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Leaf blades, petiole and wood anatomical charscteristics of twentyseven species of genus Bauhinia, Lasiobema, Lysiphyllum and Phanera in Thailand were
investigated for species identification. The leaf epidermis were examined using peeling and
clearing method. The leaf blade and petiole were sectioned using the paraffin method. The
wood was prepared by maceration and sectioning in transverse, radial and tangential
sections. The results of this study showed anatomical characteristics that were useful for
creating dichotomous keys for species identification, including the following: (1) the shape of
epidermal cells and the pattern of cell walls by peeling method; (2) the type of stomata; (3) the
type and position of trichomes; (4) the type of crystals in leaf blades, petioles and wood; (5)
the shape of leaf margin; (6) the presence of vascular bundles in the leaf margin; (7) the
shape of epidermal cells in a transverse section 8) the presence of hypodermis in leaf blades;
(9) the shape of the midrib in the transverse section; (10) the types of ground tissue in midrib
and petiole; (11) the types of fibers in leaf blades and petioles; (12) the shape of petioles in
transverse sections; (13) the presence of accessory bundles in petioles; (14) the distinction of
the growth rings; (15) the distinction of axial parenchyma; (16) the presence of tylose in wood
vessels; (17) the type of ray parenchyma in radial sections of wood; (18) the thickness of wood
vessel cell walls; (19) the presence of septate fibers in wood; and (20) the presence of gum
and positions in wood.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
พืช สกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ ใกล้ เคียงจัดอยู่ในพื ชวงศ์ถั่ว (Fabaceae)
ซึ่งเป็ นวงศ์ของพืชดอกที่มีจานวนชนิดมากเป็ นอันดับที่ 3 รองจากวงศ์ กล้ วยไม้ (Orchidaceae)
และวงศ์ท านตะวัน (Asteraceae) พบกระจายพัน ธุ์ในชี วนิ เวศ (biome) ทุกรู ป แบบทั่วโลกกว่า
19,500 ชนิด โดยเฉพาะในบริ เวณใกล้ เส้ นศูนย์สูตร (Hirsch, 2002; ไซมอน การ์ ดเนอร์ , พินดา
สิทธิสุนทร, & ก่องกานดา ชยามฤต, 2559; ก่องกานดา ชยามฤต และ วรดลต์ แจ่มจารู ญ , 2559)
ในอดีตใช้ ลกั ษณะทางสัณ ฐานวิทยาของดอกเป็ นเกณฑ์ในการจัดจาแนกพืชได้ เป็ น 3 วงศ์ย่อย
(subfamily) ได้ แ ก่ ว ง ศ์ ย่ อ ย Caesalpinioideae ว ง ศ์ ย่ อ ย Mimosoideae แ ล ะ ว ง ศ์ ย่ อ ย
Papilionoideae แต่ปั จ จุบัน มี การน าข้ อ มูล หลายด้ านมาพิ จ ารณาประกอบกัน และจัด จ าแนก
ออกเป็ น 6 วงศ์ ย่ อ ย (LPWG, 2017) หนึ่ ง ในนั น้ คื อ วงศ์ ย่ อ ยราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae)
ประกอบด้ วย 4 เผ่า (tribe) ได้ แ ก่ เผ่า Caesalpinieae, Cassieae, Cercideae และ Deterieae
(Lewis, 2005; LPWG, 2017) สาหรับเผ่า Cercideae ประกอบด้ วย 2 เผ่าย่อย (subtribe) ได้ แก่
เผ่าย่อย Bauhiniinae และ Cercidinae โดยเผ่าย่อย Bauhiniinae ประกอบด้ วยพืชหลายสกุลที่มี
ลักษณะทัว่ ไปร่วมกันเรี ยกว่า Bauhinia sensu lato ปั จจุบนั สารวจพบทัว่ โลกกว่า 340 ชนิด (Lin,
Wong, Shi, Shen, & Li, 2015) พบทัง้ ที่ มี ลัก ษณะวิ สัย เป็ นไม้ ต้ น ไม้ เถาเนื อ้ แข็ ง ไม้ รอเลื อ้ ย
และไม้ พุ่ม มีลักษณะเด่นที่ใช้ ในการจัดจาแนกพืชสกุลนีอ้ อกจากพืชสกุล อื่นคือ ใบเป็ นใบเดี่ยว
ปลายใบเว้ าตื ้น (emarginate) หรื อเว้ าลึกเป็ น 2 พู (bilobed) ดอกมีขนาดใหญ่ มีกลีบดอก 5 กลีบ
มักเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็ นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็ นฝั ก มักเป็ นแบบแห้ งแล้ ว
แตก (dehiscent fruit) (K Larsen, Larsen, & Vidal, 1984)
พื ช สกุ ล Bauhinia sensu lato มี ก ารน าไปใช้ ประโยชน์ ด้ านพื ช สมุ น ไพรมาตั ง้ แต่
สมัยโบราณ ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ มีการสกัดสารสาคัญเพื่อนาพืชในสกุลดังกล่าวไปใช้
อย่างหลากหลาย เช่น สารสกัดจากรากของชงโค (Bauhinia purpurea L.) และใบของโยทะกา
(B. monandra Kurz) มี ฤ ทธิ์ ต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ (Argolo, Sant'Ana, Pletsch, & Coelho, 2004;
Panda & Kar, 1999) สารสกัด จากเปลื อ กล าต้ น ของชงโคนา (B. racemosa Vahl) มี ฤทธิ์ ต้า น
การอัก เสบ ลดอาการไข้ แ ละอาการปวดบวม (Gupta et al., 2005) เปลื อ กล าต้ น บดผงของ
เสี ย้ วดอกขาว (B. variegata L.) รวมถึ ง สารสกั ด หยาบจากรากและล าต้ นของสิ ริ น ธรวัล ลี
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(Phanera sirindhorniae (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark) สามารถยั บ ยั ง้
การเจริ ญ เติ บ โตของเชื อ้ แบคที เรี ย ได้ (Athikomkulchai, Sriubolmas, & Ruangrungsi, 2005;
Parekh, Karathia, & Chanda, 2006) และสารสกัดจากใบของขยัน (Lysiphyllum strychnifolia
(Craib) A. Scmithz) สามารถยับ ยัง้ เอนไซม์ ที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด การสร้ างกรดยู ริก ในร่ า งกายได้
(Sutiyaporn, Sato, Parichatikanond, & Chewchinda, 2018)
จากการที่พืชสกุล Bauhinia sensu lato มีสรรพคุณ ทางยา การระบุชนิดพืชได้ ถูกต้ อง
แม่นยา จะนามาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้ ประโยชน์ นักพฤกษศาสตร์ ตระหนักในความสาคัญนี ้
จึ ง ออกส ารวจและเก็ บ รวบรวมพรรณไม้ เพื่ อ จัด ท าค าบรรยายลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยา
สร้ างรูปวิธานจาแนกสกุลและระบุชนิดพืชให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้การศึกษาด้ านอนุกรมวิธานเพื่อจาแนก
พืชในระดับวงศ์ สกุล และการระบุชนิด นิยมพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกและ
ผลเป็ น หลัก แต่มัก ประสบปั ญ หาคื อ บางลัก ษณะที่ ใช้ ในรู ป วิ ธ านมัก จะปรากฏให้ เห็ น เพี ย ง
บางช่วงเวลาเท่านัน้ การพิจารณาแผ่นใบและลาต้ นจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ รู ปวิธานระบุ
ชนิ ด อย่ า งไรก็ ต ามหากพื ช บางสกุ ล เช่ น สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุล ที่ ใกล้ เคี ย ง
มีลกั ษณะทางสัณ ฐานวิทยาของแผ่นใบและลาต้ นคล้ ายคลึงกัน มักทาให้ เกิดปั ญหาในการระบุ
ชนิดขึ ้นได้ (Streich & Todd, 2014)
โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) จัด ตัง้ ขึน้ เพื่ อ ส ารวจ
ดาเนินงานวิจัย และจัดทาหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย โดยหนึ่งในนัน้ มีการจัดทา
หนัง สื อ พรรณพฤกษชาติ ข องประเทศไทยของพื ช วงศ์ ถั่ว วงศ์ ย่ อ ยราชพฤกษ์ เสร็ จ สิ น้ ตัง้ แต่
ปี พทุ ธศักราช 2527 (Larsen et al., 1984) ซึ่งจัดให้ พืชที่มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ ายคลึงกัน
37 ชนิ ด อยู่ ใ นสกุ ล Bauhinia L. แต่ ต ลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา นั ก พ ฤกษ ศาสตร์ ยั ง คง
สารวจพบพืชชนิดใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่น ชงโคขีไ้ ก่ (Lasiobema harmsiana Hosseus)
ใบ สี ท อ ง (P. aureifolia (K. Larsen & S. S. Larsen) Bandyop., Ghoshal & M. K. Pathak)
เสี ย้ วนครพนม (P. nakhonphanomensis (Chatan) Mackinder & R. Clark) และสิ ริ น ธรวัล ลี
(P. sirindhorniae) (Chatan, 2013; Kai Larsen & Larsen, 1997; Sookchaloem, 2009)
นอกจากนี ้ นักพฤกษศาสตร์ ยงั ใช้ วิธีการที่หลากหลายมาช่วยในการจัดจาแนกพืช เช่น
การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลใช้ ลาดับเบส ITS บนนิวเคลียไรโบโซมอลดีเอ็นเอ (nuclear
ribosomal DNA) จัดให้ พืชหลายชนิดย้ ายไปยังสกุลอื่น (Hao, Zhang, Zhang, Guo, & Li, 2003)
และการศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุลยังใช้ ลาดับเบสบริ เวณ trnL ถึ ง trnF ในพลาสทิดเป็ น
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เกณฑ์ในการจัดจาแนกพืชสกุล Bauhinia sensu lato ออกเป็ นสกุล Bauhinia sensu stricto และ
สกุลที่ใกล้ เคียงอีก 13 สกุล (Sinou, Forest, Lewis, & Bruneau, 2009)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าสถานะการจัดจาแนกของพืชสกุล Bauhinia sensu lato
ยังมีความไม่แน่นอน อีกทังการพิ
้
จารณาจัดจาแนกพืชจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยา
ระดับโมเลกุลอาจไม่สอดคล้ องกัน ควรนาข้ อมูลการศึกษาในสาขาอื่นเข้ ามาพิจารณาร่ วมด้ วย
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของพืชจึงเข้ ามามีบทบาทในการจัดจาแนกพื ช เช่น ข้ อมูลลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วและภาคตัดขวางของพืชสกุล Bauhinia sensu lato ได้ แก่
รู ปร่ างเซลล์ และผนังเซลล์ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว ประเภทและปริ ม าณของขน การมี หรื อไม่มี ปากใบ
ตาแหน่ง ประเภทและดัชนีของปากใบ การมีหรื อไม่มีต่อมสะสมสาร รูปร่างและปริ มาณของต่อม
บนผิวใบ การมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง โดยลักษณะที่กล่าวมานี ้สามารถนาไปสร้ าง
รู ป วิ ธ านจ าแนกสกุ ล และระบุ ช นิ ด พื ช ได้ (Albert & Sharma, 2013; Kotresha & Seetharam,
1995; Lusa & Bona, 2009) อย่ า งไรก็ ต าม จะเห็ น ว่ า การศึ ก ษาเหล่ า นี เ้ ป็ นการศึ ก ษาใน
ต่างประเทศและยังไม่ครอบคลุมพืชบางชนิดที่พบในประเทศไทย
งานวิจัย นี จ้ ึง มี จุด มุ่ง หมายในการศึก ษาลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุล
Bauhinia sensu lato ที่พบในประเทศไทย จานวนทังหมด
้
5 สกุล ได้ แก่ Bauhinia sensu stricto
แ ล ะ ส กุ ล ที่ ใก ล้ เคี ย ง ได้ แ ก่ Lysiphyllum (Benth.) de Wit แ ล ะ Phanera Lour. (Clark,
Mackinder, & Banks, 2017; ส านั ก งานหอพรรณไม้ , 2557) โดยมุ่ ง เน้ นศึ ก ษาและบรรยาย
ลั
ก
ษ
ณ
ะ
ท
า
ง
กายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนือ้ ไม้ เพื่อสร้ างรู ปวิธานระบุชนิดพืช ซึ่งมีคณ
ุ ค่าเป็ น
ข้ อมูลสาหรับประกอบการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาการจัดจาแนกพืชร่วมกับข้ อมูลในด้ านอื่นและนา
ข้ อ มูล ที่ ได้ ไปสนับ สนุน การทบทวนหนัง สื อ พรรณพฤกษชาติ ข องประเทศไทยของพื ช วงศ์ ถั่ว
วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์ฉบับปรับปรุงให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ แ ผ่น ใบ ก้ านใบ และเนื อ้ ไม้ ข องพื ช สกุล
Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่ ใ กล้ เคี ย ง ได้ แก่ Lasiobema, Lysiphyllum และ Phanera
ที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย
2. เพื่ อบรรยายลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ แผ่นใบ ก้ านใบ และเนือ้ ไม้ ของพื ช สกุล
Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียงที่ศกึ ษา
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3. เพื่อสร้ างรู ปวิธานระบุสกุลและชนิดของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่
ใกล้ เคียงที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย โดยใช้ ลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์

ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษากายวิภ าคศาสตร์ แผ่นใบ ก้ านใบ และเนื อ้ ไม้ ของพื ชสกุล Bauhinia sensu
stricto และสกุล ที่ ใกล้ เคี ย ง ได้ แ ก่ Lasiobema, Lysiphyllum และ Phanera จะท าให้ เข้ า ใจถึ ง
กายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลดังกล่าวมากขึ ้น สามารถนาข้ อมูลการศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของพืช
ไปใช้ ในการสร้ างรูปวิธานระบุชนิดพืชที่ยงั มีปัญหาในด้ านการจัดจาแนกเนื่องจากมีลกั ษณะทาง
สัณฐานวิทยาของใบและลาต้ นคล้ ายคลึงกันได้ โดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ใน
การพิจารณาร่วมกับข้ อมูลจากการศึกษาด้ านอื่น เพื่อแก้ ไขปั ญหาการจัดจาแนกพืช ทบทวนและ
จัดทาหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยของพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ฉบับปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น

ขอบเขตการวิจัย
ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ พื ช สกุล Bauhinia sensu stricto และสกุล
ที่ใกล้ เคียง ได้ แก่ Lasiobema, Lysiphyllum และ Phanera จากนันออกส
้
ารวจและเก็บตัวอย่าง
พื ชในสกุลดังกล่าว ซึ่งกระจายพันธุ์อยู่ทัง้ ในพื น้ ที่ ธรรมชาติและพื น้ ที่ ปลูกเลีย้ งในประเทศไทย
แบ่งตัวอย่างพืชแต่ละชนิดออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งนาไปเข้ าสู่กระบวนการอัดแห้ งพรรณไม้ ส่วน
ที่สองนาไปรักษาสภาพในสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง
แล้ ว จึ ง น าไปศึก ษาลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ โดยศึก ษาลัก ษณะเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ ว ย
วิธีการลอกผิ วหรื อวิธีการท าให้ แผ่นใบใส ศึกษากายวิภ าคศาสตร์ ในภาคตัดขวางแผ่น ใบและ
ก้ านใบด้ ว ยกรรมวิ ธี พ าราฟฟิ น ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องเนื อ้ ไม้ ใน 3 แนวการตัด ได้ แ ก่
ภาคตัดขวาง แนวรัศมี และแนวขนานเส้ นสัมผัส โดยตัดด้ วยเครื่ องไมโครโทมแบบเลื่อนและวิธีการ
แช่ย่ยุ เซลล์ จัดทาเป็ นสไลด์ถาวร จากนันบรรยายลั
้
กษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชจากสไลด์
ถาวรด้ วยกล้ องจุล ทรรศน์ แบบใช้ แสง บันทึก ภาพเซลล์ เนื อ้ เยื่ อและโครงสร้ างต่ าง ๆ ของพื ช
จากนันจั
้ ดทารูปวิธานระบุชนิด แล้ วใช้ ข้อมูลลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชทังเชิ
้ งคุณภาพ
และเชิงปริ มาณในการวิเคราะห์จดั กลุ่มของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียง
ได้ แก่ Lasiobema, Lysiphyllum และ Phanera
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สถานที่ทาการวิจัย
1. ดาเนินการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ณ ห้ องปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์
ของพืช ภาควิชาชีววิทยา อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. ศึ ก ษาเอกสาร ข้ อ มู ล อ้ างอิ ง และตัว อย่ า งพรรณไม้ แห้ ง ณ หอพรรณไม้ (BKF)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุ งเทพ ฯ
3. สารวจและเก็บตัวอย่างพืชในพืน้ ที่ปลูกเลีย้ งและพืน้ ที่ธรรมชาติของประเทศไทยใน
สถานที่ตอ่ ไปนี ้
3.1 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช กรุ ง เทพ (BK) ส านั ก คุ้ มครองพั น ธุ์ พื ช กรมวิ ช าการเกษตร
กรุงเทพ ฯ
3.2 หอพฤกษศาสตร์ สวนหลวง ร.9 กรุงเทพ ฯ
3.3 ส วน พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร์ ส ม เด็ จ พ ระ น างเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ (QSBG) อ าเภ อ แ ม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่
3.4 ศูนย์ศกึ ษาพัฒนาเขาหินซ้ อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.5 ฐานส่งกาลังบารุงทหารเรื อตราด ทัพเรื อภาคที่ 1 อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชในเผ่า Cercideae
3. การจัดจาแนกพืชในเผ่าย่อย Bauhiniiniae
4. ลั ก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาของพื ช สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่
ใกล้ เคียง
5. การนาพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียงไปใช้ ประโยชน์
6. การศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุล Bauhinia sensu stricto และสกุล ที่
ใกล้ เคียง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์ ถ่ วั วงศ์ ย่อยราชพฤกษ์
พื ช วงศ์ ถั่ ว ประกอบด้ วย 6 วงศ์ ย่ อ ย ตามหลั ก ฐานทางชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล
เคมี วิ เ คราะห์ สั ณ ฐานวิ ท ยา และจ านวนโครโมโซม ได้ แก่ วงศ์ ย่ อ ย Caesalpinioideae,
Cercidoidea, Detarioideae, Duparquetioideae, Dialioideae แ ล ะ Papilionoideae (LPWG,
2017) โดยพื ช ในวงศ์ ย่ อ ยราชพฤกษ์ (Caesalpinioideae) มี ทั ง้ ไม้ ต้ น ไม้ พุ่ ม พบน้ อยที่ เป็ น
ไม้ ล้มลุก มีทงผลั
ั ้ ดใบและไม่ผลัดใบ ใบออกแบบสลับ (alternate leaf) แบบเวียนหรื อแบบระนาบ
เดียวกัน เป็ นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaf) 1 หรื อ 2 ชัน้ พบบางสกุลเป็ น
ใบเดี่ ย วและจัก ลึก เป็ น 2 พู ขอบเรี ยบ อาจมี ต่อ มที่ โคนแกนกลางใบ มี หูใบ (stipule) แต่ไม่ มี
หูใบย่อย (stipel) ดอกมีสีสดและบานเด่นชัด มีทงที
ั ้ ่เป็ นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศ
สมมาตรซ้ ายขวาหรื อเกื อบสมมาตร กลีบดอกไม่มีลักษณะเป็ นกลีบปี ก กลี บบนใหญ่ กว่าและ
มีกลีบอื่นซ้ อนอยู่เกสรเพศผู้มี 2–30 อัน บางอันสันกว่
้ าและเป็ นหมัน แยกกันหรื อพบน้ อยที่เชื่อม
เป็ นหลอด แต่ไม่อยู่ในกลีบดอกด้ านล่าง เกสรเพศเมียโค้ ง วงกลีบดอกอยู่รอบรังไข่บนฐานดอก
รูปถ้ วย (hypanthium) กลีบเลีย้ ง 4–5 กลีบเรี ยงซ้ อนกันในตาดอก แยกกันหรื อเชื่อมกันบางส่วน
ผลรู ป ไข่ ทรงกระบอก หรื อ คล้ ายสายหนัง อาจมี ลัก ษณะแบนบาง มี ปี ก เนื อ้ หนาคล้ ายหนัง
พบน้ อยมีเนื ้อนุ่ม มีทงแบบแก่
ั้
แล้ วแตกและแก่แล้ วไม่แตก (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2559; อฤชร
พงษ์ไสว, 2541)
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชในเผ่ า Cercideae
พื ช วงศ์ ถั่ว วงศ์ ย่อ ยราชพฤกษ์ จ าแนกออกได้ เป็ น 4 เผ่า ได้ แ ก่ เผ่า Caesalpinieae,
Cassieae, Cercideae และ Deterieae (Lewis, 2005) โดยพื ช ในเผ่า Cercideae ประกอบด้ ว ย
2 เผ่าย่อย ได้ แก่ เผ่าย่อย Bauhiniiniae และ Cercidinae ซึ่งมี วิวัฒ นาการร่ วมสายวิวัฒ นาการ
เดียวกัน จึงมี ลักษณะทางสัณ ฐานวิทยาหลายประการร่ วมกัน โดยเฉพาะส่วนของใบและดอก
โดยลักษณะของใบมักเป็ นใบเดี่ยว แผ่นใบส่วนใหญ่เรี ยบ อาจพบแบ่งเป็ น 2 พูหรื อที่แยกออกจาก
กันเป็ น 2 ใบย่อย
พืชในเผ่าย่อย Cercidinae มีลกั ษณะวิสัยเป็ นไม้ ต้นหรื อไม้ พุ่ม ไม่มีมือเกาะ พบน้ อยมี
หนามอยู่ต่าลงมาจากช่อดอก ผลมีปีกแคบหรื อรูปพระจันทร์ เสี ้ยวอยู่ทางด้ านหลัง มีร่องรอยของ
ก้ า นชูเกสรเพศเมี ย และเพศผู้อ ยู่ด้ า นข้ า งผลชัด เจน ขัว้ เมล็ ด กลม ไม่ มี ก้ านยึ ด เยื่ อ หุ้ มเมล็ ด
แต่ละเมล็ด (Wunderlin, 1976)
พืชในเผ่าย่อย Bauhiniiniae มีลกั ษณะวิสยั เป็ นไม้ ต้น ไม้ พมุ่ หรื อไม้ รอเลื ้อย อาจมีหนาม
บริเวณลาต้ น พบน้ อยมีมือเกาะในไม้ พ่มุ และไม้ เลื ้อยบางชนิด ผลมีรูปร่างเป็ นฝั กแบน มีทงชนิ
ั ้ ดที่
ฝักแห้ งแล้ วแตกและแห้ งแล้ วไม่แตก อาจหลงเหลือร่องรอยของก้ านชูเกสรเพศเมียและก้ านชูเกสร
เพศผู้ที่บริ เวณขอบของฝั ก ขัว้ เมล็ดเป็ นรู ปพระจันทร์ เสี ย้ ว มี ก้านยึดเยื่อหุ้มเมล็ดแต่ละเมล็ดไว้
(Wunderlin, 1976)

การจัดจาแนกพืชในเผ่ าย่ อย Bauhiniiniae
ความสัม พัน ธ์ แ ละการจัด จ าแนกเผ่ า ย่ อ ย Bauhiniiniae ยัง คงมี ส ถานะที่ ไ ม่ ชัด เจน
เนื่องจากมีจานวนสมาชิกมากและกระจายพันธุ์อยู่ในหลายทวีป ทาให้ การศึกษายังไม่ครอบคลุม
พืชทุกชนิด โดยมีงานวิจยั นาเสนอวิวฒ
ั นาการชาติพันธุ์ใหม่ จากข้ อมูลการศึกษาชีววิทยาระดับ
โมเลกุล เช่น การใช้ ลาดับเบสบริ เวณ trnL ถึง trnF ในพลาสทิดเป็ นเกณฑ์ในการจัดจาแนกพื ช
ระดับสกุล ซึ่งปั จจุบนั สามารถแบ่งพื ชเผ่าย่อย Bauhiniiniae สกุล Bauhinia sensu lato ได้ เป็ น
13 สกุล ดังภาพประกอบ 1 (LPWG, 2013; Sinou et al., 2009) ได้ แก่
1) Adenolobus (Harv.) Torre & Hillc.
2) Barklya F.Muell.
3) Bauhinia sensu stricto
4) Brenieria Humbert
5) Cercis L.
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6) Gigasiphon Drake
7) Griffonia Hook.f.
8) Lasiobema
9) Lysiphyllum
10) Pilostigma Hochst
11) Phanera
12) Schnella Raddi
13) Tylosema (Schweinf.) Torre & Hillc.

