บทที่ 14
ปฏิบัติการเรื่อง ออย
วัตถุประสงคการเรียนรู
1. เพื่อใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของออย
2. เพือ่ ใหนักศึกษาจําแนกประเภทของออยชนิดตางๆ ได
3. เพือ่ ใหนักศึกษาบอกความแตกตางของออยพันธุตาง ๆ ได

วัสดุอุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope)
ตัวอยางออยสายพันธุต าง ๆ
แผนภาพ
จานแกว (Petri disc)
ใบมีด
เข็มเขี่ย

ออยมีชื่อพฤกษศาสตรวา (Scientific name) : Saccharum officinarum L.
Common name : Sugar cane, The Noble canes
ออยเปนพืชตระกูลหญา ที่มีอายุหลายป จัดอยูในสกุล saccharum แยกเปนออย
ชนิดตาง ๆ ดังนี้
1. S. officinarum ชื่อทั่วไปวา The Noble Canes ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี
ลักษณะที่สําคัญคือ ลําตนใหญ ใบกวาง ปริมาณน้ําตาลสูง ปริมาณเสนใยต่ํา แตกกอนอย
ไมคอยทนทานตอโรค แมลง และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม โครโมโซม 2n = 80 ออย
ชนิดนี้ที่ปลูกในประเทศไทย เรียกวาออยเคี้ยว เชน ออยสิงคโปร, Mauritius และ Badila
เปนตน ออยชนิดนี้ใชประโยชนมากในอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล
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2. S. spontaneum ชื่อทั่วไปวา Tropical wild canes เปนออยปา ที่ขึ้นอยูทั่วไป
แถบเสนศูนยสูตร มีลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ officinarum ปริมาณ
น้ําตาลต่ํา ปริมาณเสนใยสูง มี 2 ประเภท คือ (1) เจริญเติบโตเปนกอคลายหญา (2)
เจริญเติบโตลักษณะทางตนสูง ทั้ง 2 ประเภท มีเหงา (rhizome) ใบเรียวเล็ก ขอบใบคม
ดอกมีขนาดเล็ก เปนปุยสีขาว ชอดอกยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร และที่โคนชอดอก
จะมีขนอยางเดนชัด มีโครโมโซมมากมาย เชน 40, 48, 52, 54, 56 และ 60 เปนตน
ออยชนิดนี้ในประเทศไทย มีชื่อเรียกวา เลาหรือพง ปรับตัวเขากับสภาพแหงแลง
และอากาศหนาวไดดี ตานทานโรค จึงมีความสําคัญมากในแงเชื้อพันธุกรรม ซึ่งนัก
ปรับปรุงพันธุออยใชเปนพอแมพันธุในการผสมขามกับชนิดอื่น ๆ
3. S robustum Jiswiet (brassel) ชื่อทั่วไปวา The wild Canes of new
Guinea เปนออยปา ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี รูปรางลักษณะภายนอกคลายกับ
officinarum แตมีปริมาณน้ําตาลต่ํา และปริมาณเสนใยสูง ลําตนแข็งแรง ขนาดใหญ ความ
สูงอาจถึง 10 เมตร ลําตนโปงออกที่ขอ growth ring นูนเห็นไดชัดเจน โครโมโซม 2n =
60 หรือ 80 ไมทนทานตอโรค ชาวเกาะปลูกไว เพื่อทํารั้วหรือที่พักอาศัย
4. S. sinese Hassk ชื่อทั่วไปวา Chinese canes ถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก
เมืองไทยเรียกออยจีน ลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 2
เซนติเมตร ปลองขาว สีเขียวหรือเขียวออกแดง ใบยาวแคบ แข็งแรง ทนทานตอโรคที่เกิด
