเคิล  ( bast fiber )  พืชชนิดน้ีเจริญไดในดินอุดมสมบูรณมีอินทรียวัตถุ
มากและมีความช้ืนพอเพียง  การดูแลรักษาตองเอาใจใสมากกวาการปลูกฝาย  พืชน้ีเปน
ไมเขตหนาว  ปลูกมากทางยุโรปตอนเหนือ  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  ปร่ังเศส  ซ่ึงเสนใย
ท่ีไดจากเบลเยี่ยมจะดีท่ีสุด  ในเอเซียมีปลูกท่ีไตหวัน  ผาลินินของไทยเปนผาทําเทียม
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 การเก็บเกี่ยว เม่ือตนเร่ิมเปนสีเหลืองใบเร่ิมรวงก็จะตัดตนนํามาแชนํ้า  (retting)  
ใหเปอยหรือท้ิงไวตากนํ้าคาง  หรือแชในนํ้าอุน  70 – 72 °C  ประมาณ  3  วัน  นําเสนใย
ท่ีไดมาใหแหงและทําความสะอาด และสงเขาเคร่ืองแยกเสนใย 
  

 
ปานศรนารายณ   Sisal Hemp  ( Agave ) 
  

ปานศรนารายณ  ( A. sisalana Perrine )  เปนพืชท่ีให hard fiber  ไดจากใบ  
พืชท่ีให hard fiber  สวนใหญของโลกไดแก  sisal hemp, abaca  และ  Musa textilis 
Nees 
 ปานศรนารายณ  มี  3  ชนิดท่ีปลูกเปนพืชเศรษฐกิจ  ไดแก 
 1.  Henequen, Yuccatan Hemp  ( A. fourcroydes Lamk.)   
 2.  Sisal Hemp  ( A. sisalana )  ประเทศไทยปลูกมากท่ีภาคอีสาน และ
ประจวบคีรีขันธ 
 3.  Maguey  ( A. cantala  Roxb.)  ปลูกมากท่ีประเทศฟลิปปนส 
 ปานศรนารายณเปนพืชลมลุกหลายป  ใบออกเปนกระจุก  เปนพืชท่ีทนความแหง
แลงไดดีและดินท่ีปลูกพืชอื่นไมไดแลว  แหลงกําเนิดของพืชน้ี  อยูท่ีเม็กซิโกและอเมริกา
กลาง  ชาวพ้ืนเมือง  Aztes  ไดใชเสนใยของปานศรนารายณมาทําเชือก  ตอมาชาว
เยอรมัน R. Hindor  ไดนํา  ตะเกียง  ( bulbils )  จากฟลอริดา ค.ศ. 1893  ไปปลูกท่ี
ประเทศทานซาเนีย  ( Tanzania )  ซ่ึงตอมาประเทศนี้เปนประเทศที่ผลิตปานศรนารายณ
มากท่ีสุดในโลก  Hindor  ไมไดนําปานศรนารายณออกจากเม็กซิโกโดยตรงเพราะมีการ
หามนําปานศรนารายณออกนอกประเทศ  ในป ค.ศ. 1836  นาย Perrine  เปนคนนํา 
bulbilis  จากยูคาทาน  ( Yucatan )  ไปฟลอริดา( ลักษณะคลายหัวแบบหอม )  ตอมาก็
แพรหลายในเขตรอน  ประเทศที่ผลิตมากท่ีสุดและไดสงออกเปนสินคาไดแกทานซาเนีย  
รองลงมาไดแก บราซิล และอัฟริกา  ( โมซัมบิค )  ไฮติ และไตหวัน 
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 ประเทศที่ ส่ังปานศรนารายณเขาประเทศไดแก  อังกฤษ  สหรัฐฯ  คานาดา  
ออสเตรเลีย และญ่ีปุน 
 ประเทศไทยไดเสนใยของปานศรนารายณ  เม่ือปลูกไปแลว  3  ป  จึงตัดใบได  
ใบท่ีแกจะเอนราบลงใบที่กาง  45 องศา  ก็จะตัดได  ใบท่ีออนจะใชไมได  เพราะไฟเบอร
ออนเกินไป  ถาใบแกเสนใยจะแข็งหยาบกระดาง  ปานศรนารายณจะใหใบเร่ือย ๆ 
ประมาณ 8 – 9 ป ก็จะออกดอกแลวตาย 
 วิธีการลอกเอาเสนใย  ใชใบโดยนํามาผาเปน  2  ซีก  แลวมือลอกเสนใย  จะได
เสนใยไมดี  เสนใยอาจจะขาดได  อีกวิธี  นําใบเขาเคร่ืองบด  ( คลายกับบดออย )  แลวมี
น้ําฉีดเอาสวนอื่นออกมา  ( จะมีสีเขียวของคลอโรฟล )  สวนที่ไดจะเปนเสนใยขาว ๆ 
นํามาผึ่งแดด แหงก็มัดทําเสนใยได  การดูแลรักษาไมมีเลยเวลาปลูกใชตะเกียง  นําเสนใย
ไปทําเชือก กระสอบ กระเปา  
 
 
 

******************************** 
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