ภาพประกอบ 1 วิวฒ
ั นาการชาติพนั ธุ์ (phylogenetic tree) ของพืชวงศ์ย่อย Caesalpinioideae
โดยใช้ วิธีการ Bayesian และ parsimony
ที่ ม า: LPWG. (2013). Legume phylogeny and classification in the 21st century: progress,
prospects and lessons for other species-rich clades. Taxon, 62(2), 217–248.

9
ต่อมามีรายงานว่าสามารถแยกพืชสกุลใหม่ออกจากสกุล Bauhinia sect. Corymbosae
โดยอ้ างอิงจากหลักฐานทัง้ ทางสัณ ฐานวิทยา เรณูวิทยา ชี ววิทยาระดับโมเลกุล และหลักฐาน
ทางภูมิศาสตร์ ได้ เป็ นพืชสกุลใหม่ คือสกุล Cheniella (Clark; Mackinder; & Banks. 2017)
การส ารวจพื น้ ที่ ธ รรมชาติแ ละพื น้ ที่ ป ลูก เลี ย้ งในประเทศไทย พบพื ช สกุล Bauhinia
sensu stricto และสกุล ที่ ใกล้ เคี ย ง ได้ แ ก่ Cheniella, Lasiobema, Lysiphyllum และ Phanera
จานวน 53 ชนิด จากเดิมที่มีรายงานไว้ ในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยของพืชวงศ์ถั่ว
วงศ์ ย่ อ ยราชพฤกษ์ จ านวน 37 ชนิ ด (Larsen et al., 1984) โดยมี ก ารพิ จ ารณาข้ อมู ล จาก
การศึกษาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เช่น ลาดับเบส ITS บนนิวเคลียไรโบโซมอลดีเอ็นเอ (nuclear
ribosomal DNA) ในการย้ ายพืชหลายชนิดไปยังสกุลอื่น ดังแสดงในตาราง 1 (Chantaranothai,
Mattapha, & Wangwasit, 2017; Hao et al., 2003; Mackinder & Clark, 2014; Wunderlin,
Larsen, & Larsen, 2010; ส านั ก งานหอพรรณ ไม้ , 2557) โดยอ้ างอิ ง ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ จ าก
ฐานข้ อมูลของ The International Plant Names Index (IPNI)
ตาราง 1 รายชื่อพื ชวงศ์ถั่ว วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ เผ่า Cercideae เผ่าย่อย Bauhiniiniae ที่ พ บใน
ประเทศไทย
แทกซา
1. Bauhinia
1) B. acuminata L.
2) B. blakeana Dunn
3) B. galpinii N.E.Br.
4) B. glauca (Benth.) Wall. ex Benth.
ssp. tenuiflora (Watt ex C.B.Clarke)
K.Larsen & S.S.Larsen
(ชื่อพ้ อง Cheniella tenuiflora (Watt. ex
C.B.Clarke) R.Clark & Mackinder)
5) B. hirsuta Weinm.

ชื่อพื ้นเมือง
กาหลง
ชงโค
กาหลงแดง
เสี ้ยวเครื อ

เสี ้ยวน้ อย

ชื่ออื่น
ส้ มเสี ้ยว เสี ้ยวน้ อย
ชงโคขาว
ชงโคแดง
คางโค พาซิว
เสี ้ยวต้ น เสี ้ยวป่ า

วุ้งพู
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ตาราง 1 รายชื่อพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์ เผ่า Cercideae เผ่าย่อย Bauhiniiniae ที่พบใน
ประเทศไทย (ต่อ)
แทกซา
1. Bauhinia (ต่อ)
6) B. lakhonensis Gagnep.
(ชื่อพ้ อง C. lakhonensis (Gagnep.) A.
Scmithz)
7) B. monandra Kurz
8) B. pottsii G. Don var. pottisii
9) B. pottsii G. Don var. decipiens (Craib) K.
Larsen & S. S. Larsen
10) B. pottsii G. Don var. mollissima (Wall. ex
Prain) K. Larsen & S. S. Larsen
11) B. pottsii G. Don var. subsessilis de Wit

ชื่อพื ้นเมือง

ชื่ออื่น

ส้ มเสี ้ยวเถา

–

โยทะกา
ชงโคดา
ชงโค

จงโค
ชิงโค
–

ชงโคไฟ

–

ชงโคขาว

ชงโคป่ า ส้ มเสี ้ยว
ชัง่ โค ชิงโค ชุมโค
–

12) B. pottsii G. Don var. velutina (Wall. ex
Benth.) K. Larsen & S. S. Larsen
13) B. pulla Craib
14) B. purpurea L.
15) B. racemosa Vahl

ชงโค

16) B. saccocalyx Pierre

เสี ้ยวป่ า

17) B. strychnoidea Prain
18) B. tomentosa L.

โชคนุ้ย
ชงโคดอกเหลือง

แสลงพันเถา
ชงโค
ชงโคนา

กาหลง แสลงพัน
เสี ้ยวดอกแดง
ชงโคขี ้ไก่ ชงโคเล็ก
ชงโคใบเล็ก ส้ มเสี ้ยว
เสี ้ยวใหญ่
คิงโค ชงโค ส้ มเสี ้ยว
ส้ อมเสี ้ยวโพะ
เสี ้ยวดอกขาว
–
–
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ตาราง 1 รายชื่อพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์ เผ่า Cercideae เผ่าย่อย Bauhiniiniae ที่พบใน
ประเทศไทย (ต่อ)
แทกซา
1. Bauhinia (ต่อ)
19) B. variegata L.

ชื่อพื ้นเมือง

20) B. viridescens Desv. var. viridescens

เสี ้ยวฟ่ อม

21) B. viridescens Desv. var. hirsuta K.
Larsen & S. S. Larsen
22) B. wallichii J. F. Macbr.

กาหลงเขา

นางอัว้ เปี ยงพะโก
โพะเพ่
บะหมะคอมี เสี ้ยวน้ อย
เสี ้ยวป๊ อก เสี ้ยวเคี ้ยว
ส้ มเสี ้ยวใบบาง
–

ชงโคภูคา

–

เครื อเขาแกบ
ชงโคขี ้ไก่

–
เสี ้ยว เสี ้ยวเคือ

ชงโคขี ้ไก่
–
เสี ้ยวแดง

–
–
–

กระไดลิง

กระไดวอก โชกนุ้ย

แสลงพัน
อรพัน

–
–

3. Lasiobema
23) La. curtisii (Prain) de Wit
24) La. harmsiana Hosseus
25) La. harmsiana Hosseus var. media
(Craib) K. Larsen & S. S. Larsen
26) La. flavum de Wit
27) La. penicilliloba (Pierre ex Gagnep.) A.
Schmitz
28) La. scandens (L.) de Wit
4. Lysiphyllum
29) Ly. binatum (Fisher & Blanco) de Wit
30) Ly. hookeri (F.Muell.) Pedley

เสี ้ยวดอกขาว

ชื่ออื่น
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ตาราง 1 รายชื่อพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์ เผ่า Cercideae เผ่าย่อย Bauhiniiniae ที่พบใน
ประเทศไทย (ต่อ)
แทกซา
4. Lysiphyllum (ต่อ)
31) Ly. strychnifolia (Craib) A. Scmithz

32) Ly. winitii (Craib) de Wit
5. Phanera
33) P. aureifolia K. Larsen & S. S. Larsen
34) P. bassacensis (Pierre ex Gagnep.) de
Wit
35) P. bracteata Benth.
36) P. ferruginea (Roxb.) Benth.
37) P. glabrifolia Benth. var. maritima
38) P. glabrifolia Benth. var. sericea (Lace)
Bandyop.
39) P. integrifolia (Roxb.) Benth.
40) P. involucellata (Kruz) de Wit
41) P. larseniana Chanta., Mattapha &
...Wangwasit
42) P. khasiana (Baker) Thoth.
43) P. kockiana (Korth.) Benth.
44) P. nakhonphanomensis (Chatan)
Mackinder & R.Clark

ชื่อพื ้นเมือง
ขยัน

อรพิม

ใบสีทอง
เครื อเขาหนัง

ชื่ออื่น
เครื อขยัน สยาน
ย่านางแดง
หญ้ านางแดง
คิ ้วนาง

ย่านตีนควาย
–
–

ย่านดาโอ๊ ะ
ชงโค เถากระไดลิง
โยธิกา
แสนพัน ปอแก้ ว
ปอบุ้ง แสลงพัน
–
–
–

เถาไฟ
แสลงพัน
เครื อศักดิส์ วุ รรณ

ชงโคย่าน ชิงโค ปอลิง
–
–

–
สาวปี นงั
เสี ้ยวนครพนม

–
–
–

ปอเจี๋ยน
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ตาราง 1 รายชื่อพืชวงศ์ถวั่ วงศ์ยอ่ ยราชพฤกษ์ เผ่า Cercideae เผ่าย่อย Bauhiniiniae ที่พบใน
ประเทศไทย (ต่อ)
แทกซา
5. Phanera (ต่อ)
45) P. nervosa Benth.
46) P. ornata (Kurz) Thoth. var. burmanica
(K. Larsen & S.S. Larsen) Bandyop., P.P.
Ghoshal & M.K. Pathak.
47) P. ornata (Kurz) Thoth. var. kerrii
(Gagnep.) Bandyop., P.P. Ghoshal et M.K.
Pathak
48) P. ridleyi (Prain) A.Schmitz
49) P. saigonensis (Pierre ex Gagnep.)
Mackinder & R.Clark
50) P. siamensis (K.Larsen & S.S.Larsen)
Mackinder & R.Clark
51) P. similis (Craib) de Wit
52) P. sirindhorniae (K. Larsen & S. S.
Larsen) Mackinder & R. Clark
53) P. yunnanensis (Franch.) Wunderlin

ชื่อพื ้นเมือง

ชื่ออื่น

เสี ้ยวแก้ ว
ปอเกี๋ยน

–
–

โคคลาน

กวาวขน ปอมุ้ง
เสี ้ยวเครื อ เสี ้ยวเหนือ

–
เสี ้ยวพระวิหาร

–
–

สร้ อยสยาม

–

แสลงพันกระดูก
สิรินธรวัลลี

–
สามสิบสองประดง

เสี ้ยวแพะ

หญ้ าเกล็ดปลามง
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ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่
ใกล้ เคียง
1. ลักษณะร่ วมของพืชสกุล Bauhinia sensu lato
พืชสกุล Bauhinia พบทังเป็
้ นไม้ ต้น ไม้ พ่มุ และไม้ รอเลื ้อย อาจเป็ นไม้ เถาเนื ้อแข็งที่มี
มือเกาะ ใบมีลกั ษณะโดดเด่นที่สามารถใช้ ในการระบุสกุลได้ เกือบทังหมดเป็
้
นใบเดี่ยวขอบเรี ยบ
แยกเป็ น 2 พู บริเวณปลายใบมีลกั ษณะเว้ าเข้ าเป็ นหยักและมีทงที
ั ้ ่ปลายใบไม่หยักเว้ า ปลายใบที่มี
การหยักเว้ านัน้ อาจจะเว้ าตื ้นหรื อเว้ า ลึกลงไปจนถึงโคนใบเส้ นกลางใบและเส้ นแขนงใบนูนเห็น
เด่นชัด หูใบมี รูป ร่ างหลากหลาย หลุดร่ วงได้ ง่าย ดอกมี ทัง้ ที่ เป็ นดอกสมบูรณ์ เพศและดอกไม่
สมบูรณ์ เพศ ช่อดอก (inflorescene) เป็ นช่อแยกแขนงแบบช่อกระจะ (racemose panicle) กลีบ
เลี ้ยงมี 5 กลีบหรื อมากกว่านัน้ โดยจะแยกออกจากกันเป็ นอิสระในระยะที่ดอกบาน กลีบเลี ้ยงมี
ลักษณะคล้ ายกาบ กลีบดอกมี น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 กลีบ สีของกลีบดอกมีหลายสี เช่น สีขาว
สีชมพู สีส้ม สีแดง สีเหลือง และสีแดงแกมม่วง ขนาดของกลีบดอกมีทงขนาดเท่
ั้
ากันหรื อไม่เท่ากัน
ทังดอก
้
โดยกลีบดอกที่อยู่ตรงกลางมักจะมีสี สนั และขนาดที่แตกต่างไปจากกลีบอื่น เกสรเพศผู้มี
1, 2, 3, 5 และ 10 อัน ชนิดที่พ บในประเทศไทยมักมีอับเรณูที่แตกตามยาว เกสรเพศเมียอาจมี
หรื อไม่มีก้านชูรังไข่ ผลเป็ นฝั กที่มีทงลั
ั ้ กษณะผิวบางและหนาเหมือนมีเนื ้อไม้ กลวงหรื อมีผนังกัน้
ด้ านใน เมล็ดกลมถึงรี ฝั กส่วนใหญ่ เ ป็ นแบบแห้ งแล้ วแตก มีส่วนน้ อยที่แห้ งแล้ วไม่แตก (ไซมอน
การ์ ดเนอร์ et al., 2559)
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2. ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่
ใกล้ เคียงบางสกุลที่ศึกษา
2.1 พืชสกุล Bauhinia sensu stricto (Bauhinia)
เป็ นไม้ ต้น ไม้ พุ่ม หรื อไม้ เถาที่ มี มื อเกาะ อาจมี หรื อไม่มี หนาม ใบเป็ นใบเดี่ยว
ผิวใบเรี ยบ เว้ าตื ้น หรื อมี 2 พู เส้ นกลางใบมักมีขนแข็ง เส้ นแขนงใบเป็ นแบบร่างแห หูใบหลุดร่วง
ได้ ง่าย ดอกเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ พบน้ อยเป็ นดอกไม่สมบูรณ์เพศ กลีบเลี ้ยงขนาดใหญ่เป็ นรูปถ้ วย
มี 5 กลีบ กลีบดอกมีอย่างน้ อย 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 1–10 อัน อับเรณูแตกออกตามแนวยาว รังไข่
มีก้าน ผลเป็ นฝั กแบบแห้ งแล้ วแตก พบน้ อยเป็ นแบบแห้ งแล้ วไม่แตก พบกระจายพันธุ์อยู่มากใน
แถบบริเวณใกล้ เส้ นศูนย์สตู ร (Larsen et al., 1984) ดังภาพประกอบ 2

ก

ค

ข
ภาพประกอบ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto;
ชงโค (B. purpurea); ก. ใบและช่อดอก ข. ดอกตูม (floral bud) และ ค. ดอก
(สเกลขนาดเท่ากับ 1 เซนติเมตร)
ที่ ม า : Larsen, K., Larsen, S., & Vidal, J. (1 9 8 4 ) . Flora of Thailand. Vol. 4 . Part 1 .
Leguminosae: Caesalpinioideae. Bangkok: Forest Herbarium, Royal Forest Department.
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2.2 พืชสกุล Lasiobema
เป็ นไม้ เถาเนื อ้ แข็งที่ มี มื อเกาะหรื อไม้ พุ่ม รอเลื อ้ ย ไม่มี ห นามระหว่างหูใบและ
ลาต้ น ใบเป็ น ใบเดี่ย ว เส้ น กลางใบมี 3–15 เส้ น เส้ น แขนงใบเป็ น แบบร่ า งแห ลัก ษณะโคนใบ
ตัดตรงหรื อเกือบตรง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบเลี ้ยงแบ่งเป็ นพู เกสรเพศผู้ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ มี 3 อัน
ฐานรองดอกสันมาก
้
เป็ นรูปถ้ วย บางชนิดไม่มีฐานรองดอก พบกระจายพันธุ์อยู่มากในทวีปเอเชีย
(Clark, 2015; Lin et al., 2015) ดังภาพประกอบ 3

ก

ข

ค

ง

ภาพประกอบ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Lasiobema
;
เครื อเขาแกบ (La. curtisii); ก. ดอกตูม ข. ใบ ค. ช่อดอก และ ง. ดอก
(สเกลขนาดเท่ากับ 1 เซนติเมตร)
ที่ ม า : Larsen, K., Larsen, S., & Vidal, J. (1 9 8 4 ) . Flora of Thailand. Vol. 4 . Part 1 .
Leguminosae: Caesalpinioideae. Bangkok: Forest Herbarium, Royal Forest Department.
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2.3 พืชสกุล Lysiphyllum
เป็ นไม้ ต้น ไม้ พมุ่ กึ่งรอเลื ้อย หรื อไม้ เถาเนื ้อแข็งที่มีมือเกาะไม่มีหนามระหว่างหูใบ
และลาต้ น ใบเป็ นใบเดี่ยว ปลายใบเว้ าลึกเป็ น 2 พูหรื อรู ปใบหอกปลายใบแหลม เส้ นกลางใบ
มี 1–7 เส้ น เส้ นแขนงใบเป็ นแบบร่างแห กลีบเลี ้ยงกว้ างรู ประฆัง แบ่งเป็ นพูหรื อแยกออกจากกัน
ยาวลงไปจนถึงฐานรองดอกรู ปถ้ วย อาจมี ขนเหมื อนกามะหยี่และมี สันนูน กลี บดอกมี 5 กลี บ
สีขาวอมชมพู มีเกสรเพศผู้ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ 10 อัน ฝั กแบนข้ าง ผิวเกลี ้ยง พบกระจายพันธุ์อยู่
ทัง้ ในทวี ป ออสเตรเลี ย แอฟริ ก าและเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Lin et al., 2015; Wunderlin,
Larsen, & Larsen, 1987) ดังภาพประกอบ 4
ก

ข

จ

ค

ง
ภาพประกอบ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Lysiphyllum
แสลงพัน (Ly. binatum); ก. ใบ ข. ดอกตูม และ ค. ดอก; ;
ขยัน (Ly. strychnifolia); ง. ใบ และ จ. ช่อดอก (สเกลขนาดเท่ากับ 1 เซนติเมตร)
ที่ ม า : Larsen, K., Larsen, S., & Vidal, J. (1 9 8 4 ) . Flora of Thailand. Vol. 4 . Part 1 .
Leguminosae: Caesalpinioideae. Bangkok: Forest Herbarium, Royal Forest Department.
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2.4 พืชสกุล Phanera
เป็ นไม้ เถาเนื ้อแข็งที่มีมือเกาะ ไม้ พ่มุ รอเลื ้อย หรื อพบน้ อยที่เป็ นไม้ ต้น ไม่มีหนาม
ระหว่างหูใบและล าต้ น ใบเป็ นใบเดี่ยว ปลายใบเว้ าตืน้ หรื อมี 2 พู เส้ นแขนงใบเป็ นแบบร่ างแห
ฐานรองดอกสัน้ หรื อไม่มี ฐ านรองดอก กลี บ เลี ย้ งแบ่งเป็ นพูที่ มี ขนาดเท่ากัน จ านวน 4–5 กลี บ
เกสรเพศผู้ที่ ส ามารถสื บ พัน ธุ์ ได้ มี 3 อัน พบน้ อ ยที่ มี 2 อัน ก้ า นออวุล สัน้ มาก ผลเป็ น ฝั ก ยาว
แบ บ แห้ งแล้ วแตก กระจายพั น ธุ์ อยู่ ม ากใน ท วี ป เอเชี ย (Clark, 2015; Lin et al., 2015)
ดังภาพประกอบ 5