จากเชื้อไวรัสไดดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ดินเลวไดดี ปริมาณน้ําตาลต่ํา ปริมาณ
เสนใยสูง โครโมโซม 2n = 116, 117 หรือ 118 ออยชนิดนี้ใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ผลิตน้ําตาล ปลูกทั่วไปทางตอนเหนือของอินเดีย จีน ทางตอนใตของญี่ปุน ฟลิปปนส และ
ฮาวาย พันธุท ี่ปลูกเชน Uba
5. S. barberi Jeswiet ชื่อทั่วไปวา 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 ออยชนิดนี้สันนิษฐานวา เกิด
การผสมขามชนิดระหวาง Miscanthus floridus กับ S. robustcem ชอดอกที่เปนหมันจะมี
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)
ดวยเหตุที่วาออยจัดเปนพืชตระกูลหญา จําพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ดังนั้นเมื่อนํา
เมล็ดออยมาเพาะ
รากที่เจริญออกมาจากเมล็ดออยนั้นก็จะมีระบบรากแบบรากฝอย
เชนเดียวกับธัญพืชทั่ว ๆ ไป แตเนื่องจากวาออยมีการขยายพันธุโดยใชทอนพันธุ (sett or
cutting) ซึ่งทอนพันธุที่ไดนี้มาจากการตัดลําตนออกเปนทอน แตละทอนมีตาอยางนอย
หนึ่งตา เมื่อนําทอนพันธุออยไปปลูกในดิน ตาก็จะเจริญขึ้นมาเปนตนออน ขณะเดียวกัน
ปุมราก (root primodia or root initial) ที่ขอของทอนพันธุจะเจริญออกมาเพื่อทําหนาที่ดูด
น้ําและธาตุอาหารใหกับตนออน รากที่งอกออกมาจากทอนพันธุนี้เรียกวา รากของทอน
พันธุ (sett root or cutting root) ซึ่งมีลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ และแตกแขนงมาก ตอมา
เมื่อตนออนเจริญเติบโตขึ้น ที่ขอของตนออนที่อยูในดินจะงอกรากที่เรียกวา รากของหนอ
(shoot root) ทําหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารแทน สวนรากของทอนพันธุก็จะสิ้นสภาพและ
แหงตายไป รากของหนอนี้มีลักษณะใหญกวา และแข็งแรงกวารากของทอนพันธุ ซึ่งราก
นี้จะเจริญเติบโตเปนรากถาวรของตนออยตอไป ความยาวและการแพรกระจายของราก
ถาวรนี้ขึ้นอยูกับลักษณะดินและความอัดแนนของดิน อยางไรก็ตาม รากถาวร ของออยที่
เติบโตเต็มที่แลวจําแนกออกได 3 ชนิด คือ (1) รากค้ํายัน (buttress root) เปนรากที่เกิด
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2. ลําตน (Stem)
ตาออยที่เจริญจากทอนพันธุที่นําไปปลูก จะเติบโตเปนหนอออยอันแรก (mother
or primary shoot) แทงทะลุโผลขึ้นมาเหนือพื้นดินเจริญเปนลําตนออย ตอมาตาที่โคนของ
หนอออยที่อยูในดินก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเปนหนอออยอันที่สอง (secondary shoot) และ
ตาของหนอออยอันที่สองก็จะเจริญเปนหนอออยอันที่สาม (tertiary shoot) ตามลําดับ
ซึ่งลักษณะเชนนี้เปนการแตกแขนงของออยออกไปเรื่อย ๆ ทําใหออยเจริญอยูเปนกอที่
เรียกวา กอออย
ลําตนออย (cane or culm or stalk) มีลักษณะเปนลําตั้งตรงและมีกาบใบหุม
ความสูงประมาณ 2.5-6 เมตร ไมแตกกิ่งกานสาขา ประกอบดวยขอ (node) และปลอง