ค

ก
ฉ

ข

ง

จ

ภาพประกอบ 5 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Phanera
เครื อเขาหนัง (P. bassacensis); ก. ช่อดอก ข. ดอกตูม และ ค. ดอก;
;
เถาไฟ (P. integrifolia); ง. ดอก จ. ใบ และ ฉ. ดอกตูม (สเกลขนาดเท่ากับ 1 เซนติเมตร)
ที่ ม า : Larsen, K., Larsen, S., & Vidal, J. (1 9 8 4 ) . Flora of Thailand. Vol. 4 . Part 1 .
Leguminosae: Caesalpinioideae. Bangkok: Forest Herbarium, Royal Forest Department.
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3. สัณฐานวิทยาของพืชที่ศึกษา
3.1 สกุล Bauhinia
3.1.1 กาหลง (B. acuminata)
ไม้ พ่มุ มีอายุหลายปี ลาต้ นมีความสูงได้ ถึง 4 เมตร ใบเป็ นรู ปกึ่งวงกลม โคนใบ
เว้ าคล้ ายรู ปหัวใจและปลายใบเว้ าลึก แผ่นใบด้ านล่างมีขนสัน้ นุ่ม ดอกออกเป็ นช่อที่ซอกใบใกล้
ปลายยอด กลี บ ดอกรู ป รี สี ขาว ค่อ นข้ างห่อ งุ้ม หลุด ร่ วงได้ ง่ ายมี 5 กลี บ เกสรเพศผู้มี สี เหลื อ ง
ฝั กแบน เมื่ อแก่สี น า้ ตาลและแตกออก ฐานดอกยาวประมาณ 5 มิ ลลิเมตร มี ริว้ กลี บเลี ย้ งยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดแบนสีน ้าตาล (ณรงค์ศกั ดิ์ ค้ านอธรรม, 2551)
3.1.2 ชงโค (B. blakeana)
ไม้ ต้น สูงถึง 10 เมตร ใบรู ปเกื อบกลม กว้ างและยาวประมาณ 12 เซนติเมตร
ปลายแฉกลึกเกือบกึ่งหนึ่ง ผิวใบด้ านล่างมีขนประปราย เส้ นโคนใบข้ างละ 4–6 เส้ น ก้ านใบยาว
2–3 เซนติเมตร ช่อ ดอกมี 6–10 ดอก ก้ านดอกหนา ยาว 1–1.5 เซนติเมตร ใบประดับ ย่อ ยติด
ประมาณกึ่งกลางก้ านดอก มีสนั นูน 4–5 สัน ยาว 3–4 เซนติเมตร มีขนกามะหยี่หนาแน่น ฐานดอก
ยาว 0.7–1.2 เซนติเมตร ดอกสีชมพูหรื อม่วง กลีบรู ปใบหอก ยาว 3–5 เซนติเมตร ก้ านกลีบยาว
0.5–1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 3 อัน กลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน 3–4 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน
5 อัน รูปเส้ นด้ าย ยาว 0.6–1 เซนติเมตร รังไข่มีขนกามะหยี่หนาแน่น ก้ านเกสรเพศเมียโค้ งงอ ยาว
เท่าเกสรเพศผู้ ไม่ตดิ ผล (Larsen et al., 1984)
3.1.3 กาหลงแดง (B. galpinii)
ไม้ พุ่ม รอเลือ้ ย มีหูใบรู ปลิ่ม ขนาดเล็ก 1 คู่ ใบรู ปไข่กว้ าง กว้ าง 2–7 เซนติเมตร
ยาว 1–5.5 เซนติเมตร ปลายแฉกไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ปลายแฉกมนกลม แผ่นใบด้ านล่าง มีขนปกคลุม
ก้ านใบยาว 0.8–1.5 เซนติ เมตร ดอกออกแบบช่ อ กระจะ ออกตรงกัน ข้ า ม ก้ านช่อ ดอกหนา
ขนาดยาว 0.5–1 เซนติ เ มตร กลี บ เลี ย้ งพั บ งอกลั บ กลี บ ดอกสี แ ดงเข้ ม ขนาดไม่ เ ท่ า กั น
กลี บ รู ป สามเหลี่ ยม ยาว 3–4.5 เซนติเมตร ก้ านกลี บ รู ปเส้ น ด้ ายยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
เก ส รเพ ศ ผู้ 3 อั น ที่ เป็ น ห มั น อี ก 2–3 อั น รั ง ไข่ มี ข น ป ก ค ลุ ม ฝั ก แ บ น รู ป ขอ บ ข น าน
ยาว 8–10 เซนติเมตร ปลายเป็ นจะงอย มี 3–5 เมล็ด (ราชันย์ ภู่มา, 2559)
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3.1.4 เสี ้ยวเครื อ (B. glauca ssp. tenuiflora)
ไม้ เลือ้ ย มี มือเกาะ ยอดและกิ่งอ่อนมี สี แดง ใบเป็ นใบเดี่ยวรู ปไข่ แผ่นใบกว้ าง
ตอนปลายแยกเป็ น 2 พู ขนาดผ่านศูนย์กลาง 10–12 เซนติเมตร มีเส้ นใบ 7–11 เส้ น ปลายใบมน
ผิวใบด้ านบนเกลี ้ยง ผิวใบด้ านล่างมีขนประปราย ก้ านใบยาว 1–2 เซนติเมตร ดอกออกเป็ นช่อสัน้
ลักษณะเป็ นกลุ่มใหญ่ 5–25 ดอก กลีบดอกสีขาว รูปไข่ ยาว 8–12 เซนติเมตร เกสรผู้ 10 อัน เป็ น
หมัน 7 อัน ปกติ 3 อัน อับเกสรสีน ้าตาลแดง ผลเป็ นฝั กแบน ขอบเป็ นสัน กว้ าง 3–5.5 เซนติเมตร
ยาว 18–25 เซนติเมตร ส่วนปลายเป็ น ติ่งยาว เมล็ดรู ป ไข่ แบน มี 10–15 เมล็ด (องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ , 2544)
3.1.5 ส้ มเสี ้ยวเถา (B. lakhonensis)
ไม้ เถาเนื อ้ แข็ ง มั ก พ าดไปบนต้ นไม้ อื่ น ๆ ใบเป็ นใบเดี่ ย วรู ป ปี กผี เ สื อ้
กว้ าง 8–10 เซนติเมตร ยาว 10–12 เซนติเมตร จัดเรี ยงตัวแบบสลับ ดอกออกเป็ นช่อ โดยแต่ละ
ดอกย่อ ยมี ก ลี บ สี ข าว 5 กลี บ ก้ านชูเกสรเพศผู้มี สี แ ดงเห็ น เด่น ชัด 2 อัน ที่ เหลื อเป็ น หมัน และ
มี ข นาดสัน้ กว่า เกสรเพศเมี ย มี 1 อัน อยู่ก ลางดอก โคนกลี บ เว้ าเข้ า คล้ ายก้ าน มี สี แ ดงชมพู
ขอบกลีบหยักเป็ นคลื่น (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2552)
3.1.6 เสี ้ยวใหญ่ (B. malabarica)
ไม้ ต้ น มี ต้ น แยกเพศ มี ข นสัน้ นุ่ม ตามช่อ ดอก ก้ านดอก และตาดอก ใบรู ป ไข่
ปลายแฉกตื ้น ๆ โคนใบตัดหรื อเว้ าตื ้น แผ่นใบด้ านล่างมีขนปกคลุม มีเส้ นใบ 9–11 เส้ น ก้ านใบ
ยาว 2–4 เซนติเมตร ดอกออกเป็ นช่อกระจะแยกแขนงสัน้ ยาวได้ ถึง 5 เซนติเมตร ดอกหนาแน่น
ใบประดับขนาดเล็กรู ปสามเหลี่ยม ก้ านดอกยาว 1–2 เซนติเมตร ใบประดับย่อยติดบนก้ านดอก
ตาดอกรูปรี ยาว 6–10 มิลลิเมตร ฐานดอกสัน้ กลีบเลี ้ยงสันกว่
้ ากลีบดอกเล็กน้ อย ปลายแยกเป็ น
3–5 แฉก กลีบดอกสีขาว รูปขอบขนาน ก้ านกลีบสันมาก
้
มีเกสรเพศผู้ 10 อัน เรี ยง 2 วง สัน้ กว่า
กลีบดอก วงนอกยาวกว่าวงในเล็กน้ อย อับเรณูยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เป็ นหมันในดอกเพศเมีย
รัง ไข่มี ขนสัน้ นุ่ม ยอดเกสรเพศเมี ย รู ป จาน ฝั กรู ป แถบแบนยาว 20–25 เซนติเมตร ปลายฝั ก มี
จะงอย มี 10–30 เมล็ด (ราชันย์ ภู่มา, 2559)

21
3.1.7 โยทะกา (B. monandra)
ไม้ พ่มุ หรื อไม้ ต้น สูงได้ ถึง 15 เมตร มีขนสันนุ
้ ่มตามกิ่งอ่อน เส้ นแขนงใบด้ านล่าง
ช่อดอก และก้ านดอก หูใบรู ปสามเหลี่ยม ยาว 3–6 มิลลิเมตร ใบรูปไข่หรื อเกือบกลม ปลายแฉก
น้ อยกว่ากึ่ ง หนึ่ง ปลายแฉกมน โคนเว้ ารู ป หัวใจ เส้ น โคนใบข้ างละ 5–6 เส้ น ก้ านใบยาว 3–6
เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะสัน้ ๆ ออกตามปลายกิ่งหรื อซอกใบ มี 3–7 ดอก ก้ านดอกยาว 1–
1.5 เซนติเมตร ใบประดับรูปใบหอก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ใบประดับย่อยยาว 3–6 มิลลิเมตร
ติดที่โคนฐานดอก ตาดอกรูปกระสวย ปลายแยกเป็ น 5 แฉกเล็ก ๆ ฐานดอกยาว 2.5–3 เซนติเมตร
กลี บ เลี ย้ งยาว 1.5–2 เซนติ เ มตร ดอกสี ช มพู มี จุ ด สี เข้ มกระจาย กลี บ รู ป ไข่ ก ลั บ ยาว 4–5
เซนติเมตร กลีบกลางมีปืน้ เป็ นจุดสีแดงกระจาย เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์มีอนั เดียว ก้ านชูอบั เรณูยาว
ประมาณ 4 เซนติเมตร มีขนที่โคน อับเรณูยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน 9 อัน
ขนาดเล็ก ฝักยาวได้ ถึง 20 เซนติเมตร ปลายมีจะงอย มี 10–20 เมล็ด (Larsen et al., 1984)
3.1.8 ชงโคไฟ (B. pottsii var. mollissima)
ไม้ พ่มุ เลื ้อยขนาดใหญ่ ไม่มีมือเกาะ ใบเป็ นใบเดี่ยว รูปไข่หรื อรูปเกือบกลม กว้ าง
9–14 เซนติเมตร ยาว 10–15 เซนติเมตร ปลายใบแฉกลึก 1/2–1/3 ของแผ่นใบ ปลายยอดกลมมน
โคนใบคล้ ายรูปหัวใจตื ้น ผิวใบด้ านบนสีอมเทา ด้ านล่างมีขนนุ่มสีน ้าตาลแดง โดยเฉพาะตามเส้ น
ใบ ก้ านใบยาว 3–4 เซนติเมตร ดอกมีสีแดงหรื อส้ มแดงมีสีเหลืองอยู่ตรงกลาง กลีบข้ างสีแดงเข้ ม
ออกเป็ นช่อยาว 10 เซนติเมตร ก้ านดอกยาว 1–1.5 เซนติเมตร กกลีบรองดอกแยกเป็ น 2–5 แฉก
ปลายโค้ ง กลั บ กลี บ ดอก 5 กลี บ แคบ ยาว 4–6 เซนติ เมตร เกสรเพศผู้ มี 3 อัน ยาว 3–4.5
เซนติเมตร เกสรเมี ยยาว 2–3 เซนติเมตร ผลเป็ น ฝั กแก่ แล้ วแตก มี ขนนุ่ม ปลายฝั กเป็ นจะงอย
เมล็ดมี 4–6 เมล็ด รูปร่างกลมแบน ขนาด 1–1.5 เซนติเมตร (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ , 2544)
3.1.9 แสลงพันเถา (B. pulla)
ไม้ เลื อ้ ยเนื อ้ แข็ ง มี มื อ เกาะ กิ่ ง อ่ อ นมี ข นสี เขาปกคลุม ใบเป็ น ใบเดี่ ย วสี เขี ย ว
รู ป ไข่ โคนใบเว้ า ปลายใบเว้ า แคบเป็ น แฉกลึก กว้ า ง 5–12 เซนติ เมตร ยาว 8–15 เซนติเมตร
จัดเรี ยงตัวแบบเวียน ดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่งเป็ นช่อกระจะ พุ่มคล้ ายพีระมิด กลีบดอก
สีเขียวอมเหลืองมี 5 กลีบ ผลเป็ นฝั กแบนรู ปแถบ มีขนปกคลุม มีเมล็ดอยู่ภายใน (เศรษฐมันตร์
กาญจนกุล, 2552)
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3.1.10 ชงโค (B. purpurea)
ไม้ ต้ น มี ค วามสูง ได้ ถึ ง 10 เมตร แตกกิ่ ง ก้ านสาขามาก เป็ น พุ่ม หนา กิ่ ง อ่อ น
มีขนปกคลุม ใบเป็ นใบเดี่ยวรูปร่างกลมมน ปลายใบและโคนใบเว้ าเข้ าคล้ ายรู ปปี กผีเสื ้อ แผ่นใบ
ด้ านบนมีขนปกคลุม ดอกออกเป็ นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ สีชมพู สีบานเย็น หรื อสีมว่ ง
แดง ดอกบานทน ผลเป็ น ฝั กแบน ฝั กแก่มี สี นา้ ตาลและแตกตามแนวยาว ภายในมี เมล็ดแบน
(ธัญนันท์ วีระกุล, 2551)
3.1.11 ชงโคนา (B. racemosa)
ไม้ ต้น สูงประมาณ 15 เมตร กิ่งอ่อนมีขน กิ่งแก่เกลี ้ยง ใบเป็ นใบเดี่ยว เรี ยงสลับ
ยาว 37 เซนติเมตร กว้ าง 4–10 เซนติเมตร ปลายใบแยกเป็ นสองแฉก ลึกประมาณ 1/5–1/4 ของ
ความยาวใบ ปลายแฉกกลมมน ขอบใบเรี ยบ โคนใบรู ปหัวใจ เส้ นใบมี 7–9 เส้ น ก้ านใบยาว
2–4 เซนติเมตร หูใบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 4–5 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะ ตาดอก รูปเคียว
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขน กลีบเลี ้ยงสีเขียว มี 5 กลีบ หรื ออาจเชื่อมติดกันคล้ ายกาบ ยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอก สีขาว มี 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ขอบเรี ยบ
ปลายแหลม เกสรเพศผู้ มี 10 อัน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน ยาวประมาณ
3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย มี รังไข่รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผลเป็ นฝั กแบน ยาว
10–20 เซนติเมตร กว้ างประมาณ 1.5 เซนติเมตร (Larsen et al., 1984)
3.1.12 เสี ้ยวป่ า (B. saccocalyx)
ไม้ พ่มุ หรื อกึ่งเลื ้อย ขนาดเล็ก สูง 4–8 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่ ตอนปลายแยกเป็ น 2
พู กว้ าง 5–9 เซนติเมตร ยาว 6–10 เซนติเมตร เส้ นใบ 9–11 เส้ น ปลายใบแหลม ผิวใบด้ านบน
เรี ยบ ด้ านล่างมีขน หูใบขนาดเล็กหลุดร่ วงง่าย ดอก สีขาวหรื อแกมชมพูอ่อน ออกเป็ นช่อแบบ
กระจะ มีดอกย่อยหนาแน่นเป็ นพวง ยาวได้ ถึง 7 เซนติเมตร ดอกย่อย บานเต็มที่กว้ างประมาณ 1–
1.4 เซนติเมตร กลีบรองดอกคล้ าย กาบหรื อแยกออกเป็ นสองปาก กลีบดอก 5 กลีบ รู ปไข่กลับ
ปลายมน ดอกเพศผู้ที่ไม่เป็ นหมันมี เกสรเพศผู้ 10 อัน ดอกเพศเมี ยจะมี เกสรเพศผู้ ที่ เป็ นหมัน
คล้ า ยเส้ น ด้ า ย 10 อัน รั ง ไข่มี ข น ผล เป็ น ฝั ก แบนผิ ว เรี ย บ ปลายโค้ ง งอ ยาวประมาณ 7–14
เซนติเมตร มี 3–5 เมล็ด (Larsen et al., 1984)
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3.1.13 ชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa)
ไม้ พุ่ม มี อายุหลายได้ หลายปี ล าต้ นสูง 1–1.5 เมตร ใบเป็ นใบเดี่ยว รู ปร่ างใบ
ค่อ นข้ า งกลม ปลายใบหยัก เว้ า ลึ ก ดูค ล้ ายแบ่ ง ออกเป็ น 2 พู กว้ า งประมาณ 2 เซนติ เมตร
ยาว 1.5–2 เซนติเมตร ดอกออกตามซอกใบใกล้ กับปลายกิ่ ง ห้ อยลงดูคล้ ายระฆัง มี กลี บ ดอก
สี เหลื อ ง 5 กลี บ มี แต้ ม สี น า้ ตาลที่ โคนกลี บ ผลเป็ น ฝั ก แบนปลายแหลม กว้ าง 1.2 เซนติเมตร
ยาว 5–7 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดกลมแบนสีน ้าตาล (ณรงค์ศกั ดิ์ ค้ านอธรรม, 2551)
3.1.14 เสี ้ยวดอกขาว (B. variegata)
ไม้ ต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลม กิ่งเหนียว แตกกิ่งมากมีความสูง 5–10 เซนติเมตร
เป ลื อ ก ล าต้ น มี สี น า้ ต าล ใบ เป็ น ใบ เดี่ ย วแผ่ น ใบ ส าก โค น ใบ แล ะป ล าย ใบ เว้ าลึ ก
ดอกออกตามซอกใบใกล้ ปลายกิ่ง กลีบดอกบางมีสีขาวมี 5 กลีบ มีกลิ่นหอม กลีบบนตรงกลาง
มีลายสีม่วงแดงเด่นชัด เส้ นผ่านศูนย์กลางดอก 8–12 เซนติเมตร ก่อนออกดอกจะมีการผลัดใบ
แล้ วออกดอกพร้ อมกันทังต้
้ น ผลเป็ นฝักแบน (ปิ ยะ เฉลิมกลิ่น, 2550)
3.1.15 เสี ้ยวฟ่ อม (B. viridescens var. viridescens)
ไม้ เถาเนื อ้ แข็ง ขนาดใหญ่ มี อายุได้ หลายปี ล าต้ นยาวได้ ถึ ง 30 เมตร กิ่ งอ่อ น
หักพับเป็ นรูปฟั นปลา ใบเป็ นใบเดี่ยวรูปร่างกลม ปลายใบและโคนใบเว้ าลึก จัดเรี ยงตัวแบบสลับ
กว้ าง 5–7 เซนติเมตร ยาว 5–7 เซนติเมตร ดอกออกเป็ นช่อกระจะ กลีบดอกสีขาวรู ปช้ อน 5 กลีบ
เรี ยงตัวเหลื่อมซ้ อนกันเป็ นรูปกลม ผลเป็ นฝั กผิวเรี ยบแบนยาวประมาณ 7 เซนติเมตร เมื่อแก่แห้ ง
แล้ วแตกออก มีเมล็ดแบน 6–10 เมล็ด (อฤชร พงษ์ไสว, 2541)
3.2 สกุล Lasiobema
3.2.1 เครื อเขาแกบ (La. curtisii)
ไม้ เถา มี ขนสัน้ ที่ กิ่ง อ่อน ผิ วใบด้ านล่าง ก้ านใบ ช่อดอก และตาดอก หูใบรู ป
สามเหลี่ยมขนาดเล็ก ใบรูปไข่ ยาว 5–7 เซนติเมตร ปลายแหลมหรื อแฉกตื ้น ปลายแฉกแหลม โคน
กลม เส้ นโคนใบข้ างละ 2–3 เส้ น ก้ านใบยาว 1–3.5 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 10–20 เซนติเมตร
ก้ านดอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับย่อยติดประมาณกึ่งกลางก้ านดอก ตาดอกรู ปไข่
ปลายแหลม ยาว 2–3 เซนติเมตร ฐานดอกสัน้ ดอกสีเขียวอ่อน ยาว 5–7 มิลลิเมตร กลีบคู่ล่างรู ป
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ใบพาย 3 กลีบบนรู ปใบหอก ก้ านชูอับเรณูยาว 4–5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน 2 อัน จาน
ฐานดอกรูปเบาะ สีเหลือง ฝักรูปใบหอก ยาว 5–6 เซนติเมตร มี 5–6 เมล็ด (Larsen et al., 1984)
3.2.2 ชงโคขี ้ไก่ (La. harmsiana)
ไม้ เถาเนื ้อแข็ง มีมือเกาะ กิ่งอ่อนมีขนกามะหยี่ ซึง่ จะเปลี่ยนเป็ นเกลี ้ยงเมื่อแก่ ใบ
เดี่ยว เรี ยงสลับ รู ปไข่แกมรู ปคล้ ายทรงกลม ปลายใบเป็ นพูกลม โคนใบรู ปหัวใจ ผิว ใบด้ านบน
เกลี ย้ ง ผิ วใบด้ านล่างมี ขนประปรายโดยเฉพาะที่ เส้ นใบ หูใบร่ วงง่าย ก้ านใบเกลี ย้ ง ดอกเป็ น
ช่อกระจะ ออกดอกตามปลายยอดและซอกใบเป็ นช่อเดี่ยว ก้ านช่อดอกยาว มีดอกย่อยมาก ดอกมี
ขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวแกมสีเหลืองรูปช้ อน ขอบใบเป็ นคลื่นถี่ ก้ านกลีบสัน้ ผลเป็ นฝั กแบน 6–7
เมล็ด (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ , 2544)
3.2.3 กะไดลิง (La. scandens)
ไม้ เถาเนื ้อแข็งขนาดใหญ่ มีมือเกาะ เถาแก่แข็ง เหนียว แบน โค้ งไปมาเป็ นลอน
สม่าเสมอลักษณะเป็ นขันคล้
้ ายบันได กิ่งอ่อนมีขนประปราย กิ่งแก่เกลี ้ยง ใบเดี่ยวเรี ยงสลับ รูปพัด
กว้ าง 5–12 เซนติเมตร ยาว 6–11 เซนติเมตร ปลายแหลมหรื อเว้ ามากหรื อน้ อย ใบที่ส่วนปลายเว้ า
ลึกลงมาค่อนใบแผ่นใบมีลกั ษณะเป็ น 2 แฉก โคนใบกว้ าง มักเว้ าเล็กน้ อยที่รอยต่อก้ านใบเป็ นรูป
คล้ ายหัวใจ เส้ นใบออกจากโคนใบ 5–7 เส้ น ผิวใบด้ านบนเกลี ้ยงเป็ นมัน ด้ านล่างมี ขนหรื อเกลี ้ยง
ก้ านใบยาว 1.5–5 เซนติเมตร หูใบเล็กมาก เป็ นติ่งยาว ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 12–25
เซนติเมตร ออกที่ปลายกิ่ง มีขน แตกแขนงน้ อย แต่ละแขนงมีดอกเล็กจานวนมาก กลีบเลีย้ ง 5
กลีบ ติดกันคล้ ายรูปถ้ วย กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลืองแยกกันคล้ ายรูปพัด ก้ านกลีบดอกสัน้
เกสรเพศผู้ส มบูรณ์ 3 อัน เกสรเพศผู้ไม่สมบูรณ์ 2 อัน รัง ไข่ก้านสัน้ ฝั ก แบน รู ป รี กว้ าง 1.5–2
เซนติเมตร ยาว 3–4 ซม ฝักแก่สีน ้าตาลแดง ปลายมน มีตงิ่ แหลมสัน้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538)
3.3 สกุล Lysiphyllum
3.3.1 แสลงพัน (Ly. binatum)
ไม้ เถาเนื อ้ แข็ ง สู ง ได้ 3–5 เมตร มี มื อ เกาะที่ ม้ วนงอ ก้ านใบบางยาว 1–2.5
เซนติเมตร ช่อใบประกอบด้ วยใบย่อย 1 คู่ เป็ นใบประกอบที่มีใบย่อยแยกกัน ก้ านดอกยาว 10
มิลลิเมตร ฐานรองดอกเป็ นหลอด กลีบดอกสีขาวอมชมพู งุ้มเข้ าเล็กน้ อยคล้ ายกรงเล็บ มีเกสรเพศ
ผู้ที่สมบูรณ์ 10 อัน ผลเป็ นฝักแบนยาวขนาดใหญ่ แห้ งแล้ วไม่แตก
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3.3.2 อรพัน (Ly. hookeri)
ไม้ ต้น สูงได้ ถึง 10 เมตร แตกกิ่งต่า เปลือกแตกเป็ นร่องตามยาว ใบประกอบมี 2
ใบย่อยที่แยกกัน ระหว่างใบมีหูใบขนาดเล็ก 1 อัน ก้ านใบประกอบยาว 1–1.5 เซนติเมตร ใบรูปรี
ยาว 2–3 เซนติเมตร ปลายมน ผิ ว ใบด้ า นล่า งมี เส้ น แขนงใบออกจากโคน 3–5 เส้ น ไม่ มี ก้ าน
ช่อดอกออกสัน้ ๆ ตามปลายกิ่ง ตาดอกยาว 1–1.5 เซนติเมตร ก้ านดอกสันกว่
้ าฐานดอก ฐานดอก
ยาวกว่ากลีบเลี ้ยงเล็กน้ อย กลีบเลี ้ยงหนา แฉกลึก รูปรี ยาว 1–1.5 เซนติเมตร ปลายมีตงิ่ ด้ านนอก
มีขนสัน้ นุ่ม ดอกสีขาว กลีบรู ปรี ยาวได้ ถึง 4 เซนติเมตร รวมก้ านกลีบ ก้ านชูอับเรณูยาว 4–5.5
เซนติเมตร สีชมพูอมแดง โคนสีขาว อับเรณูสีแดง รังไข่รวมก้ านและก้ านเกสรเพศเมียยาวกว่าเกสร
เพศผู้เล็กน้ อย ยอดเกสรเพศเมียรูปโล่ สีเขียว ฝั กรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก ยาว 7–20 เซนติเมตร
ขอบมี สันหนา ปลายมี จ ะงอยยาว 1–3 เซนติเมตร ก้ านผลยาว 5–7 เซนติเมตร (ราชันย์ ภู่ม า,
2559)
3.3.3 ขยัน (Ly. strychnifolia)
ไม้ เถา ยาวได้ ถึ ง 5 เมตร มี มื อ เกาะ ใบรู ป ขอบขนานแกมรู ป ไข่ ยาว 4–15
เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนกลมหรื อเว้ าตื ้น เส้ นแขนงใบข้ างละ 3–5 เส้ น คู่ล่างออกชิดโคน
ปลายโค้ งจรดกัน ก้ านใบยาว 2–3.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาวได้
ถึง 1 เมตร ใบประดับรูปลิ่ม ยาวได้ ถึง 1 เซนติเมตร หลอดกลีบเลีย้ งเป็ นสีชมพูอ่อนหรื อแดง รู ป
ถ้ วย ยาว 0.5–1 เซนติเมตร ดอกสีแดงถึงแดงเข้ ม กลีบรู ปไข่กลับ ยาว 1.2–1.5 เซนติเมตร เกสร
เพศผู้ 3 อัน ก้ านชูอบั เรณูสีแดง ยื่นพ้ นหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน 7 อัน ยาวไม่เท่ากัน
รังไข่มีขนสัน้ ก้ านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียไม่ชดั เจน ฝั กรู ปใบ
หอก ยาว 15–16 เซนติเมตร ปลายมีจะงอย มี 8–9 เมล็ด (Larsen, 1984)
3.3.4 อรพิม (Ly. winitii)
ไม้ เถาเนื อ้ แข็ง มี มื อเกาะ กิ่ งอ่อนมี ขนสัน้ นุ่ม สีนา้ ตาล ใบย่อยแฉกลึกจรดโคน
มีหูใบขนาดเล็ก 1 อัน ก้ านใบประกอบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ใบย่อยรู ปไข่ เบี ้ยว ปลายกลม
ยาว 3–4.5 เซนติเมตร ด้ านล่างมีนวล เส้ นแขนงใบออกจากโคน 3–4 เส้ น ไร้ ก้าน ช่อดอกยาวได้ ถึง
20 เซนติเมตร ก้ านดอกหนา ยาว 4–8 มิลลิเมตร ตาดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ฐานดอกยาว
4–6 เซนติเมตร มีขนสันนุ
้ ่มสีน ้าตาล มีริว้ กลีบเลี ้ยงยาวประมาณกึ่งหนึ่งของฐานดอก แฉกลึกจรด
โคน กลีบดอกรูปรี หรื อรูปขอบขนาน ยาวได้ ถึง 9 เซนติเมตร รวมก้ านกลีบ กลีบหน้ ามีสีเหลืองอ่อน
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แซม กว้ างกว่าเล็ กน้ อย ก้ านชูอับเรณูสี ขาว ยาวได้ ถึง 7 เซนติเมตร อับเรณูสี นา้ ตาล รังไข่รวม
ก้ านยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ก้ านเกสรเพศเมียยาวเท่ากับรังไข่ ยอดเกสรรูปโล่สีน ้าตาลเข้ ม ฝั ก
บางรูปใบหอก บิดงอเล็กน้ อย ยาวได้ ถึง 30 เซนติเมตร มี 6–10 เมล็ด (Larsen, 1984)
3.4 สกุล Phanera
3.4.1 ใบสีทอง (P. aureifolia)
ไม้ เลื อ้ ยเนื อ้ แข็ง ขนาดใหญ่ มี มื อเกาะม้ วนงอเป็ นรู ป ตะขอคู่ ล าต้ น ยาวได้ ถึ ง
30 เมตร ใบดกหนา เป็ นใบเดี่ ย วกว้ า ง 10–17 เซนติ เมตร ยาว 8–12 เซนติ เมตร จัด เรี ย งตัว
แบบสลับ รู ปร่ างค่อนข้ างกลม ปลายและโคนใบเว้ าลึก ดูเหมื อนเป็ น 2 พู ขอบใบบิดเป็ นคลื่ น
เล็กน้ อย ใบอ่อนสีทองมีขนกามะหยี่สีทองแดงปกคลุม เมื่อโตเต็มที่เห็นขนสีทองได้ ชดั เจน แล้ วจึง
ค่อยเปลี่ยนเป็ นสีบรอนซ์ ใบแก่มีสีเขียวเข้ ม ดอกมีสีขาวออกกระจุก ที่ปลายยอด มีกลีบดอกรูปไข่
5 กลีบ ขอบหยักเป็ นคลื่น เมื่อแก่จดั เปลี่ยนเป็ นสีครี ม ผลเป็ นฝั กแบน (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล,
2552)
3.4.2 เถาไฟ (P. integrifolia)
ไม้ เถาขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนสี นา้ ตาลแดง หูใบขนาดเล็ก ใบรู ปไข่เกื อบกลม
ยาวได้ ถึ ง 12 เซนติ เ มตร ปลายแยกเป็ นแฉกตื น้ ก้ านใบยาว 1–5 เซนติ เ มตร ช่ อ ดอก
แบบช่อเชิงหลั่นแยกแขนง ก้ านดอกยาวได้ ถึง 3 เซนติเมตร ใบประดับย่อยติดใกล้ จุดกึ่งกลาง
ก้ านดอก ตาดอกรู ปรี ยาว 3–5 มิลลิเมตร ฐานดอกสัน้ กลีบเลี ้ยงแยก 2–3 ส่วน ปลายกลีบพับงอ
กลี บ ดอกสี เหลื อ งอมส้ ม รู ป ไข่ยาว 0.8–1.5 เซนติเมตร มี ขนเฉพาะด้ านนอก เกสรเพศผู้ 3 อัน
ยาวเท่า กลี บ ดอก เกสรเพศผู้ที่ เป็ น หมัน 2 อัน รั ง ไข่มี ข นสี น า้ ตาลแดง ก้ า นเกสรเพศเมี ย ยาว
ประมาณ 5 มิ ล ลิ เมตร ฝั กผิ วเกลี ย้ งรู ปแถบยาว 15–20 เซนติเมตร มี 5–8 เมล็ด (ราชันย์ ภู่ม า,
2559)
3.4.3 เครื อศักดิส์ วุ รรณ (P. larseniana)
ไม้ เถาเนื ้อแข็งขนาดใหญ่ มีเปลือกไม้ แตกร่ องหรื อมีรอยย่น มือเกาะยาว 7–18
เซนติเมตร ใบเป็ นใบเดี่ยว มีขนาดใหญ่ มีขนกระจายทัว่ แผ่นใบ ก้ านใบยาว 9.5–17.5 เซนติเมตร
มีขนสันหนานุ
้
่ม ช่อดอกเป็ นช่อเชิงหลัน่ ก้ านดอกยาว 2.5–5 เซนติเมตร กลีบดอกมี 5 กลีบ มีสีขาว
และจะเปลี่ ยนเป็ นสีเหลืองเมื่อแก่ มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 3 อัน เกสรเพศที่เป็ นหมัน 2–6 อัน ก้ าน
เกสรเพศเมี ย ยาว 7–8 เซนติ เมตร รั ง ไข่ มี ข นสัน้ หนานุ่ ม ฝั ก รู ป ร่ า งคล้ ายรู ป วงรี ยาว 20–45
เซนติเมตร ไม่มีขน มี 6–11 เมล็ด (Chantaranothai et al., 2017)
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3.4.4 สร้ อยสยาม (P. siamensis)
ไม้ เถาเนื ้อแข็ง มี มือเกาะม้ วนงอ มีขนสีน ้าตาลแดงปกคลุม กิ่งอ่อน ช่อดอก ก้ าน
ดอก กลี บ เลี ย้ ง ด้ า นนอกรั ง ไข่ และผล หูใบรู ป ไข่ย าว 0.6–1 เซนติ เมตร ใบรู ป ไข่ ย าว 4–7.5
เซนติ เ มตร ป ลายแฉกลึ ก คล้ ายจะแยกเป็ นสองพู แ ต่ ไ ม่ เ กิ น กึ่ ง กลางใบ ก้ านใบยาว
1–3 เซนติเมตร ดอกออกแบบช่อกระจะห้ อยลง ยาวได้ ถึง 80 เซนติเมตร ใบประดับรู ปขอบขนาน
แกมรู ป ไข่ ย าว 1–1.2 เซนติ เ มตร ก้ านดอกยาว 1.5–2.5 เซนติ เมตร กลี บ เลี ย้ งมี ข นาดเล็ ก
ดอกสี ช มพู อ มขาวห รื อสี ชม พู เ ข้ ม กลี บ รู ป รี ขนาดไม่ เ ท่ า กั น ยาว 1.5–2 เซน ติ เ มต ร
ปลายกลม โคนเรี ย ว เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้ านชู อั บ เรณู ย าว 1.2–1.5 เซนติ เมตร อั บ เรณู ย าว
0.3–0.4 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน 6 อัน อันใหญ่ 2 อัน รังไข่เรี ยวจรดก้ านเกสรเพศเมี ย
ฝักรูปขอบขนานยาว 16–20 เซนติเมตร ปลายมีจะงอย มี 6–10 เมล็ด เมล็ดแบนสีน ้าตาลเข้ มรูปไข่
(ราชันย์ ภู่มา, 2559)
3.4.5 สิรินธรวัลลี (P. sirindhorniae)
ไม้ เถาเนื อ้ แข็ง มี ค วามยาว 10–20 เมตร กิ่ ง อ่อนมี ขนสี นา้ ตาลแดง ใบเป็ น ใบ
เดี่ยว รูปไข่ถึงเกือบกลม กว้ าง 4–17 เซนติเมตร ยาว 5–18 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและแยกเป็ น
2 พู เว้ าลึกจนเกื อบถึงโคน ผิ วใบด้ านบนเกลีย้ ง เขียวเข้ ม เป็ นมัน หูใบเป็ นเส้ นม้ วนโค้ ง ดอก สี
น ้าตาลแดง ออกเป็ นช่อ ยาวถึง 15 เซนติเมตร ดอกย่อยบานกว้ างประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบรอง
ดอกเป็ นหลอด กลีบดอกสีเหลืองอมส้ มถึงแดง มี 5 กลีบ เกสรเพศผู้สมบูรณ์ 3 อัน รังไข่และก้ าน
เกสรเมียมีขน ผลเป็ นฝั กแบนรูปขอบขนาน มีขนสีน ้าตาลแดงปกคลุมแน่น เมล็ดมีสีน ้าตาลดารูปก
ลมขนาดเล็ก (องค์การสวนพฤกษศาสตร์ , 2544)

ประโยชน์ ของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียง
พืชสกุล Bauhinia sensu lato จัดเป็ นพืชสมุนไพรที่มีการใช้ ประโยชน์ในทางการแพทย์
ตังแต่
้ สมัยโบราณจวบจนปัจจุบนั ดังเช่นตัวอย่างงานวิจยั ต่อไปนี ้
Panda and Kar (1999) ศึ ก ษาผลการใช้ สารสกั ด จากรากชงโค (B. purpurea)
เพื่อควบคุมการไหลเวียนของฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ในหนูขาวเพศเมีย พบว่าปริ มาณฮอร์ โมน
ไทรอกซี น (T4) เพิ่ ม สูง ขึน้ ท าให้ ไตรไอโอโดไทโรนี น (T3) เพิ่ ม สูง ขึน้ อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
ส่ ง ผลให้ กระบวนการแมแทบอลิ ซึ ม ของหนู ข าวเพิ่ ม ขึ น้ ระดับ น า้ ตาลกลูโคสในเลื อ ดสู ง ขึ น้
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เนื่องจากเกิดการสลายไขมันที่สะสมในตับ และยังไปกระตุ้นการทางานของเอนไซม์สลายอนุมูล
อิสระได้
Argolo et al. (2004) ศึกษาและทดสอบคุณสมบัติที่ช่วยสลายอนุมูลอิสระ (radical
scavenging capacity) ของสารสกั ด จากใบของโยทะกา (B. monandra) ในตั ว ท าละลาย
แตกต่างกัน ได้ แก่ เมทานอล เฮกเซน (hexane) คลอโรฟอร์ ม (chloroform) และเอธิ ลอะซี เทต
(ethyl acetate) ตรวจวัดคุณ สมบัติที่มีต่อการสลายอนุมูลอิสระด้ วยเครื่ องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบโยทะกาในตัวทาละลายคลอโรฟอร์ มและเอธิลอะซีเตทแสดง
คุณสมบัตใิ นการสลายสารอนุมลู อิสระได้ มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับแคเทชิน (catechin)
Gupta et al. (2005) ศึกษาคุณสมบัติในการต้ านการอักเสบ เพื่อลดไข้ และลดอาการ
ปวดบวมด้ วยสารสกั ด จากเปลื อ กล าต้ นของชงโคนา (B. racemosa) ในตั ว ท าละลายคื อ
เมทานอล โดยท าการทดสอบในหนู พบว่าสารสกัด มี คุณ สมบัติในการลดการรวมตัว กัน ของ
เนื ้อเยื่อแกรนูโลมา (granuloma tissue) และยับยังการเคลื
้
่อนมารวมกันของลิวโคไซท์ใต้ ผิวหนัง
ของหนู ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการต้ านการอักเสบ ลดไข้ และลดอาการปวดบวมได้
Parekh et al. (2006) น าเปลื อ กล าต้ นบดผงของเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata)
มาเตรี ยมในตัวทาละลายแตกต่างกัน ได้ แก่ 1,4–ไดออกแซน อะซีโตน (1,4–dyoxane acetone)
เมทานอล (methanol) ไดเมธิ ล ฟอร์ ม าไมด์ (dimethyl formamyde) และน า้ กลั่น ในปริ ม าณ
10 mg/ml, 5 mg/ml และ 2.5 mg/ml เพื่อทดสอบความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
แ บ ค ที เรี ย แ ก รม บ วก ได้ แ ก่ Bacillus cereus แ ล ะ Staphylococcus aureus รวม ไป ถึ ง
แบ ค ที เรี ย แก รม ล บ ได้ แก่ Klebsiella pneumonia, Escherichia coli แล ะ Pseudomonas
seudoalcaligenes ผ ล ก ารศึ ก ษ าราย งาน ว่ า ส ารส กั ด จ ากเป ลื อ ก ของเสี ย้ วด อก ขาว
(B. variegata) มีคณ
ุ สมบัติยบั ยังการเจริ
้
ญเติบโตของแบคทีเรี ย โดยส่งผลต่อแบคทีเรี ยแกรมลบ
มากกว่าแบคทีเรี ยแกรมบวก
Athikomkulchai et al. (2005) ศึกษาการออกฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยของสารสกัดหยาบ
จากรากและล าต้ นของสิรินธรวัลลี (P. sirindhorniae) โดยสามารถแยกสารบริ สุทธิ์ จากสิ่งสกัด
เอทานอล ความเข้ มข้ น 95% ได้ จานวน 15 ชนิด และพบสารที่มีฤทธิ์ด้านแบคที่เรี ยจานวน 5 ชนิด
ได้ แก่ (2S)–eriodictyol, isoliquiritigenin และ isoliquiritigenin 4–methyl ether ที่ สามารถยับยัง้
การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย ชนิ ด Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus ได้ ในขณะที่
สาร (2S)–naringenin และ luteolin สามารถยับยังการเจริ
้
ญเฉพาะของ B. subtilis เท่านัน้
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Sutiyaporn et al. (2018) ศึกษาผลของสารสกัดจากใบของขยัน (Ly. strychnifolia)
ต่อความสามารถในการลดระดับกรดยูริกในร่ างกายมนุษย์ เพื่ อเป็ นแนวทางในการใช้ ทดแทน
ยารักษาโรคเกาต์ ซึ่งพบว่าหากใช้ ยาดังกล่าวต่อเนื่องเป็ นเวลานาน จะส่งผลให้ ตบั อักเสบและเกิด
อาการแพ้ ยา โดยสารสกัดจากใบของขยันมีฤทธิ์ ยับยัง้ การทางานของเอนไซม์แซนที นออกซิเดส
(xanthine oxidase: XOD) ซึ่ ง มี ห น้ าที่ เปลี่ ย นพิ ว รี น (purine) ให้ เป็ นกรดยู ริ ก ส่ ง ผลให้ ระดับ
กรดยูริกในร่างกายลดต่าลงได้

การศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ของพื ช สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่
ใกล้ เคียงบางชนิด
การศึก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช จะท าให้ ท ราบข้ อ มูล ลัก ษณะของพื ช ชนิ ด นัน้ ๆ
มากยิ่งขึ ้น โดยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ บางประการสามารถนาไปสร้ างรูปวิธานระบุสกุลหรื อ
ระบุชนิดพืชได้ ดังเช่นตัวอย่างการศึกษาต่อไปนี ้
Metcalfe and Chalk (1950) รวบรวมข้ อมูลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของพืชใบเลี ้ยงคู่
รวมถึงพื ชสกุล Bauhinia ที่จัดอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ซึ่งสามารถใช้ การรวมกลุ่มของผลึกใน
การจัดจาแนกออกจากวงศ์ย่อยอื่น และได้ บรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่พบในพืชสกุล
ดังกล่าวไว้ ดงั นี ้ พบขนเซลล์เดียว ขนต่อมแบบมีก้าน และขนต่อมรูปเรื อ (navicular gland) และ
ปุ่ มเล็ ก (papillae) ซึ่งมี การสร้ างสารสะสมในพื ช หลายชนิด พบปากใบได้ หลากหลายรู ปแบบ
เนื่องจากพืชสกุลดังกล่าวมีรูปแบบการจัดเรี ยงของเซลล์ข้างเซลล์คมุ ได้ หลายรู ปแบบในพืชชนิด
เดียว ก้ านใบอาจมี มัดท่อล าเลี ยงแยกกันอย่างชัดเจนทางด้ านบนและด้ านล่าง มี เซลล์ เส้ นใย
ล้ อมรอบกลุ่มเนื อ้ เยื่อล าเลียง และมี สารสะสมเป็ นผลึก ลาต้ นขณะยังอ่อนสามารถสังเกตเห็น
คอร์ ก (cork) ซึ่งมีผนังเซลล์ค่อนข้ างบางได้ ชัดเจน เมื่อพิจารณาเนื ้อไม้ พบว่ามีเวสเซล (vessel)
เรี ย งติ ด กั น 4 เซลล์ ห รื อ มากกว่ า นั น้ พบไทโลส (tylose) ของเสี ย้ วใหญ่ (B. malabarica)
นอกจากนี ้ พืชในสกุล Bauhinia ส่วนใหญ่ยงั พบพาเรงคิมาแนวรัศมี (ray parenchyma) เรี ยงตัว
เป็ น 1 แถว และพบจานวนน้ อยกว่า 4 แถวต่อ 1 มิลลิเมตร จึงจัดอยู่ในกลุม่ ที่มีพาเรงคิมาแนวรัศมี
ขนาดเล็กมาก
Rezende, Cardoso, and Vannucci (1994) ศึ ก ษ ากายวิ ภ าคศาสตร์ ของใบ ของ
B. curvula Benth. ที่ มี ก ารกระจายพั น ธุ์ อยู่ ใ นประเทศบราซิ ล ด้ วยวิ ธี ก ารลอกผิ ว และ
การตัดตามขวาง ผลจากการศึกษาเมื่อตัดตามขวางแผ่นใบและก้ านใบ พบว่าเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของ
แผ่นใบและก้ านใบมี ขนเส้ นเดียวแบบมีผนังกัน้ (septate trichome) หรื อขนหลายเซลล์ จานวน
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มาก และพบขนต่ อ ม (glandular trichome) ยกเว้ น บริ เวณโคนใบด้ า นใกล้ แกน (adaxial) มี
ปากใบทังผิ
้ วใบด้ านบนและผิวใบด้ านล่าง มีทงปากใบแบบอะนอโมไซติ
ั้
ก (anomocytic stomata)
และแบบพาราไซติก (paracytic stomata) มัดท่อลาเลียงในเส้ นใบด้ านใกล้ แกนมีเซลล์เส้ นใยมาก
มากกว่าด้ านไกลแกน (abaxial) ส่วนมัดท่อลาเลียงในก้ านใบถูกล้ อมรอบด้ วยเซลล์เส้ นใยจานวน
มาก
Kotresha and Seetharam (1995) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบของพื ช
ในสกุล Bauhinia sensu lato ที่มี การกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดีย จานวน 14 ชนิด ได้ แก่
ก า ห ล ง (B. acuminata), ก า ห ล ง แ ด ง (B. galpinii), อ ร พั น (Ly. hookeri), เสี ้ย ว ให ญ่
( B. malabarica), B. phoenicea B.Heyne ex Wall., B. purpurea var. purpurea de Wit,
ชงโคนา (B. racemosa), B. retusa Roxb., B. rufescens Lam., B. tomentosa L. f. concolor,
Backer ex de Wit, B. tomentosa L. f. tomentosa, Backer ex de Wit, B. vahlii Wight &
Arn., B. variegata var. alboflava de Wit แ ล ะ B. variegata var. variegata de Wit ด้ วย วิ ธี
ลอกผิวและวิธี การทาให้ แผ่นใบใส จากนัน้ ศึกษาลักษณะของปากใบ ดัชนี ความหนาแน่นของ
ปากใบ รู ป ร่ า งของเซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว และขน ผลการศึ ก ษาพบว่ า พื ช ที่ ท าการศึ ก ษา
มี ลั ก ษณ ะของปากใบที่ แ ตกต่ า งกั น 4 แบบ ได้ แก่ แบบพาราไซติ ก แบบ อะนอโมไซติ ก
แบ บ เท ท ระไซติ ก (tetracytic stomata) แล ะแบ บ แอ น ไอ โซ ไซติ ก (anisocytic stomata)
พื ช บางชนิ ด พบปากใบเฉพาะผิ ว ใบด้ า นล่ า ง ได้ แ ก่ กาหลง (B. acuminata) กาหลงแดง (B.
galpinii) อรพัน (B. hookeri) B. phoenecia และ B. retusa รู ป ร่ า งของเซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว
มีทงั ้ แบบโค้ ง แบบเรี ยบ และแบบเว้ าเป็ นคลื่นซึ่ง B. vahlii มีค่าดัชนีความหนาแน่นของปากใบ
สู ง ที่ สุ ด นอกจากนี ้ ยั ง รายงานว่ า พบขน 3 แบบ ได้ แก่ แบบเซลล์ เ ดี ย ว แบบสองเซลล์
แบบสามเซลล์ และเรี ยงตัวเป็ นแถวเดียว โดยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่ศกึ ษาสามารถนาไป
สร้ างรูปวิธานระบุชนิดพืชได้
Lusa and Bona (2009) ศึ ก ษ า ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์ เป รี ย บ เที ย บ แ ผ่ น ใบ ข อ ง
B. forficata Link และเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) ในประเทศบราซิ ล เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ น
การระบุชนิดที่ถกู ต้ องใน การนาพืชไปใช้ ในทางเภสัชกรรม ด้ วยวิธีการตัดตามขวางแผ่นใบ ก้ านใบ
และโคนก้ านใบ รวมถึงศึกษาภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ผลการศึกษาพบว่า
บริ เ วณ โคนก้ านใบของเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) ประกอบด้ วยเซลล์ ค อลเรงคิ ม า
(collenchyma cell) ในขณะที่ ไม่พ บเซลล์ คอลเรงคิม าใน B. forficata พื ช ทัง้ สองชนิ ด สามารถ
มองเห็ น เซลล์ เส้ น ใย (fiber) ได้ อย่างชัดเจนในก้ านใบ พบปากใบและขนกระจายตัวอยู่ทั่วทัง้
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แผ่นใบ พบเซลล์แปลกปลอม (idioblast) ในเสีย้ วดอกขาว (B. variegata) เป็ นสารสะสม ได้ แก่
ผลึก รู ป ดาว (druse crystal) และสารสะสมกลุ่ม สารประกอบฟี นอลิ ก (phenolic compound)
นอกจากนี ใ้ นก้ านใบของเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) ยัง มี มัด ท่ อ ล าเลี ย งเสริ ม แยกชัด เจน
ทางด้ านใกล้ แกนในภาคตัดขวางของก้ าน ใบโดยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่ได้ จากการศึกษา
สามารถนาไปใช้ ในการระบุชนิดพืชได้ อย่างชัดเจน
Albert and Sharma (2013) ศึกษากายวิภ าคศาสตร์ เปรี ย บเที ยบแผ่น ใบของพื ช สกุล
Bauhinia จ า น ว น 5 ช นิ ด ใน ป ระ เท ศ อิ น เดี ย ได้ แ ก่ ช ง โค (B. blakeana) เสี ้ย วให ญ่
(B. malabarica) ช ง โค (B. purpurea) ช ง โค น า (B. racemosa) แ ล ะ ช ง โค ด อ ก เห ลื อ ง
(B. tomentosa) โดยศึก ษาด้ วยวิธี การลอกผิว พบว่ารู ป ร่ างผนังเซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วของพื ช
ที่ศึกษามีทงแบบหลายเหลี
ั้
่ยมและแบบตรง ยกเว้ นในชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa) ที่รูปร่ าง
ผนังเซลล์โค้ งและเป็ นคลื่น ระดับของปากใบเป็ นแบบอยู่เหนื อระดับของเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว (raised
stomata) ยกเว้ นในชงโค (B. blakeana) ที่ มี ปากใบอยู่ในระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว (typical
stomata) รู ป ร่ า งเซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ของผิ ว ใบด้ านบนทุ ก ชนิ ด เป็ นแบบมี ห ลายเหลี่ ย ม
(polygonal) ผนังเซลล์ ตรง (straight) ยกเว้ นชงโค (B. purpurea) ที่ ผนังเซลล์ กลมคล้ ายลูกปั ด
ส่วนชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa) มีรูปร่างเซลล์ไม่แน่นอน ผนังเซลล์เป็ นรูปคลื่น (undulated)
ทุกชนิดมีปากใบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง ยกเว้ นชงโค (B. blakeana) ที่มีปากใบทัง้ ผิวใบด้ านบนและ
ผิ ว ใบด้ า นล่า ง เป็ น ทัง้ แบบแอนไอโซไซติก และแบบพาราไซติก โดยชงโคนา (B. racemosa)
มีทงปากใบแบบแอนไอโซไซติ
ั้
กและแบบอะนอโมไซติก ในเสี ้ยวใหญ่ (B. malabarica) มีปากใบ
แบบแอนไอโซไซติกเท่านัน้ ส่วนชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa) มีปากใบแบบพาราไซติกเท่านัน้
ในขณะที่ ช งโค (B. purpurea) มี ทัง้ ปากใบแบบแอนไอโซไซติกและแบบพาราไซติกที่ พ บมาก
บริ เ วณ ขอบใบ ในชงโค (B. blakeana) ชงโค (B. purpurea) และชงโคนา (B. racemosa)
มี ขนเฉพ าะที่ ผิ ว ใบ ด้ านล่ า ง ไม่ มี ขนที่ ผิ ว ใบด้ านบน ส่ ว นเสี ย้ วใหญ่ ( B. malabarica)
และชงโคดอกเหลื อ ง (B. tomentosa) มี ทัง้ ขนเซลล์ เดี ย ว (unicellular trichome) และขนแบบ
หลายเซลล์ เ รี ย งแถวเดี ย ว (uniseriate multicellular trichome) โดยลัก ษณะที่ ใช้ ในการสร้ าง
รูปวิธานระบุชนิดพืช ได้ แก่ ระดับของปากใบ รูปร่างผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ประเภทของปากใบ
รวมถึงประเภทและปริมาณของขน
Fisher and Blanco (2014) ศึก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องไซเล็ ม ทุติ ย ภู มิ (secondary
xylem) ของ B. glabra Jacq. ที่กระจายพันธุ์อยู่ในแถบละตินอเมริ ก า โดยเลือกเก็บตัวอย่างพื ช
จากประเทศคอสตาริ ก า ใช้ วิธี การตัดตามขวางด้ วยเครื่ องไมโครโทมแบบมื อ เลื่ อ นเพื่ อศึกษา
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ลั ก ษ ณ ะท างก าย วิ ภ าค ศ าส ต ร์ ผ ล ก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า ล าต้ น ขอ ง B. glabra มี ข น าด
เส้ นผ่านศูนย์กลางของไซเล็มทุติยภูมิค่อนข้ างแคบและพบเซลล์เส้ นใยที่มีการสะสมสารลิกนิน
(lignified fiber) เมื่อเจริ ญ เติบโตเต็มที่จะมีการแบ่งไซเล็มทุติยภูมิออกเป็ น 2 แฉก มีความกว้ าง
ของไซเล็มทุติยภูมิมากขึ ้นและพบแต่เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น (gelatinous fiber: G–fiber) บริ เวณที่
เป็ นส่วนโค้ งของลาต้ นจะพบเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น มากกว่าบริ เวณส่วนเว้ าของลาต้ น โดยเซลล์
ดังกล่าวจะช่วยให้ ลาต้ นของ B. glabra เป็ นเนื ้อไม้ ฝืนแรงดึง (tension wood) และมีความยืดหยุ่น
สูง
Duarte–Almeida, Clemente, Arruda, Vaz, and Salatino (2015) ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณ ะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ ของต่อม (gland) บนแผ่นใบของพืชในเผ่า Cercideae โดยเลือกตัวอย่างพืช
จากสกุล Bauhinia จานวน 55 ชนิด สกุล Cercis จานวน 1 ชนิด สกุล Piliostigma จานวน 2 ชนิด
สกุล Schnella จานวน 19 ชนิด และสกุล Tylosema จานวน 1 ชนิด ในประเทศบราซิลมาศึกษา
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอและวิธีการตัดตามขวาง พิจารณาจากผลการศึกษาในพื ช
สกุล Bauhinia พบต่ อ มในพื ช จ านวน 42 ชนิ ด ในขณะที่ บ างชนิ ด ไม่ มี ต่อ ม เช่ น กาหลง (B.
acuminata) โยทะกา (B. monandra) และชงโคดอกเหลื อ ง (B. tomentosa) ขนาดของต่อ มมี
หลากหลาย โดยในเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) พบต่อ มที่ มี ลัก ษณะเรี ย วยาวที่ ส ะสมสาร
ประเภทไขมันหรื อนา้ มันหอมระเหย (volatile oil) พบปุ่ มเล็กในพื ชหลายชนิดในสกุลนี ้ รู ปแบบ
การกระจายตัวของต่อมค่อนข้ างสม่าเสมอ ยกเว้ น กาหลงแดง (B. galpinii) ที่พบมากบริ เวณขอบ
ใบ ส่วนชงโค (B. purpurea) และเสีย้ วดอกขาว (B. variegata) พบต่อมกระจายอยู่ม ากบริ เวณ
ขอบใบและเส้ น กลางใบ โดยตาแหน่งของต่อมสะสมสารบนแผ่นใบเป็ นลักษณะหนึ่งที่สามารถ
นาไปสร้ างรูปวิธานระบุสกุล นอกจากนี ้ปริมาณความหนาแน่นของต่อมบนแผ่นใบยังสามารถใช้ ใน
การสร้ างรูปวิธานระบุชนิดพืชได้
Pereira, Costa–Silva, Felix, and Agra (2018) ได้ ศกึ ษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของ
พื ช สกุล Bauhinia และสกุล Schnella จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ B. cheilantha, B. pentandra, B.
ungulata และ Schnella outimouta ซึ่ ง มี ก ารกระจายพั น ธุ์ อ ยู่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศบราซิล โดยใช้ วิธีการลอกผิวร่วมกับการทาให้ แผ่นใบใส การตัดตามขวางแผ่นใบและก้ าน
ใบ พบว่า การมี ต่อ มรู ป เรื อ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า งเป็ นลัก ษณะที่ พ บเฉพาะในพื ช สกุ ล
Bauhinia เท่านัน้ ลักษณะมีโซฟิ ลล์ในภาคตัดขวางของแผ่นใบทังสองด้
้
านแตกต่างกัน โดยมีเซลล์
แพลิเซดอยู่ติดเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและเซลล์สปองจีอยู่ ติดเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง พบมัด
ท่อลาเลียงที่บริ เวณขอบใบของ B. pentandra และ B. ungulata พบปากใบแบบอะนอโมไซติก
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ปากใบแบบแอนไอโซไซติก และปากใบแบบพาราไซติกในพืชทุกชนิดที่ศึกษา พบมัดท่อลาเลียง
เสริ ม 2 กลุ่ ม และมี ส ารสะสมเป็ นผลึ ก ในภาคตัด ขวางของก้ านใบของพื ช สกุ ล Bauhinia
นอกจากนี ้ยังพบเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบกลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงทังในภาคตั
้
ดขวางของเส้ นกลางใบและ
ก้ านใบของพืชที่ศกึ ษาทุกชนิดด้ วย
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ เช่น รู ปร่ างเซลล์ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะและตาแหน่งของปากใบ ชนิดของขน และเซลล์สะสมสาร สามารถนาไปใช้
สร้ างรูปวิธานเพื่อระบุสกุลและระบุชนิดของพืชได้ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ก าย วิ ภ าค ศ าส ต ร์ ขอ งพื ชส กุ ล Bauhinia sensu stricto แ ล ะส กุ ล ที่ ใก ล้ เคี ย งใน ค รั ง้ นี ้
พบเฉพาะการศึกษาในต่างประเทศทัง้ สิน้ ผู้วิจัยจึงสนใจดาเนินการวิจัยนี ้ เพื่ อเป็ นส่วนหนึ่งใน
การแก้ ไขปั ญหาการจัดจาแนกพืชและสร้ างเป็ นฐานข้ อมูลลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืช
สกุลดังกล่าวในประเทศไทย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานดังต่อไปนี ้
1. การเก็บตัวอย่างพืชและระบุชื่อวิทยาศาสตร์
1.1 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้
1.2 การอัดแห้ งพรรณไม้
1.3 การรักษาสภาพตัวอย่าง
1.4 การระบุชื่อวิทยาศาสตร์
2. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืช
2.1 วิธีการลอกผิว
2.2 วิธีการทาให้ แผ่นใบใส
2.3 กรรมวิธีพาราฟฟิ น
2.4 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของเนื ้อไม้
2.5 การแช่ยยุ่ เซลล์
2.6 การบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
3. การบันทึกภาพเซลล์และเนื ้อเยื่อ
4. การวิเคราะห์จดั กลุม่ ของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียง
5. การจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

การเก็บตัวอย่ างพรรณไม้ และระบุช่ ือวิทยาศาสตร์
เก็บตัวอย่างพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลใกล้ เคียงที่มีการกระจายพันธุ์อยู่
ในพื ้นที่ธรรมชาติและพื ้นที่ปลูกเลี ้ยงในประเทศไทย
1. การเก็ บ ตั วอย่ างพรรณไม้ ดัดแปลงจาก ก่องกานดา ชยามฤต และ วรดลต์
แจ่มจารูญ (2559)
1.1 เลือกเก็บใบที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยถูกแมลงหรื อสัตว์กดั แทะ ไม่แสดงอาการ
ของโรค ใบไม่หงิกงอ ใบที่เก็บต้ องเป็ นใบที่แก่และเก็บมาทังช่
้ อ
1.2 เลือกเก็บลาต้ นในตาแหน่งที่สงู จากพื ้นดิน 1.5 เมตร ไม่มีร่องรอยของเชื ้อรา
ไม่มีบาดแผลที่ถกู แมลงหรื อสัตว์กดั แทะ กลัวด้
้ วยน ้าเพื่อให้ ความชุม่ ชื ้นและเก็บในถุงพลาสติก
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1.3 แบ่ง ตัวอย่างออกเป็ น สองส่วน ส่วนที่ ห นึ่ง น าไปอัด แห้ งพรรณไม้ เพื่ อเป็ น
พรรณไม้ อ้างอิงระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่สองรักษาสภาพเซลล์และเนื อ้ เยื่อ เพื่ อเตรี ยมนาไป
ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
จากการส ารวจและเก็ บตัวอย่างพืช สกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียง
ที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย จานวน 4 สกุล 27 ชนิด ดังตาราง 2
ตาราง 2 รายชื่อและหมายเลขตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งที่ศกึ ษากายวิภาคศาสตร์

สกุล
1. Bauhinia

2. Lasiobema

พืชที่ศึกษา
ชื่อพืน้ เมือง
กาหลง
ชงโค
กาหลงแดง
เสี ้ยวเครือ

สถานที่เก็บตัวอย่ าง
กรุงเทพฯ
สวนหลวง ร.9
อ.แกลง จ.ระยอง
อ.อุ้มผาง จ.ตาก

หมายเลขตัวอย่ าง
K. Waiwong 2/27
K. Waiwong 10/27
K. Waiwong 24/27
K. Waiwong 16/27

ส้ มเสี ้ยวเถา
เสี ้ยวใหญ่
โยทะกา
ชงโคไฟ

พิพิธภัณฑ์พืช กรุงเทพฯ
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.แม่สอด จ.ตาก
กรุงเทพฯ

K. Waiwong 3/27
K. Waiwong 12/27
K. Waiwong 6/27
K. Waiwong 9/27

แสลงพันเถา
ชงโค
ชงโคนา
เสี ้ยวป่ า
ชงโคดอกเหลือง
เสี ้ยวดอกขาว
เสี ้ยวฟ่ อม

อ.คง จ.นครราชสีมา
กรุงเทพฯ
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อ.คง จ.นครราชสีมา
อ.แม่สอด จ.ตาก
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
อ.ปงยางคก จ.ลาปาง

K. Waiwong 14/27
K. Waiwong 1/27
K. Waiwong 11/27
K. Waiwong 13/27
K. Waiwong 7/27
K. Waiwong 17/27
K. Waiwong 8/27

16. La. curtisii

เครือเขาแกบ

K. Waiwong 22/27

17. La. harmsiana
18. La. scandens

ชงโคขี ้ไก่
กะไดลิง

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่
อ.เมือง จ.สระแก้ ว
อ.แม่สอด จ.ตาก

แทกซา
1. B. acuminata
2. B. blakeana
3. B. galpinii
4. B. glauca ssp.
tenuiflora
5. B. lakhonensis
6. B. malabarica
7. B. monandra
8. B. pottsii var.
mollissima
9. B. pulla
10. B. purpurea
11. B. racemosa
12. B. saccocalyx
13. B. tomentosa
14. B. variegata
15. B. viridescens var.
viridescens

K. Waiwong 27/27
K. Waiwong 26/27
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ตาราง 2 (ต่อ) รายชื่อและหมายเลขตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งที่ศกึ ษากายวิภาคศาสตร์
สกุล
3. Lysiphyllum

4. Phanera

ชนิด
19. Ly. binatum
20. Ly. hookeri
21. Ly. strychnifolia

พืชที่ศึกษา
ชื่อพืน้ เมือง
แสลงพัน
อรพัน
ขยัน

22. Ly. winitii
23. P. aureifolia

อรพิม
ใบสีทอง

24. P. integrifolia
25. P. larseniana
26. P. siamensis

เถาไฟ
เครือ
ศักดิ์สวุ รรณ
สร้ อยสยาม

27. P. sirindhorniae

สิรินธรวัลลี

สถานที่เก็บตัวอย่ าง
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
กรุงเทพฯ
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พืช กรุงเทพฯ
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พืช กรุงเทพฯ
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่
สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิติ์ เชียงใหม่

หมายเลขตัวอย่ าง
K. Waiwong 25/27
K. Waiwong 15/27
K. Waiwong 21/27
K. Waiwong 5/27
K. Waiwong 18/27
K. Waiwong 4/27
K. Waiwong 23/27
K. Waiwong 19/27
K. Waiwong 20/27

2. การอั ด แห้ งพรรณไม้ ดั ด แปลงจาก ก่ อ งกานดา ชยามฤต และ วรดลต์
แจ่มจารูญ (2559) ก่องกานดา ชยามฤต และ วรดลต์ แจ่มจารูญ (2559)
2.1 วางตัวอย่างพรรณไม้ ลงบนกระดาษหนังสื อพิม พ์ พับครึ่ ง จัดเรี ยงใบไม่ให้
ซ้ อ นทับ กัน หากมี ใบมากให้ ตัด ออกให้ ส วยงาม โดยตัด ให้ มี โคนใบติด อยู่เล็ ก เพื่ อ ให้ ม องเห็ น
ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของใบ จัดให้ มีทงั ้ ใบที่หงายขึน้ และใบที่คว่าลงให้ เห็นทัง้ แผ่นใบด้ านบน
และด้ านล่าง เก็บดอกหรื อผลที่ร่วงใส่ซองกระดาษวางรวมไว้ บนกระดาษแผ่นเดียวกัน จากนันพลิ
้ ก
กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดทับลงไป
2.2 วางกระดาษหนั ง สื อ พิ ม พ์ 2–3 แผ่ น คั่น ระหว่ า งตัว อย่ า งพื ช แต่ ล ะชนิ ด
เพื่ อดูดความชื น้ แทรกกระดาษลูกฟูกไว้ เพื่ อให้ ตัวอย่างพื ช แบนเรี ยบ จากนัน้ ใช้ แผงไม้ ปิดทับ
ทังสองด้
้
านและมัดให้ แน่น นาเข้ าตู้อบที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลาประมาณ 72 ชัว่ โมง
2.3 เมื่อตัวอย่างพืชแห้ งสนิท นาไปเย็บติดลงบนกระดาษแข็ง โดยใช้ เข็มและด้ าย
ยึดตัวอย่างพืชลงบนกระดาษ จากนันติ
้ ดป้ายกากับตัวอย่างพืช ระบุรายละเอียดหมายเลขตัวอย่าง
พื ช ชื่ อ สามั ญ ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ วงศ์ สถานที่ เก็ บ ตัว อย่ า งพื ช วัน ที่ เก็ บ ตัว อย่ า งและชื่ อ
ผู้เก็บตัวอย่าง
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3. การรักษาสภาพตัวอย่ าง ดัดแปลงจาก Johensen (1940)
ตัดชิน้ ตัวอย่างให้ มีขนาดใส่ลงในขวดโหลแก้ วขนาด 22 ออนซ์ได้ พ อดี จากนัน้
เติม สารละลายเอทานอล ความเข้ ม ข้ น 70% จนท่วมชิ น้ ตัวอย่างเพื่ อรักษาสภาพเซลล์ ปิ ดฝา
ขวดโหลให้ สนิทและเขียนป้ายระบุชนิดพืช
4. การระบุช่ ือวิทยาศาสตร์
ใช้ รูปวิธานระบุสกุลและระบุชนิดพืชจากหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ
ไทยของพื ช วงศ์ ถั่ว วงศ์ ย่อ ยราชพฤกษ์ (Larsen et al., 1984) และเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ วงศ์
ของพื ช ที่ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตัว อย่ า งพื ช ที่ เก็ บ ได้ กั บ ตัว อย่ า งพรรณไม้ แห้ งในหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตัวอย่างดอง รู ปวาด รู ปถ่ายหรื อคาบรรยายลักษณะ
ของพืชจากหนังสืออนุกรมวิธานพืช รวมทัง้ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชวงศ์ถั่ว รวมทัง้
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ จากฐานข้ อมูลของ The International Plant Names Index (IPNI)