(internode) ความยาวของปลองจากรอยกาบใบ (leaf scar or sheath scar) อันหนึ่งถึง
รอยกาบใบอีกอันหนึ่งหรือเปนความยาวของขอและปลองรวมกันเรียกวา joint ดังนั้นลํา
ตนออยจะประกอบดวย joint หลาย ๆ อัน ขนาดของ joint แตกตางไปตามพันธุ
โดยทั่วไป joint แตละอันมีความยาวประมาณ 5-25 เซนติเมตร และมีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1.5-6 ซม. โดย joint ตอนโคนและตอนปลายของลําตนมีขนาดสั้นมาก
นอกจากนี้รูปรางของ joint ก็ขึ้นอยูกับลักษณะประจําพันธุดวย ซึ่งสามารถแบงรูปรางออก
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 นั้น มี 2 แบบคือ แบบเสนตรง และแบบซิก
แซก สําหรับสีของลําตนออยก็จะผันแปรไปตามลักษณะประจําพันธุและสิ่งแวดลอม ออย
บางพันธุอาจมีสีเขียว สีเหลือง สีน้ําตาล หรือสีมวงแก
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บริเวณของขอออยคือ บริเวณที่เกิดราก (root ring or root band) ซึ่งเปน
บริเวณตั้งแตรอยกาบใบจนถึงวงเจริญ หรือเยื่อเจริญ (growth ring or intercalary
meristem) บริเวณขอออยที่เกิดราก มีปุมราก (root primordia) อยูกระจัดกระจายทั่วไป
และมีตาออยอยูขอละหนึ่งตาเกิดสลับกัน แตอาจพบวาขอออยบางขออาจมีตามากกวา
หนึ่งตาหรืออาจจะไมมีตาอยูเลยก็ได
สวนปลองของออยซึ่งเปนบริเวณที่นับจากวงเจริญขึ้นไปจนถึงกาบใบนั้น
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
ความยาวของลําตนลึกเขาไปถึงเนื้อออยรอยแตกนี้จะกอใหเกิดความเสียหาย และเปน
บริเวณที่ศัตรูของออยเขาทําลายได และ (4) รองตา (bud furrow or eye groove) เปน
รองที่เกิดขึ้นเหนือตาออยขึ้นไป
3. ใบ (Leaf)
ใบออยประกอบดวยกาบใบ (leaf sheath) ที่หุมลําออยกับแผนใบ (leaf
blade) ที่แผกางออกไปจากลําออยสลับกันทั้งสองขาง ใบแรก ๆ ที่เจริญจากตาเปนใบ
เกล็ด (scale leaf) เมื่อออยเจริญเติบโตขึ้น ใบออยก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาด
สูงสุด หลังจากนั้นใบออยจะคอย ๆ มีขนาดเล็กลงเมื่อออยใกลออกดอก จํานวนใบก็
เชนเดียวกัน พบวาออยในระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่จะมีใบประมาณ 10 ใบ เมื่อมีใบออย
เจริญขึ้นมาใบที่แกที่สุดจะแหงและตายไป ใบที่แหงนั้นอาจจะรวงหลุดไปจากลําตนหรือ
ยังคงอยูติดกับลําตนก็ได สวนลางสุดของกาบใบติดกับปลองตรงขอ และหุมรอยลําตนไว
โดยสวนขอบของกาบใบจะเหลื่อมซอนทับกัน ผิวดานนอกของกาบใบมีขนเล็ก ๆ ปกคลุม
อยู ซึ่งลักษณะของกลุมขน และการรวงของกลุมขนที่กาบใบนี้เปนลักษณะประจําพันธุออย
แตละชนิด ใบออยประกอบดวยสวนที่สําคัญคือ แผนใบ ที่เรียวแหลมสูปลายใบ ขอบใบ
เปนจักรคลายฟนเลื่อย กับสวนที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือ แกนใบ (midrib) ซึ่งอยูตรงกลาง
ของใบออย บริเวณสวนฐานของใบออยที่ตอกับกาบใบนั้นเรียกวา คอใบ (dewlap or
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4. ชอดอก (Inflorescence)