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืช
น าตัว อย่ า งพรรณไม้ ที่ รั ก ษาสภาพไว้ ใ นสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70%
เป็ น เวลาอย่างน้ อ ย 24 ชั่ว โมง ล้ างน า้ สะอาด จากนัน้ ศึกษาลักษณะเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิวใบด้ วยวิ ธี
ลอกผิวใบหรื อเทคนิคการทาให้ ใส ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ในภาคตัดขวางของแผ่นใบ
และก้ านใบด้ วยกรรมวิธีพาราฟฟิ น ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์
1. วิธีการลอกผิว ดัดแปลงจาก Johensen (1940)
1.1. ใช้ ใบมีดโกนขูดผิวใบด้ านที่ไม่ต้องการศึกษาออกจนกระทัง่ สามารถมองเห็น
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบได้ อย่างชัดเจน ตัดชิ ้นตัวอย่างให้ มีขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร รักษาสภาพชิ ้น
ตัวอย่างด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลา 10 นาที
1.2 ย้ อมสี ชิ น้ ตั ว อย่ า งด้ วยสี ซ าฟ รานิ น (safranin) ความเข้ มข้ น 5% ใน
สารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลาประมาณ 30 นาที ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของพืช
แต่ละชนิด แล้ วจึงล้ างสีสว่ นเกินด้ วยน ้าสะอาด 2–3 ครัง้
1.3 ดึ ง น า้ ออกจากชิ น้ ตั ว อย่ า ง (dehydration) ด้ วยสารละลายเอทานอล
ความเข้ มข้ น 70%, 95% และแอลกอฮอล์สมั บูรณ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
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1.4 ย้ ายชิ น้ ตั ว อย่ า งไปลงในสารละลายผสมระหว่ า งไซลี น (xylene) กั บ
แอลกอฮอล์สมั บูรณ์ อัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 10 นาที
1.5 แช่ ชิ น้ ตั ว อย่ า งในไซลี น เป็ นเวลา 10 นาที จากนั น้ จึ ง ผนึ ก สไลด์ ด้ วย
สารผนึกสไลด์ DePeX
2. วิธีการทาให้ แผ่ นใบใส ดัดแปลงจาก Lersten and Curtis (2001)
2.1 ศึกษาเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบใน 3 บริ เวณ ได้ แก่ บริ เวณขอบใบ ระหว่างขอบใบ
และเส้ นกลางใบ เส้ นกลางใบ โดยใช้ ใบมีดโกนขูดผิวใบด้ านที่ไม่ต้องการศึกษาออก ชนิดละ 10 ซ ้า
จากนันท
้ าให้ มองเห็นเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบชัดเจนมากขึ ้นด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ความเข้ มข้ น 5% เป็ นเวลา 15–20 นาที
2.2 น าชิ น้ ตั ว อย่ า งไปแช่ ใ นสารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรท์ (NaOCl)
ความเข้ มข้ น 5.25% เป็ นเวลา 3–5 นาที จากนันล้
้ างด้ วยน ้าสะอาดอย่างน้ อย 5 ครัง้
2.3 ตัด ชิ น้ ตัว อย่ า งให้ มี ข นาดประมาณ 1×1 เซนติ เมตร แล้ ว ดึง น า้ ออกจาก
ชิ ้นตัวอย่างด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลา 10 นาที
2.4 ย้ อมชิ ้นตัวอย่างด้ วยสีซาฟรานิน ความเข้ มข้ น 5% ในสารละลายเอทานอล
ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลาประมาณ 30 นาที ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับลักษณะของพืชแต่ละชนิด แล้ วจึง
ล้ างสีสว่ นเกินด้ วยน ้าสะอาด 3 ครัง้
2.5 ดึง น า้ ออกจากชิ น้ ตัว อย่างด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ ม ข้ น 70%,
95% และแอลกอฮอล์สมั บูรณ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
2.6 ย้ ายชิน้ ตัวอย่างไปแช่ลงในสารละลายผสมระหว่างไซลี น และแอลกอฮอล์
สัมบูรณ์ ในอัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 10 นาที
2.7 แช่ ชิ น้ ตั ว อย่ า งลงในไซลี น เป็ นเวลา 10 นาที จากนั น้ ผนึ ก สไลด์ ด้ วย
สารผนึกสไลด์ DePeX
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3. กรรมวิธี พาราฟฟิ น ดัดแปลงจาก Johensen (1940) และ อัจฉรา ธรรมถาวร
(2538)
3.1 ศึกษาภาคตัดขวางแผ่นและก้ านใบ โดยตัดแบ่งชิ ้นตัวอย่าง 4 บริ เวณได้ แก่
บริ เวณขอบใบ ระหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ เส้ นกลางใบ และก้ านใบด้ วยใบมี ด โกน
ชนิดละ 10 ซ ้า จากนันรั
้ กษาสภาพในสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70%
3.2 ดึง น า้ ออกจากชิ น้ ตัว อย่ า งด้ ว ยสารละลายเทอร์ เชี ย รี บิ ว ทิ ล แอลกอฮอล์
(tertiary butyl alcohol: TBA) ที่ความเข้ มข้ นระดับต่าง ๆ จากระดับ 1 ถึงระดับ 5 และสารละลาย
เทอร์ เชียรี บวิ ทิลแอลกอฮอล์บริ สทุ ธิ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
24 ชัว่ โมง
3.3 น าพาราฟฟิ นเหลวเข้ าสู่ เ ซลล์ ข องชิ น้ ตั ว อย่ า ง (infiltration) โดยแช่ ใ น
สารละลายผสมระหว่างพาราฟฟิ นเหลว (paraffin oil) และสารละลายเทอร์ เชียรี บวิ ทิลแอลกอฮอล์
บริ สทุ ธิ์ อัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.4 ย้ ายชิ น้ ตัว อย่ า งลงในในพาราฟฟิ นบริ สุ ท ธิ์ ห ลอมเหลว (pure paraffin)
เก็ บ ไว้ ในตู้อ บที่ อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย สครั ง้ ละ 6 ชั่ว โมง เป็ นเวลาอย่ า งน้ อย 1 สัป ดาห์
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของพืชแต่ละชนิด
3.5 ฝั งชิน้ ตัวอย่างลงในพาราฟฟิ นบริ สุทธิ์ ปล่อยให้ พาราฟฟิ นแข็งตัวในกรอบ
และแม่พิมพ์
3.6 ตั ด ชิ น้ ตั ว อย่ า งด้ วยเครื่ อ งไมโครโทมแบบเลื่ อ น (sliding microtome)
ด้ วยความหนา 8–12 ไมโครเมตร จากนันยึ
้ ดชิ ้นตัวอย่างลงบนสไลด์ในอ่างลอยชิ ้นตัวอย่างที่ผสม
เจลาทิน (gelatin) 1.2 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร ที่อุณหภูมิของน ้า 50 องศาเซลเซียส จากนันท
้ าให้ แห้ ง
โดยใช้ เครื่ องอุน่ สไลด์และวางในอุณหภูมิห้องเป็ นเวลาอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
3.7 เตรี ย มย้ อ มสี (prestaining) โดยล้ างพาราฟฟิ นออกจากชิ น้ ตัว อย่างด้ ว ย
ไซลีนเป็ นเวลา 10 นาที และย้ ายไปลงในสารละลายผสมระหว่างไซลี นกับ แอลกอฮอล์ สัม บูรณ์
อัตราส่วน 1:1
3.8 เตรี ย มการย้ อมสี โ ดยการแช่ ชิ น้ ตั ว อย่ า งลงใน แอลกอฮอล์ สั ม บู ร ณ์
สารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 95% และ 70% ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที จากนันย้
้ อมสี
ชิ ้นตัวอย่างด้ วยสีซาฟรานินความเข้ มข้ น 3% ในสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของพืชแต่ละชนิด แล้ วจึงล้ างสีส่วนเกินด้ วยน ้าสะอาด
2–3 ครัง้
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3.9 ดึงน ้าออกจากชิ ้นตัวอย่างด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% และ
95% ขันตอนละ
้
10 นาที
3.10 ย้ อมชิ น้ ตั ว อย่ า งด้ วยสี ฟ าสต์ ก รี น (fast green) ความเข้ มข้ น 1% ใน
สารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 95% เป็ นเวลาประมาณ 30 วินาที ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับลักษณะของ
พืชแต่ละชนิด แล้ วล้ างสีส่วนเกินออกด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 95% อย่างรวดเร็ ว
2–3 ครัง้
3.11 ท าให้ ชิ น้ ตัว อย่า งมี สี ส ดขึน้ ด้ ว ยสารละลายผสมระหว่างน า้ มัน กานพลู
(clove oil) แอลกอฮอล์สมั บูรณ์และไซลีน ในอัตราส่วน 1:2:1 ขันตอนละ
้
10 นาที
3.12 ย้ ายชิ ้นตัวอย่างไปแช่ลงในสารละลายผสมระหว่างไซลีน และแอลกอฮอล์
สัมบูรณ์ ในอัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 10 นาที
3.13 แช่ส ไลด์ ตัว อย่ า งลงในไซลี น เป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ ผนึ ก สไลด์ ด้ ว ย
สารผนึกสไลด์ DePeX
4. การศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ ดัดแปลงจาก Carlquist (2013)
4.1 ตัดชิ ้นตัวอย่างเนื ้อไม้ ให้ มีขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้ วจึงตัด
ชิ ้นตัวอย่างใน 3 แนวการตัด ได้ แก่ ภาคตัดขวาง แนวรัศมี และแนวขนานเส้ นสัมผัส ด้ วยเครื่ อง
ไมโครโทมแบบเลื่อน ที่ความหนา 8–12 ไมโครเมตร ชนิดละ 10 ซ ้า
4.2 ย้ อมชิน้ ตัวอย่างด้ วยสีซาฟรานินความเข้ มข้ น 1% ในสารละลายเอทานอล
ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของพืชแต่ละชนิด จากนัน้
ล้ างสีสว่ นเกินด้ วยน ้าสะอาด 2–3 ครัง้
4.3 ดึง น า้ ออกจากชิ น้ ตัว อย่างด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ ม ข้ น 70%,
95% และแอลกอฮอล์สมั บูรณ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
4.4 ย้ ายชิน้ ตัวอย่างไปแช่ลงในสารละลายผสมระหว่างไซลี น และแอลกอฮอล์
สัมบูรณ์ ในอัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 10 นาที
4.5 แช่ชิ ้นตัวอย่างลงในไซลีนเป็ นเวลา 5–10 นาที จากนันผนึ
้ กชิ ้นตัวอย่างจาก
ทัง้ 3 แนวการตัดลงบนสไลด์เดียวกันด้ วยสารผนึกสไลด์ DePeX
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5. การแช่ ย่ ยุ เซลล์ ดัดแปลงจาก Schmid (1982)
5.1 ตัดเนื ้อไม้ ให้ มีขนาดประมาณ 3 ลูกบาศก์มิลลิเมตร แล้ วใช้ ใบมีดโกนเฉื อน
ตัดตามยาวให้ มีขนาดบางที่สดุ จากนันแช่
้ ลงในสารละลายเจฟฟรี ย์ (Jeffrey’s solution) ซึ่งมีฤทธิ์
เป็ นกรด เพื่อสลายชันมิ
้ ดเดิลลาเมลลา
5.2 นาตัวอย่างปั่ นเหวี่ยงเพื่อแยกองค์ประกอบของเนื ้อเยื่อด้ วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยง
ที่ 2,500–4,000 รอบต่อนาที โดยจะปั่นเหวี่ยงทุกครัง้ ก่อนการเปลี่ยนสารในทุกขันตอน
้
5.3 ย้ อ มเนื อ้ เยื่ อ ด้ ว ยสี ซ าฟรานิ น ความเข้ ม ข้ น 1% ในสารละลายเอทานอล
ความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของพืชแต่ละชนิด แล้ วจึง
ล้ างสีสว่ นเกินด้ วยน ้าสะอาด 2–3 ครัง้
5.4 ดึงนา้ ออกจากเนือ้ เยื่ อด้ วยสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70%, 95%
และแอลกอฮอล์สมั บูรณ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
5.5 ย้ ายเนือ้ เยื่อไปลงในสารละลายผสมระหว่างไซลีนกับ แอลกอฮอล์ สัมบูรณ์
ในอัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 10 นาที
5.6 แช่ เ นื อ้ เยื่ อ ลงในไซลี น เป็ นเวลา 5–10 นาที จากนั น้ ผนึ ก สไลด์ ด้ วย
สารผนึกสไลด์ DePeX ชนิดละ 10 ซ ้า
6. การบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
6.1 บรรยายลัก ษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบ จากสไลด์ ถ าวร
ที่ได้ จ ากวิธีการลอกผิวใบหรื อการทาให้ แผ่นใบใส พร้ อมทัง้ คานวณความหนาแน่นของปากใบ
(Paul, Sharma, Pandey, & Meena, 2017) ดังนี ้
ความหนาแน่นของปากใบ (%) =
เมื่อ

S
x 100
S+E

S = จานวนปากใบต่อหนึง่ หน่วยพื ้นที่
E = จานวนเซลล์ผิวทังหมดภายในพื
้
้นที่เดียวกันนี ้
6.2 บรรยายลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ในภาคตัด ขวางของแผ่น ใบและ
ก้ านใบจากกรรมวิธีพาราฟฟิ น ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง แนวรัศมี
และแนวขนานเส้ นสัม ผัส จากการตัดด้ วยเครื่ องไมโครโทมและวิธีการแช่ยุ่ยเซลล์ โดยบรรยาย
ลักษณะ รูปร่าง ขนาดของเซลล์ ตลอดจนตาแหน่งที่พบเซลล์และเนื ้อเยื่อชนิดต่าง ๆ
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การบันทึกภาพเซลล์ และเนือ้ เยื่อ
บันทึกภาพเซลล์ และเนื อ้ เยื่ อภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสงและบันทึกภาพด้ วย
กล้ อง LEICA MC170HD
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ แผ่นใบ ก้ านใบ และเนื อ้ ไม้ ของพื ช สกุล
Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียงในประเทศไทย จานวน 4 สกุล 27 ชนิด โดยวิธีการ
ลอกผิ ว การท าให้ แผ่น ใบใส และการตัด ตามขวางด้ ว ยกรรมวิธี พ าราฟฟิ น รวมถึ ง การศึก ษา
กายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนาน
เส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์ สรุปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชที่ศกึ ษา ดังนี ้
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ มีผิวเคลือบคิวทิน 1 แบบ คือ แบบเรี ยบ เซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
จากการลอกผิว มีรูปร่าง 3 แบบ คือ 1) เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน 2) เซลล์รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ และ 3)
เซลล์รูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว จากการลอกผิว มี 3 แบบ คือ 1) ผนังเซลล์
เว้ าลึก 2) ผนังเซลล์เป็ นคลื่น และ 3) ผนังเซลล์เรี ยบ ชนิดของปากใบ จากการลอกผิว มี 6 แบบ
คือ 1) ปากใบแบบแอคทิโนไซติก 2) ปากใบแบบแอนไอโซไซติก 3) ปากใบแบบอะนอโมไซติก
4) ปากใบแบบไซโคลไซติก 5) ปากใบแบบพาราไซติก และ 6) ปากใบแบบเททระไซติก เนือ้ เยื่อ
ชัน้ รองจากผิว มีหรื อไม่มี ขน มีหรื อไม่มี ชนิดของขน มี 8 ชนิด คือ 1) ขนเซลล์เดียว 2) ขนสอง
เซลล์ 3) ขนหลายเซลล์ 4) ขนต่ อ มหลายเซลล์ 5) ขนต่ อ มแบบไม่ มี ก้ าน 6) ขนต่ อ ม
แบบมี ก้ าน 7) ขนต่ อ มรู ป เรื อ และ 8) ขนรู ป ร่ า งคล้ ายหยดน า้ ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี ลั ก ษณ ะ
มีโซฟิ ลล์ เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน เซลล์ สเกลอรี ด ไม่มี สารสะสม มีหรื อไม่มี ชนิดของสาร
สะสม มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ผลึกรูปดาว 2) ผลึกรูปปริ ซึม และ 3) เซลล์หลัง่ ที่มีสารสะสมติดสีแดง
เข้ ม ช่ องสารหลั่ง มีหรื อไม่มี ลักษณะขอบใบ มี 2 แบบ คือ 1) ขอบใบโค้ งลง และ2) ขอบใบ
เรี ยบ ส่ วนปลายของขอบใบ มี 2 แบบ คือ 1) ส่วนปลายของขอบใบมน และ 2) ส่วนปลายของ
ขอบใบแหลม เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว จากการตัดตามขวางด้ วยกรรมวิธีพ าราฟฟิ น มี 2 แบบ
ได้ แก่ 1) รู ปร่ างกลมหรื อรี และ 2) รูปร่ างสี่เหลี่ยม มัดท่ อลาเลียงที่ บริ เวณขอบใบ มีหรื อไม่มี
เซลล์ เส้ นใย มี 2 ชนิด ได้ แก่ 1) เซลล์เส้ นใยแบบปกติ และ 2) เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น รู ปร่ างของ
เส้ นกลางใบในภาคตัดขวาง ด้ านบน มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ด้ านบนเว้ า 2) ด้ านบนเรี ยบ และ 3)
ด้ านบนนูน ส่วนด้ านล่าง มี 6 แบบ ได้ แก่ 1) รูปร่างกลม 2) รูปร่างครึ่งวงกลม 3) รูปร่างไม่แน่นอน
4) รูปร่างสามเหลี่ยม 5) รูปร่างสี่แหลี่ยมคางหมู และ 6) รูปร่างคล้ ายอักษรยู รู ปร่ างของก้ านใบ
ในภาคตัดขวาง มี 4 แบบ ได้ แก่ 1) รูปร่างกลม 2) รูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ 3) รูปร่างครึ่งวงกลม
และ 4) รูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู วงเนือ้ ไม้ มีหรื อไม่มี รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางของเนือ้ ไม้
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มี 2 แบบ ได้ แ ก่ 1) ส่ ว นใหญ่ มี ข นาดใกล้ เคี ย งกั น และ 2) มี ห ลายขนาดคละกั น รู ป แบบ
การรวมกลุ่มของเวสเซล มี 2 แบบ ได้ แก่ 1) ส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว และ 2) มีทงแยกเป็
ั้
น
เซลล์ เดี่ ย วและซ้ อ นทับ กัน หลายเซลล์ ในแนวรั ศ มี พาเรงคิ ม าแนวแกน มี ห รื อ ไม่ มี ไทโลส
มีหรื อไม่มี ผนั งเซลล์ เส้ นใยในภาคตัดขวางของเนื อ้ ไม้ มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ผนังเซลล์บาง 2)
ผนังเซลล์ ค่อนข้ างหนา และ 3) ผนัง เซลล์ หนามาก ยางไม้ สะสมอยู่ในเซลล์ 3 ชนิด ได้ แก่ 1)
สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี 2) สะสมในเซลล์เส้ นใย และ 3) สะสมในเวสเซล พาเรงคิมาแนว
รัศมี จากการตัดตามยาวในแนวรัศมี มีเซลล์ 2 ชนิด ได้ แก่ 1) เซลล์แนวตัง้ และ 2) เซลล์แนวนอน
แผ่ นมี รู เป็ น แบบปกติ รอยเว้ า บนผนั ง เวสเซล เป็ นแบบมี ข อบและจั ด เรี ย งตัว แบบสลับ
เซลล์ เส้ นใย จากการตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัสและการแช่ยุ่ยเซลล์ มี 2 ชนิด ได้ แก่ 1)
เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ และ 2) เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
จากลักษณะกายวิภ าคศาสตร์ ที่ได้ ไม่สามารถสร้ างรู ปวิธานระบุสกุลได้ แต่ สามารถ
นาไปสร้ างรู ปวิธ านในการระบุชนิดพื ช ในสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ ใกล้ เคียงใน
ประเทศไทยได้ ดังนี ้
รู ป วิ ธ านส าหรั บ ระบุ ช นิ ด พื ช สกุ ล Bauhinia sensu stricto และสกุ ล ที่ ใกล้ เคี ย ง
บางชนิ ด ในประเทศไทย โดยวิ ธีก ารลอกผิ ว และการทาให้ แผ่ นใบใส การตัดตามขวาง
โดยกรรมวิ ธีพ าราฟฟิ น การตั ดเนื อ้ ไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัดตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ ย่ ยุ เซลล์
1. มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบ
1. ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบ
2. มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วในแผ่นใบ
2. ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วในแผ่นใบ
3. มีขอบใบโค้ งลง
3. มีขอบใบเรี ยบ
4. มีสว่ นปลายของขอบใบแหลม
4. มีสว่ นปลายของขอบใบมน
5. ไม่มีผลึกในก้ านใบ
5. มีผลึกในก้ านใบ

2
12
6. B. malabarica
3
12. B. saccocalyx
4
5
7
8. B. pottsii var. mollissima
6
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6. มีขนสองเซลล์และขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าในก้ านใบ
3. B. galpinii
6. มีขนหลายเซลล์ในก้ านใบ
14. B. variegata
7. มีรูปร่างก้ านใบคล้ ายอักษรยู
8
7. ไม่มีรูปร่างก้ านใบคล้ ายอักษรยู
11
8. มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติในก้ านใบ
7. B. monandra
8. มีทงเซลล์
ั้
เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นในก้ านใบ
9
9. มีขนต่อมแบบไม่มีก้านในก้ านใบ
2. B. blakeana
9. มีขนหลายเซลล์ในก้ านใบ
10
10. มีเฉพาะผลึกรูปดาวในก้ านใบ
10. B. purpurea
10. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ในก้ านใบ
1. B. acuminata
11. มีก้านใบรูปร่างกลม
15.B. viridescens var. viridescens
11. มีก้านใบรูปร่างครึ่งวงกลม
13. B. tomentosa
12. มีขอบใบเรี ยบ
13
12. มีขอบใบโค้ งลง
15
13. มีสว่ นปลายของขอบใบแหลม
4. B. glauca ssp. tenuiflora
13. มีสว่ นปลายของขอบใบมน
14
14. มีขนหลายเซลล์และขนต่อมหลายเซลล์ในบริเวณขอบใบ
23. P. aureifolia
14. ไม่มีขนใบบริเวณขอบใบ
24. P. integrifolia
15. มีวงเนื ้อไม้
16
15. ไม่มีวงเนื ้อไม้
17
16. มีพาเรงคิมาแนวแกนในเนื ้อไม้
17. La. harmsiana
16. ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกนในเนื ้อไม้
21. Ly. strychnifolia
17. มีพาเรงคิมาแนวแกนในเนื ้อไม้
18
17. ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกนในเนื ้อไม้
26. P. siamensis
18. มีผลึกในเนื ้อไม้
19
18. ไม่มีผลึกในเนื ้อไม้
23
19. มีเฉพาะผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อไม้
20
19. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ในเนื ้อไม้
19. Ly. binatum
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20. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ เฉพาะเซลล์แนวนอน
20. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ เฉพาะเซลล์แนวตัง้
21. มีรูปร่างเส้ นกลางใบด้ านบนเรี ยบ
21. มีรูปร่างเส้ นกลางใบด้ านบนเว้ า
22. มีก้านใบรูปร่างกลม
22. มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
23. มีเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกันในเนื
้
้อไม้
23. ไม่มีเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกันในเนื
้
้อไม้
24. มีก้านใบรูปร่างครึ่งวงกลม
24. มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
25. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบในภาคตัดขวางรูปร่างสี่เหลี่ยม
25. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบในภาคตัดขวางรูปร่างกลมหรื อรี
26. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่างไม่แน่นอน
26. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่างคล้ ายจิกซอว์

20. Ly. hookeri
21
22
16. La. curtisii
9. B. pulla
5. B. lakhonensis
24
25
11. B. racemosa
18. La. scandens
27. P. sirindhorniae
26
22. Ly. winitii
25. P. larseniana
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ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลชงโค (Bauhinia)
การศึกษากายวิภาคศาตร์ ของพืชสกุล Bauhinia ในประเทศไทย จานวน 15 ชนิด ด้ วย
วิธีการลอกผิวใบ การทาให้ แผ่นใบใส กรรมวิธีพาราฟฟิ น การตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัด
ตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์ มีผลการศึกษา ดังนี ้
รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิดของพืชสกุล Bauhinia จากลักษณะเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
โดยวิธีการลอกผิวและการทาให้ แผ่ นใบใส มีดังนี ้
1. มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเหมือนกันทังสองด้
้
าน
2
1. มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบสองด้ านแตกต่างกัน
11
2. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเฉพาะรูปร่างไม่แน่นอน
3
2. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่างคล้ ายจิกซอว์หรื อรูปร่างหลายเหลี่ยม
9
3. มีผลึกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
4
3. ไม่มีผลึกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
9. B. pulla
4. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริ ซมึ
5
4. มีเฉพาะผลึกรูปดาวหรื อรูปปริซมึ
6
5. มีขนต่อมรูปเรื อ
10. B. purpurea
5. ไม่มีขนต่อมรูปเรื อ
2. B. blakeana
6. มีผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
7
6. มีผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
15. B. viridescens var. viridescens
7. มีผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
8
7. มีผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
11. B. racemosa
8. มีปากใบแบบแอคทิโนไซติกและอะนอโมไซติกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 7. B. monandra
8. มีปากใบแบบอะนอโมไซติกและพาราไซติกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 12. B. saccocalyx
9. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
10
9. มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่างหลายเหลี่ยม
6. B. malabarica
10. มีผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
13. B. tomentosa
10. ไม่มีผลึกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
8. B. pottsii var. mollissima
11. มีปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
12
11. มีปากใบเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
14. B. variegata
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12. มีขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
12. ไม่มีขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
13. มีขนต่อมรูปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
13. ไม่มีขนต่อมรูปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
14. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
14. ไม่มีผลึกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน

3. B. galpinii
13
14
4. B. glauca ssp. tenuiflora
1. B. acuminata
5. B. lakhonensis

รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิดของพืชสกุล Bauhinia จากลักษณะภาคตัดขวางของ
แผ่ นใบและก้ านใบ โดยกรรมวิธีพาราฟฟิ น มีดังนี ้
1. ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบ
1. มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบ
2. ไม่มีผลึกในก้ านใบ
2. มีผลึกรูปปริซมึ ในก้ านใบ
3. มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
3. ไม่มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
4. มีก้านใบรูปร่างกลม
4. มีก้านใบรูปร่างครึ่งวงกลม
5. มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วในแผ่นใบ
5. ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วในแผ่นใบ
6. มีขอบใบโค้ งลง
6. มีขอบใบเรี ยบ
7. มีสว่ นปลายของขอบใบแหลม
7. มีสว่ นปลายของขอบใบมน
8. ไม่มีผลึกในก้ านใบ
8. มีผลึกในก้ านใบ
9. มีขนสองเซลล์และขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าในก้ านใบ
9. มีขนหลายเซลล์ในก้ านใบ
10. มีรูปร่างก้ านใบคล้ ายอักษรยู
10. ไม่มีรูปร่างก้ านใบคล้ ายอักษรยู

2
5
3
4. B. glauca ssp. tenuiflora
5. B. lakhonensis
4
9. B. pulla
11. B. racemosa
6. B. malabarica
6
12. B. saccocalyx
7
8
10
8. B. pottsii var. mollissima
9
3. B. galpinii
4. B. variegata
11
14
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11. มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติในก้ านใบ
7. B. monandra
11. มีทงเซลล์
ั้
เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นในก้ านใบ
12
12. มีขนต่อมแบบไม่มีก้านในก้ านใบ
2. B. blakeana
12. มีขนหลายเซลล์ในก้ านใบ
13
13. มีเฉพาะผลึกรูปดาวในก้ านใบ
10. B. purpurea
13. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ในก้ านใบ
1. B. acuminata
14. มีก้านใบรูปร่างกลม
15. B. viridescens var. viridescens
14. มีก้านใบรูปร่างครึ่งวงกลม
13. B. tomentosa
รู ป วิ ธ านส าหรั บ การระบุ ช นิ ด ของพื ช สกุ ล Bauhinia โดยการตั ด เนื ้อ ไม้ ใน
ภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาคตั ด ตามยาวแนวขนานเส้ นสั ม ผั ส และ
การแช่ ย่ ยุ เซลล์ มีดังนี ้
1. มีวงเนื ้อไม้
2
1. ไม่มีวงเนื ้อไม้
6
2. มีพาเรงคิมาแนวแกน
3
2. ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกน
7. B. monandra
3. มีผลึกในเนื ้อไม้
4
3. ไม่มีผลึกในเนื ้อไม้
5
4. มีเฉพาะผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อไม้
6. B. malabarica
4. มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริ ซมึ ในเนื ้อไม้
12. B. saccocalyx
5. มียางไม้ สะสมในเวสเซล
3. B. galpinii
5. ไม่มียางไม้ สะสมในเวสเซล
15. B. viridescens var. viridescens
6. มีพาเรงคิมาแนวแกน
7
6. ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกน
1. B. acuminata
7. มีไทโลส
8
7. ไม่มีไทโลส
9
8. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ เฉพาะเซลล์แนวตัง้
2. B. blakeana
8. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ ทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน 8. B. pottsii var. mollissima
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9. มีรูปร่างขอบใบโค้ ง
10
9. มีรูปร่างขอบใบเรี ยบ
12
10. มีเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกันในเนื
้
้อไม้
11
10. ไม่มีเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกันในเนื
้
้อไม้
9. B. pulla
11. มีก้านใบรูปร่างครึ่งวงกลม
11. B. racemosa
11. มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
5. B. lakhonensis
12. มียางไม้ สะสมในเนื ้อไม้
13
12 ไม่มียางไม้ สะสมในเนื ้อไม้
10. B. purpurea
13. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ เฉพาะเซลล์แนวตัง้
4. B. glauca ssp. tenuiflora
13. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ ทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
14
14. มีสว่ นปลายของขอบใบมน
13. B. tomentosa
14. มีสว่ นปลายของขอบใบแหลม
14. B. variegata
1. B. acuminata (กาหลง)
1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 6 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนมีรูปร่ างคล้ ายจิกซอว์
และมี ผ นัง เซลล์ เว้ าลึก มี ป ากใบเฉพาะบริ เวณใกล้ เส้ น กลางใบเป็ น แบบแอนไอโซไซติก และ
พาราไซติ ก มี ค่ า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านบน 3.13%
มีขนหลายเซลล์กระจายทั่วแผ่นใบด้ านบน ส่วนเซลล์ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างคล้ าย
จิกซอว์และมีผนังเซลล์เป็ นคลื่น มีปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก และพาราไซติก มีคา่
ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 15.45% มีขนหลายเซลล์กระจายทัว่
แผ่นใบด้ านล่างและมีขนต่อมรูปเรื อเฉพาะบริเวณใกล้ ขอบใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มี
ช่องสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ ที่บริ เวณขอบใบ มีสารสะสมเป็ นผลึกรูปดาวใกล้ บริ เวณเส้ นกลางใบและ
ผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
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1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 6 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัด เจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มี ขนหลายเซลล์ และขนต่อมรู ปเรื อ ไม่มี ปุ่มเล็ก เซลล์ ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนเฉพาะผิวใบด้ านบน มี ขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และ
มีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่ างกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์ใน
ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ ว ยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตัว ล้ อ มรอบกลุ่ ม
มัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ น
มัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดง
เข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 6 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 7 กลุ่ม
มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–7 ชัน้ มีเซลล์
เส้ น ใยแบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัด ท่อ ล าเลี ยง มี สารสะสมติด สี แ ดงเข้ ม ที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
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1.1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 7 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนื ้อไม้ รูปร่างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรูขนาดใหญ่ รูปแบบการ
รวมกลุ่มของเวสเซลส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 59.52
ไมโครเมตร ไม่มี พ าเรงคิม าแนวแกน (axial parenchyma) มี ไทโลส (tylose) เซลล์เส้ นใยมี ผนัง
เซลล์บาง ไม่มียางไม้ (gum) และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รู ป ร่ า งพาเรงคิม าแนวรั ศ มี (ray parenchyma) มี ทัง้ เซลล์ แ นวตัง้ (upright
cells) และเซลล์แนวนอน (procumbent cells)
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ ย 194.33 ไมโครเมตร แผ่นมี รูเป็ นแบบปกติ (simple perforation plate)
รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ นแบบมีขอบ (bordered intervessel pit) จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะ
เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 547.67 ไมโครเมตร
2. B. blakeana (ชงโค)
2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
2.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 8 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมีผนังเซลล์ เป็ นคลื่น เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีปากใบแบบอะนอโมไซติกและแอนไอโซไซติก
มีค่าร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน 1.74% ส่วนเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
ด้ านล่างมีปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก และเททระไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่น
ของปากใบในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่า ง 11.00% มีขนสองเซลล์เฉพาะบริ เวณเส้ นกลางใบและ
บริ เวณระหว่า งขอบใบและเส้ น กลางใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี เซลล์
สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมี เซลล์หลัง่ และมีผลึกรู ปปริ ซึม ส่วนผลึก
รูปดาวมีเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
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2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 8 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อ
ลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ วเคลื อบคิวทิ นชัดเจนเฉพาะผิ วใบด้ านบน มี ข นสองเซลล์ ไม่มี ปุ่ มเล็ ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิ เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 2–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างสี่ เหลี่ ยมคางหมู มี ผิวเคลื อบคิวทิน ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขน
สองเซลล์ในผิวใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบ
มัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและ
รูปปริซมึ
2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 8 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 8 กลุ่ม
มี มัด ท่ อ ล าเลี ย งเสริ ม ด้ า นบนซ้ ายและขวาจ านวน 2 กลุ่ม มี เซลล์ เวสเซลเรี ย งต่อ กัน 2–6 ชัน้
มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
ที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริ ซมึ
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2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 9 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนื ้อไม้ รูปร่างเวสเซลในภาคตัดขวางมีเฉพาะรูขนาดใหญ่ รูปแบบการ
รวมกลุ่มของเวสเซลส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว เวสเซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 86.90
ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมใน
พาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริ ซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 269.66 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบมี
้
ผนังกัน้ และแบบไม่มีผนังกัน้ ซึ่งมีความ
ยาวเฉลี่ย 683.10 ไมโครเมตร
3. B. galpinii (กาหลงแดง)
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
3.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 10 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน มี
ผนั ง เซลล์ เ ป็ นคลื่ น เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านบนมี ป ากใบแบบอะนอโมไซติ ก และพาราไซติ ก
มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 1.35% เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
มี ปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก และเททระไซติก มี ค่าร้ อยละความหนาแน่นของ
ปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 9.68% มีขนสองเซลล์และขนรูปร่างคล้ ายหยดน ้ากระจายทัว่
ทังเนื
้ ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ ทังใน
้
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง นอกจากนี ้ยังมีสารสะสมเป็ นผลึกรูปดาวที่บริ เวณขอบใบ
และเส้ นกลางใบ มีผลึกรู ปปริ ซึมที่บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
ใบด้ านบน
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3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 10 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริเวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้า ไม่มีปมุ่ เล็ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชัน้
ผิวมีรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริ เวณขอบใบ มีสารสะสม
ติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปดาว
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนต่อมรูปร่างคล้ าย
หยดนา้ ไม่มี ปุ่ มเล็ ก มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี
เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิ ว ลักษณะของมี โซฟิ ลล์ เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมี ชนั ้ แพลิเซดติดกับ
ผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยงตัว 1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
แทรกอยู่ มี เ ซลล์ เ ส้ นใยทั ง้ แบบปกติ แ ละเซลล์ เ ส้ นใยคล้ ายวุ้ นล้ อมรอบมั ด ท่ อ ล าเลี ย ง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างสามเหลี่ยม มี ผิวเคลือบคิวทิน ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนต่อม
รูปร่างคล้ ายหยดน ้าในผิวใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พ าเรงคิมาเรี ยงตัว
ล้ อมรอบกลุม่ มัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่ม
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูป
ดาวและรูปปริซมึ
3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 10 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนต่อมรู ปร่ างคล้ ายหยดนา้ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–8 ชัน้ มีเซลล์
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เส้ น ใยแบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัด ท่อ ล าเลี ยง มี สารสะสมติด สี แ ดงเข้ ม ที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 11 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี วงเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ างเวสเซลในภาคตัด ขวางมี ทัง้ รู ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ข นาดเส้ นผ่ า นศูน ย์ ก ลางเฉลี่ ย 88.55 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน มี ไ ทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในเวสเซล และไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 258.41 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 444.30 ไมโครเมตร
4. B. glauca var. tenuifolia (เสีย้ วเครือ)
4.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
4.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 12 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมี ผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
และมีผนังเซลล์เรี ยบ ส่วนเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอนและมีผนังเซลล์เป็ น
คลื่น เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีปากใบแบบอะนอโมไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบ
ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน 3.28% เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า งมี ป ากใบแบบแอนไอโซไซติ ก
อะนอโมไซติก และเททระไซติก มีค่าร้ อยละความหนาแน่นของจานวนปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
ด้ านล่าง 11.11% มีขนหลายเซลล์ ที่เส้ นกลางใบและบริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ ที่บริ เวณขอบใบและ
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เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน ส่วนในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีช่องสารหลัง่ เฉพาะที่
บริ เวณขอบใบ มีเซลล์หลัง่ เฉพาะที่บริ เวณขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีสารสะสมเป็ นผลึก
รูปดาวและรูปปริซมึ ที่เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
4.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 12 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริเวณขอบใบ และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างวงร๊ มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ผิวมีขนต่อมแบบไม่มี
ก้ านและขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัว ล้ อมรอบกลุ่ม
มัดท่อลาเลียงและมีเซลล์คอลเลงคิมาอยู่ถัดจากเนือ้ เยื่อชันผิ
้ ว เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียง
จานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ น
ใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
4.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 12 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิม าและเซลล์ คอลเลงคิม า กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อล าเลี ยงเป็ น มัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี มัด
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ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซล
เรี ย งต่ อ กั น 1–6 ชั น้ มี เ ซลล์ เ ส้ นใยทั ง้ แบบปกติ แ ละเซลล์ เ ส้ นใยคล้ ายวุ้ น ล้ อมรอบมั ด
ท่อล าเลี ยง มี ส ารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิม า และเนื อ้ เยื่ อมัด
ท่อลาเลียง
4.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 13 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนื ้อไม้ รู ปร่างเวสเซลในภาคตัดขวางส่วนใหญ่มีรูขนาดใหญ่ รูปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
238.65 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์หนามาก มียางไม้
สะสมในเวสเซล และไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–3 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 323.41 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 1102.12 ไมโครเมตร
5. B. lakhonensis (ส้ มเสีย้ วเถา)
5.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
5.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 14 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างไม่แน่นอนและ
มี ผ นังเซลล์ เป็ นคลื่ น เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบทัง้ สองด้ านมี ปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก
และพาราไซติ ก มี ค่า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน 12.36%
และมีขนหลายเซลล์ที่เส้ นกลางใบและบริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ส่วนเซลล์ในเนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยมและมีผนังเซลล์เรี ยบ มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบ
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ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 6.41% มีขนต่อมที่บริ เวณขอบใบ มีขนหลายเซลล์และขนต่อมรูปเรื อที่
เส้ นกลางใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลั่งที่บริ เวณขอบใบและเส้ นกลางใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน ในขณะที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีชอ่ งสารหลัง่ ที่บริ เวณขอบใบเท่านัน้ มี
เซลล์หลัง่ ที่เส้ นกลางใบและบริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
ส่วนเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิ วใบด้ านล่างมี เซลล์หลั่งเฉพาะที่เส้ นกลางใบ มี สารสะสมเป็ นผลึกรู ปปริ ซึม ที่
เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
5.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 14 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้านและขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์
ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริ เวณขอบใบ
และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มี เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวมีรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้
รองจากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบน
เพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชัน้
และชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปดาว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนต่อม
แบบไม่มี ก้านและขนต่อมรู ปเรื อ ไม่มี ปุ่มเล็ก เนื อ้ เยื่อพื น้ ประกอบด้ วยเซลล์พ าเรงคิม าเรี ยงตัว
ล้ อมรอบกลุม่ มัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่ม
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ าย
วุ้น ล้ อ มรอบมัด ท่อ ล าเลี ย ง มี ส ารสะสมติด สี แ ดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว พาเรงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
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5.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 14 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจน เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นหลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิม าและเซลล์ คอลเลงคิม า กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อล าเลี ยงเป็ น มัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี มัด
ท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–7 ชัน้ มีเซลล์เส้ น
ใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
5.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 15 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี ทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ย 203.46 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิม าแนวแกน ไม่มี ไทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์ หนามาก มียางไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี
และไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–4 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 274.10 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 596.51 ไมโครเมตร
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6. B. malabarica (เสีย้ วใหญ่ )
6.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
6.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 16 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างหลายเหลี่ยม
และมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยบ มีปากใบแบบพาราไซติกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 17.68% มีขนต่อมแบบมีก้านที่
บริเวณขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน ส่วนเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมี ขนต่อมรูปเรื อในบริ เวณ
ใกล้ ข อบใบและมี ข นหลายเซลล์ บ ริ เวณระหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์ ส เกลอรี ด มี ช่องสารหลั่งที่ บริ เวณขอบใบเฉพาะในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบน มี สารสะสม
เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างเป็ นผลึกรูปดาวที่บริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ และมี
ผลึกรูปปริซมึ ที่บริเวณเส้ นกลางใบ
6.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 16 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบมี ก้าน ไม่มีปุ่มเล็ก เซลล์ในเนือ้ เยื่ อชัน้ ผิวมี
รู ป ร่ างกลมหรื อรี มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิ ว 1 ชัน้ ไม่มี มัด ท่อล าเลี ย งที่ บ ริ เวณขอบใบ และไม่ มี
สารสะสมติดสีแดงเข้ มในมีโซฟิ ลล์
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์และ
ขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มี เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี มี
เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิ ว ลักษณะของมี โซฟิ ลล์ เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมี ชนั ้ แพลิเซดติดกับ
ผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อ แท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยงตัว 2 ชัน้ และชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
แทรกอยู่ มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติ ล้อมรอบมัดท่อลาเลียง ไม่มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มในมีโซฟิ ลล์
และมีผลึกรูปดาว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่ แผ่นใบด้ านบนเว้ าลงและแผ่นใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนต่อม
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แบบมีก้านในผิวใบด้ านล่าง ไม่มีปมุ่ เล็ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัว ล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง ไม่มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่ อมัดท่อลาเลียง และมี
ผลึกรูปปริซมึ
6.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 16 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 4 กลุม่ มี
มัดท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–5 ชัน้ มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
6.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 17 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี วงเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ างเวสเซลในภาคตัด ขวางมี ทัง้ รู ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 91.41 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน มีไทโลส เซลล์
เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในเวสเซล และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 249.58 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 776.58
ไมโครเมตร
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7. B. monandra (โยทะกา)
7.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
7.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 18 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเป็ นคลื่น มีปากใบแบบอะนอโมไซติกและแอคทิโนไซติกเฉพาะใน
เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง มี ค่าร้ อยละความหนาแน่น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง
9.52% มีขนหลายเซลล์ที่เส้ นกลางใบและมีขนเซลล์เดียวบริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ
ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ ที่บริเวณ
ขอบใบและบริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง มีผลึกรูปดาวที่เส้ น
กลางใบและบริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
7.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 18 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมี
รูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติ
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ มเฉพาะในมีโซฟิ ลล์
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มี
ปุ่ มเล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจาก
้
ผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มีเซลล์เส้ น
ใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มเฉพาะในมีโซฟิ ลล์ และมีผลึกรูปดาว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่ แผ่นใบด้ านบนเว้ าลงและแผ่นใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ในผิ วใบด้ านล่าง ไม่มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม าเรี ยงตัว ล้ อมรอบกลุ่ม
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มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อล าเลียงมี มัดท่อลาเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง ไม่มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ ม มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
7.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 18 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนต่อมรู ปร่ างคล้ ายหยดนา้ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–8 ชัน้ มีเซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง ไม่มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม
และมีผลึกรูปปริซมึ
7.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 19 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี วงเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ างเวสเซลในภาคตัด ขวางมี ทัง้ รู ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 76.19 ไมโครเมตร ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์บาง ไม่มียางไม้ และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมี ค วามยาวเฉลี่ ย 271.39 ไมโครเมตร แผ่น มี รูเป็ น แบบปกติ รอยเว้ า บนผนัง เวสเซล
เป็ นแบบมี ขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบมี ผนังกัน้ และแบบไม่มี ผนังกัน้ ซึ่งมี
ความยาวเฉลี่ย 528.24 ไมโครเมตร
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8. B. pottisii var. mollissima (ชงโคไฟ)
8.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
8.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 20 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมีผนังเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเว้ าลึก มีปากใบแบบพาราไซติกในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบทัง้ สองด้ าน
มี ค่ า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน 1.41% และมี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 5.05% มีขนหลายเซลล์ที่เส้ นกลางใบและ
เส้ น ใบย่อ ยในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิ วใบทัง้ สองด้ าน ไม่มี ปุ่ มเล็ ก ไม่มี เซลล์ ส เกลอรี ด ไม่มี ช่องสารหลั่ง
มีเซลล์หลัง่ ที่เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก
8.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 20 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ าง
กลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริเวณขอบใบ และมีสารสะสมติดสีแดง
เข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบี ยบ เรี ยงตัว 2–3 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่ แผ่ นใบด้ านบนเว้ าลงและแผ่นใบ
ด้ านล่างมีรูปร่ างกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์ใน
ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ ว ยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตัว ล้ อ มรอบกลุ่ ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อล าเลียงมี มัดท่อลาเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
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ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึก
รูปดาว
8.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 20 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจน เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นหลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์ ส เกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ย
เซลล์พ าเรงคิม า กลุ่ม เนื อ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มี มัดท่อลาเลี ยงจานวน
1 กลุ่ม มีมดั ท่อลาเลียงเสริมด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–5 ชัน้
มีเซลล์เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติด
สีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
8.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 21 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
202.31 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์บาง มียางไม้ สะสมใน
เวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 453.94 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 830.56 ไมโครเมตร
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9. B. pulla (แสลงพันเถา)
9.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
9.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 22 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมี ผนังเซลล์ เป็ นคลื่น เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนมีปากใบแบบอะนอโมไซติกและไซโคลไซติก
มี ค่าร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน 1.08% ส่วนเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
ด้ านล่างมีเฉพาะปากใบแบบพาราไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
ด้ านล่าง 8.90% มี ขนต่อมแบบมี ก้านที่ บ ริ เวณขอบใบเฉพาะในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง ไม่มี
ปุ่ มเล็ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง มีเซลล์หลัง่ ที่บริ เวณ
ขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก
9.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 22 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบมี ก้าน ไม่มีปุ่มเล็ก เซลล์ในเนือ้ เยื่ อชัน้ ผิวมี
รูปร่ างสี่เหลี่ยมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยทัง้
แบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และ
มีผลึกรูปดาว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ า นล่า งมี รู ป ร่ างคล้ า ยตัว อัก ษรยู มี ผิ วเคลื อ บคิว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบด้ า นบนและด้ า นล่ า ง มี
ขนหลายเซลล์ และขนต่อมหลายเซลล์ ในผิวใบด้ านล่าง ไม่มี ปุ่ มเล็ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ วย
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เซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุม่ มัดท่อลาเลียง มีเซลล์คอลเลงคิมาที่ด้านบนและด้ านล่างของ
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบ
มัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
9.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 22 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิม า เนื อ้ เยื่ อพื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม า
และมีเซลล์คอลเลงคิมาอยูถ่ ดั เข้ ามาจากเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบ
เคียงข้ าง มีมัดท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–8 ชัน้ ไม่มี มัดท่อลาเลี ยง
เสริ ม มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสม
ติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
9.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 23 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
276.63 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์ หนามาก มียางไม้
สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 149.31 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 738.99
ไมโครเมตร
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10. B. purpurea (ชงโค)
10.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
10.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 24 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมีผนังเซลล์ เป็ นคลื่น มีปากใบแบบแอนไอโซไซติกและพาราไซติกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
ด้ านบน มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 3.41% และไม่มีขน ใน
เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านล่ า งมี ป ากใบแบบแอคทิ โ นไซติ ก และ อะนอโมไซติ ก มี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 10.87% โดยมีขนต่อมหลายเซลล์ที่บริเวณ
ขอบใบ มีขนหลายเซลล์และขนต่อมรูปเรื อที่บริ เวณขอบใบและเส้ นกลางใบ ไม่มีปมุ่ เล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด ไม่ มี ช่ อ งสารหลั่ ง มี เ ซลล์ ห ลั่ ง และผลึ ก รู ป ดาวที่ บ ริ เ วณ ระหว่ า งขอบใบและ
เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่าง มีผลึกรูปปริซมึ ที่เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
10.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 24 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริเวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนสองเซลล์และขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมุ่ เล็ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใย
แบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัด เจนเฉพาะผิวใบด้ านบน มี ขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 2–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปดาว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ า นล่ า งมี รู ป ร่ า งสามเหลี่ ย ม มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่ า ง มี ข น
หลายเซลล์และขนต่อมหลายเซลล์ในผิวใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนือ้ เยื่อพืน้ ประกอบด้ วยเซลล์
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พาเรงคิม าเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่ม มัดท่อล าเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อล าเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติ
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
10.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 24 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิม าและมี เซลล์ ค อลเลงคิม าอยู่ถัด เข้ า มาจากเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ น
มัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 5–6 กลุ่ม มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม ด้ านบนซ้ าย
และขวาจานวน 2 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–7 ชัน้ มี เซลล์เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์
เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
10.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 25 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี ทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รู ป แบบการรวมกลุ่ ม ของเวสเซลมี ทั ง้ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ ย วและซ้ อนทั บ กั น หลายเซลล์ ใ น
แนวรัศมี เวสเซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 106.20 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มี
ไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์บาง ไม่มียางไม้ และผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 262.92 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 611.56 ไมโครเมตร
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11. B. racemosa (ชงโคนา)
11.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
11.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 26 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน มี
ผนังเซลล์เป็ นคลื่น เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนไม่มีปากใบและมีขนเซลล์เดียวที่บริเวณขอบใบ ส่วนใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีปากใบแบบอะนอโมไซติกและพาราไซติก มี ค่าร้ อยละความหนาแน่น
ของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 15.91% มีขนหลายเซลล์ ที่เส้ นกลางใบและเส้ นใบย่อย มี
ขนต่อมรูปเรื อเฉพาะบริ เวณใกล้ ขอบใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ มีเซลล์
หลัง่ ที่เส้ นกลางใบและมี ผลึกรูปดาวที่บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบเฉพาะในเนื ้อเยื่อชัน้
ผิวใบด้ านล่าง
11.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 26 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มี ขนเซลล์ เดี ย วและขนต่อมรู ป เรื อ ไม่มี ปุ่ มเล็ ก เซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้ รองจากผิว ไม่มีมัดท่อลาเลียงที่บริ เวณขอบใบ
และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนเฉพาะผิวใบด้ านบน มี ขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ และ
ชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 3–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ ข้ าง มีเซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม มี
ผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่ แผ่นใบด้ านบนเว้ าลงและแผ่นใบ
ด้ า นล่ า งมี รู ป ร่ า งคล้ ายตัว อัก ษรยู มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ านล่ า ง
มี ข นหลายเซลล์ ไม่มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม าเรี ย งตัว ล้ อ มรอบกลุ่ม
มัดท่อลาเลียงและมีเซลล์คอลเลงคิมาอยู่ถัดจากเนือ้ เยื่อชันผิ
้ ว เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียง
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จ านวน 1 กลุ่ม รู ป ร่ า งครึ่ ง วงกลม กลุ่ ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ นมัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ า ง มี
เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อล าเลี ยง และมี สารสะสมติด
สีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
11.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 26 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างครึ่ ง วงกลม มี ผิ ว เคลื อ บคิ วทิ น
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิมาและมีเซลล์คอลเลงคิมาอยู่ถัดเข้ ามาจากเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัด
ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 3–7 ชัน้ ไม่มี
มั ด ท่ อ ล าเลี ย งเสริ ม มี เ ซลล์ เ ส้ นใยทั ง้ แบบปกติ แ ละเซลล์ เ ส้ นใยคล้ ายวุ้ นล้ อมรอบมั ด
ท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
11.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 27 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี ทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รูปแบบการรวมกลุม่ ของเวสเซลมีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี เวส
เซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 71.12 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ น
ใยมีผนังเซลล์บาง มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี และไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 233.35 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 670.05 ไมโครเมตร
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12. B. saccocalyx (เสีย้ วป่ า)
12.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
12.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 28 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
มี ผนังเซลล์เป็ นคลื่ น เนือ้ เยื่อชัน้ ผิ วใบด้ านบนมีปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก และ
ไซโคลไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่ อชันผิ
้ วใบด้ านบน 8.73% เนื ้อเยื่อชัน้
ผิวใบด้ านล่างมีปากใบแบบอะนอโมไซติกและพาราไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบ
ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 3.60% และยังมีขนสองเซลล์บริ เวณขอบใบและมี ขนหลายเซลล์ ที่
บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ เซลล์หลัง่
และผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
12.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 28 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มี ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่
มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริเวณขอบใบ และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนเฉพาะผิวใบด้ านบน มี ขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ า น
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ และ
ชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 3–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ ข้ าง มีเซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างคล้ ายตัวอักษรยู มี ผิวเคลื อบคิวทิน ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขน
หลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตั ว ล้ อมรอบกลุ่ ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อล าเลียงมี มัดท่อลาเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
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ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึก
รูปดาว
12.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 28 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างสามเหลี่ ย ม มี ผิ วเคลื อบคิวทิ น
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิมาและมีเซลล์คอลเลงคิมาอยู่ถัดเข้ ามาจากเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัด
ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 5 กลุม่ มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวา
จานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–5 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ าย
วุ้น ล้ อ มรอบมัด ท่อ ล าเลี ย ง มี ส ารสะสมติด สี แ ดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว พาเรงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
12.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 29 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี วงเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ างเวสเซลในภาคตัด ขวางมี ทัง้ รู ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 82.47 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน มีไทโลส เซลล์
เส้ นใยมี ผ นัง เซลล์ ค่ อ นข้ างหนา มี ย างไม้ สะสมในเวสเซลและพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี มี ผ ลึ ก
รูปดาวและรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 296.74 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เฉพาะเซลล์ เส้ น ใยแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ง มี ค วามยาวเฉลี่ ย
1,080.52 ไมโครเมตร
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13. B. tomentosa (ชงโคดอกเหลือง)
13.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
13.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 30 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมีผนังเซลล์เว้ าลึก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีปากใบแบบแอนไอโซไซติกและอะนอโมไซติก มี
ค่าร้ อยละความหนาแน่น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบน 4.20% ส่วนเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
ด้ านล่างมีเฉพาะปากใบแบบอะนอโมไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
ใบด้ านล่าง 14.63% มีขนหลายเซลล์ที่บริ เวณขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและกระจายอยู่
ทัว่ ทังแผ่
้ นใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ มีเซลล์
หลัง่ ที่บริเวณขอบใบและผลึกรูปปริซมึ ที่เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
13.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 30 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ าง
กลมหรื อรี ไม่มีเนือ้ เยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์ ไม่
มีปมเล็
ุ่ ก มีเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างคล้ ายตัวอักษรยู มี ผิวเคลื อบคิวทิน ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขน
หลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตั ว ล้ อมรอบกลุ่ ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อลาเลี ยงมี มัดท่อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
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ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึก
รูปปริซมึ
13.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 30 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมา กลุ่ม
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 8 กลุ่ม มีมดั ท่อลาเลียง
เสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–4 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบ
้
ปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
พาเรงคิมาและเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
13.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 31 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมีทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รูปแบบการรวมกลุม่ ของเวสเซลมีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี เวส
เซลมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 47.82 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ น
ใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในเวสเซลและพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 222.00 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 665.49 ไมโครเมตร
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14. B. variegata (เสีย้ วดอกขาว)
14.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
14.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 32 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมี ผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
และมีผนังเซลล์เรี ยบ ไม่มีปากใบ มีขนหลายเซลล์ ส่วนเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่าง
ไม่แน่นอน มีผนังเซลล์เป็ นคลื่น มีเฉพาะปากใบแบบอะนอโมไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของ
ปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง 7.77% มี ข นหลายเซลล์ ที่ เส้ นกลางใบและเส้ น ใบย่ อ ย
มี ข นต่อ มรู ป เรื อ ที่ เส้ น กลางใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี เซลล์ ส เกลอรี ด
มีช่องสารหลั่งเฉพาะในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีสารสะสมเป็ นผลึกรู ปปริ ซึมที่เส้ นกลางใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
14.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 32 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มี ขนหลายเซลล์ และขนต่อมรู ปเรื อ ไม่มี ปุ่มเล็ก เซลล์ ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์และ
ขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มี
เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิ ว ลักษณะของมี โซฟิ ลล์ เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมี ชนั ้ แพลิเซดติดกับ
ผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยงตัว 1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
แทรกอยู่ มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ า นล่ า งมี รู ป ร่ า งคล้ ายตัว อัก ษรยู มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ านล่ า ง
มีขนหลายเซลล์ และขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพืน้ ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัว
ล้ อมรอบกลุ่ม มัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่ อลาเลียงมีมัดท่อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม
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กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์เส้ นใย
คล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
14.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 32 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจน เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นหลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 8 กลุ่ม
มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุม่ มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–4 ชัน้ มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
14.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 33 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมีทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ขนาดเส้ น ผ่านศูน ย์ กลางเฉลี่ ย 98.90 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิม าแนวแกน ไม่มี ไทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในเวสเซล และมีผลึกรูปดาว
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 226.00 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 450.78 ไมโครเมตร