เมื่อออยแกเต็มที่และอยูในชวงออกดอก ออยจะแทงชอดอกออกจากกาบของ
ใบธง (flag leaf) ที่อยูตรงสวนบนสุดของลําตน ชอดอกออยนี้เรียกวา arrow or tassel มี
ลักษณะเปนพู เปนชอดอกแบบ panicle รูปราง ขนาด และสีของชอดอกจะแตกตางไป
ตามลักษณะประจําพันธุ ชอดอกประกอบดวยแกนกลาง (main axis or rachis) กานแขนง
แรก (lateral axis or primary branch) และกานแขนงชั้นที่สอง (secondary branch) หรือ
บางทีอาจมีกานแขนงชั้นที่สาม (tertiary branch) อีกก็ได ความยาวของแกนกลางชอ
ดอกอาจยาวตั้งแต 25-50 เซนติเมตร และมีกานแขนงแตกออกโดยรอบ ที่สวนของกาน
แขนงเปนที่เกิดของดอกออยเรียก spikelet ดอกออยนี้จะเกิดเปนคูตรงขอของกานแขนง
โดยดอกหนึ่งจะไมมีกานดอก (sessile spikelet) และอีกดอกมีกานดอก (pedicelled or
stalked spikelet) ดอกทั้งสองชนิดนี้เปนดอกสมบูรณเพศ มีลักษณะตาง ๆ ของดอก
เหมือนกันทุกประการ โดยดอกแตละดอกนั้นวงนอกสุดของดอกมีขนยาวสีขาวเรียกวา
silky hairs ที่เกิดตรงสวนของฐานดอกและหุมอยูรอบ ๆ ดอก ถัดจากวงของขนยาวสีขาว
เขาไปจะเปนวงของกลีบดอกสองอันที่หุมดอกยอย (floret) อยู ซึ่งกลีบดอกอันนอกสุด
เรียกวา outer glume และกลีบดอกอันในเรียกวา inner glume ดอกยอยที่กลีบดอกทั้ง
สองหุมอยูนั้นประกอบดวย 2 ดอกยอยคือ ดอกยอยอันลางเปนหมัน มีเพียง sterile
lemma or third glume อันเดียวเทานั้น และมีขนาดเล็กกวากลีบดอกที่หุมอยู สวนดอก
ยอยอันบนเปนดอกที่สมบูรณเพศที่ไมเปนหมัน ซึ่งออยพวก S. spontaneum จะมี sterile
lemma ดวย แตออยพวก S. officinarum จะมีเพียง fertile palea เทานั้น ภายในดอก
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5. ผล (Fruits)
ผลมีขนาดเล็กละเอียดมีขนาดความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียกวา
caryopsis ผลที่ไดรับการผสมพันธุแลวประมาณ 3 อาทิตย จะแกและรวงปลิวไปตามลม
โดยอาศัย silky hairs ชวยพยุงตัว

ภาคปฏิบตั ิการ
ศึกษาสวนตาง ๆ ของออยจากตัวอยางจริง และลงรายการสวนตาง ๆ จากรูปที่ให
แลวลงรายการในตารางขางลาง
ราก
(root)

BO 216

ลําตน
(stem)

ใบ
(leaf)

ดอก
(flower)

ผล
(fruit)
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ภาพที่ 14.1 (บน) ลักษณะระบบรากของออยที่งอกออกจากทอนพันธุ
และที่งอกออกจากหนอ
(ลาง) ลักษณะการแตกหนอของออย ก. ตนแม ข. ตนหนอ
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ภาพที่ 14.2 (บน) ลักษณะชอดอกออย ก. กิ่งที่มีดอก ข. ดอกยอยมีกานดอก
ค. โครงสรางดอกยอย
(ลาง) รูปทรงปลองของออยแบบตาง ๆ ก. รูปทรงกระบอก
ข. กลางปอง ค. กลางคอด ง. โคนโต จ. ปลายโต ฉ. รูปโคง
BO 216
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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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