79
15 B. viridescens var. viridescens (เสีย้ วฟ่ อม)
15.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
15.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 34 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมี ผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมี ผ นังเซลล์ เป็ นคลื่ น เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบทัง้ สองด้ านยังมี ปากใบแบบแอนไอโซไซติก
และอะนอโมไซติก มีค่าร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 1.45% และ
มี ค่าร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 12.30% มี ขนต่อมรู ปเรื อ ที่
บริ เวณขอบใบและมี ข นหลายเซลล์ กระจายทั่วทัง้ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง ไม่มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์ ส เกลอรี ด มี ช่องสารหลั่งเฉพาะที่ บ ริ เวณขอบใบในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง มี เซลล์ หลั่ง
เฉพาะที่บริ เวณขอบใบและมีสารสะสมเป็ นผลึกรูปปริ ซึมที่เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสอง
้
ด้ าน
15.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 34 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้านและขนต่อมรูปเรื อ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์
ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มี
เซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างสี่ เหลี่ ยมคางหมู มี ผิวเคลื อบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขน
หลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตั ว ล้ อมรอบกลุ่ ม
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มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อล าเลียงมี มัดท่อลาเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อ มรอบมั ด ท่ อ ล าเลี ย ง มี ส ารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว พาเรงคิ ม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
15.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 34 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจน เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นหลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื อ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
มีมัดท่อลาเลี ยงเสริ ม ด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุ่ม มี เซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–6 ชัน้ มี
เซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
ที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
15.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 35 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี วงเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ างเวสเซลในภาคตัด ขวางมี ทัง้ รู ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ข นาดเส้ นผ่ า นศูน ย์ ก ลางเฉลี่ ย 91.48 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน มี ไ ทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 323.83 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 752.60
ไมโครเมตร
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ภาพประกอบ
้อเยื้อเยื
่อชันผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้นาใบและก้
นใบ (จ–ซ)
ของกาหลง
(B. acuminata):
ภาพประกอบ6 เนื
6 เนื
่อ้ ชัวนผิ
้ ใบ ว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
านใบ
(จ–ซ) ของกาหลง
(B.
ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้acuminata)
านบน ข. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน ค. ขนต่อมรู ปเรื อใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบ
มน ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่างกลม และ ซ. ก้ านใบ (NV = ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ77ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนื
เนือ้ ้อไม้
เส้ น สัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ
(จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้กาหลง
กาหลง(B.(B.acuminata)
acuminata): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใย
แบบไม่มีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ.
ลักษณะเซลล์เส้ นใย (NS = เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ , PC = เซลล์แนวนอน และ UP = เซลล์
แนวตัง)้
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ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
8 เนื8้อเยืเนื่อ้อเยื
ชันผิ
้ ่อวชัใบนผิ
้ (ก–ง)
วใบ และภาคตั
(ก–ง) และภาคตั
ดขวางแผ่ดนขวางแผ่
ใบและก้นานใบ
ใบและก้
(จ–ซ)านใบ
ของชงโค
(จ–ซ)
(B.ของชงโค
blakeana):(B.ก.
เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน ข.blakeana)
ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบและส่วนปลายของขอบใบ
มน ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่างกลม และ ซ. ก้ านใบ
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ภาพประกอบ99ภาคตั
ภาคตัดดขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
(ค และ
ง) และการแช่
ุ เนื ้อไม้
(จ และ
ฉ) ของเนื
blakeana)
เส้ นสัมผัสัสม(คผัสและ
ง) และการแช่
ย่ยุ เนืยย่้อไม้
(จ และ
ฉ) ของเนื
้อไม้ ช้อไม้
งโคชงโค
(B. (B.
blakeana):
ก.ลักษณะ
ภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ มาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใยแบบมี
ผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
(GR = ยางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี, PC = เซลล์แนวนอน, SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน,
้
TY = ไทโลส และ UP = เซลล์แนวตัง)้
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ภาพประกอบ
เนื อ้ เนืเยื้อเยื
่ อ ชัน้่อผิชัวนผิ
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบา(จ–ซ)
ของกาหลงแดง
ภาพประกอบ1010
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
นใบ (จ–ซ)
ของกาหลง(B.
galpinii): ก. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนในผิวใบด้ าแดง
นบน(B.
ข. เซลล์
รูปร่างไม่แน่นอนและหลายเหลี่ยมใกล้ เส้ นกลางใบ
galpinii)
ในผิวใบด้ านบน ค. ขนหลายเซลล์ในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนต่อมรู ปร่างคล้ ายหยดน ้าในผิวใบด้ านล่าง จ. ขอบใบ
โค้ งลง ฉ. เส้ นกลางใบรู ปร่ างสามเหลี่ยม ช. เซลล์หลัง่ ในเส้ นกลางใบ และ ซ. ขนต่อมรู ปร่ างคล้ ายหยดน ้าใน
ก้ านใบ (WD = ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้า และ SE = เซลล์หลัง่ )
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ภาพประกอบ11
11ภาคตั
ภาคตัดขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง) และการแช่
และการแช่ยยยุ่ ุ่ยเนืเนื้อไม้
ของเนื
้อไม้อ้ กไม้
าหลงแดง
(B. galpinii)
เส้ น สัมสัผัมสผัส(ค(คและ
อ้ ไม้(จ(จและ
และฉ) ฉ)
ของเนื
กาหลงแดง
(B. galpinii):
ก. ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซลและไทโลส ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ
ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (PC = เซลล์แนวนอน, SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน,
้ TY = ไทโลส และ
UP = เซลล์แนวตัง)้
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ภาพประกอบ
้อเยื้อเยื
่อชันผิ
้่อชัวนผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ (จ–ซ)
ของเสี
้ยวเครืของเสี
อ (B. ้ยวเครื
glaucaอ
ภาพประกอบ1212เนื เนื
้ ใบ ว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ssp. tenuiflora): ก. เซลล์รูปร่ างหลายเหลี
มในผิวใบด้
ข. เซลล์หลัง่ ที่ขอบใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่ าง
(B. ่ยglauca
ssp.านบน
tenuiflora)
ไม่แน่นอนและผลึกรู ปดาวในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเส้ นกลางใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบ ฉ. บริ เวณ
ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่างครึ่ งวงกลม และ ซ. ก้ านใบ (DR = ผลึกรูปดาว และ SE =
เซลล์หลัง่ )
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ภาพประกอบ 13
13 ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดตามยาวแนวรั
ดตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
(ค และ
ฉ) ของเนื
้อไม้อ้เสีไม้้ยวเครื
อ (B.อglauca
ssp. ssp.
เส้ น สัสัมมผัผัสส (ค
และ ง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยเนื
ุ่ย เนื้อไม้อ้ ไม้(จ (จและและ
ฉ) ของเนื
เสี ย้ วเครื
(B. glauca
tenuiflora)
tenuiflora): ก. ลักษณะภาคตัด ขวางของเวสเซล
ข. พาเรงคิม าแนวรัศ มี เซลล์ แนวตัง้ ค. เซลล์
เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และยางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล
จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และ GR =
ยางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี)
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ว้ ใบวใบ
(ก–ง)
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบา(จ–ซ)
ของส้ มของส้
เสีย้ วเถา
(B.
ภาพประกอบ1414เนืเนื
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
นใบ (จ–ซ)
มเสี ้ยว
lakhonensis): ก. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนในผิ
นบน ข. ปากใบแบบแอนไอโซไซติกและอะนอโมไซติก ที่
เถาวใบด้
(B. าlakhonensis)
ขอบใบด้ านบน ค. ลัก ษณะเนื อ้ เยื่อ ชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง ง. ช่องสารหลั่งในผิ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบโค้ งลง ฉ.
ขนหลายเซลล์บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรู ปร่ างกลม และ ซ. ก้ านใบรู ปร่ างคล้ าย
กีบเท้ าสัตว์ (AI = ปากใบแบบแอนไอโซไซติก และ AN = ปากใบแบบอะนอโมไซติก)
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ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ15
15ภาคตั
ภาคตัดขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ นสัมผัส (ค และ ง)ง) และการแช่
และการแช่ยยยุ่ ่ยุ เนืเนื้อไม้
้อไม้(จ(จและ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้้อไม้ส้มสเสี
้ มเสี้ยวเถา
้ยวเถา(B.(B.lakhonensis)
lakhonensis):
ก. ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์ เส้ นใยแบบมี
ผนังกัน้ และยางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะ
ของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
ผิ้ ว ใบ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบ
(จ–ซ)
ของเสี
ย้ วใหญ่
(B.
ภาพประกอบ1616เนืเนือ้ เยื้อเยื่ อ่อชันชั้ นผิ
วใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของเสี
้ยวใหญ่
malabarica): ก. เซลล์รูป ร่ างหลายเหลี่ยมในผิ
านบน ข. ขนต่อมแบบมีก้านที่ ขอบใบด้ านบน ค. เซลล์
(B.วใบด้
malabarica)
รูปร่างหลายเหลี่ยมในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนต่อมรู ปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบโค้ งลง ฉ. เนื ้อเยื่อ
ชันรองจากผิ
้
วบริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรู ปร่ างคล้ ายอักษรยู และ ซ. ก้ านใบกลม
(HPD = เนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว, NV = ขนต่อมรูปเรื อ และ SG = ขนต่อมแบบมีก้าน)
NV = ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดตามยาวแนวรั
ดตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ 17 ภาคตัดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ นสัสัมมผัผัสส (ค
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
้อไม้เสีเสี้ยวใหญ่
้ยวใหญ่(B.(B.malabarica)
malabarica): ก.
(ค และ
และ ง) และการแช่ยยุ่ เนื ้อไม้ (จ(จ และ
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซลและไทโลส ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใย
แบบไม่มีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะ
เซลล์เส้ นใย (TY = ไทโลส)
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ภาพประกอบ
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของโยทะกา
(B.
ภาพประกอบ1818เนืเนือ้ เยื้อเยื
้ ว ใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของโยทะกา
monandra): ก. เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในผิวใบด้(B.
านบน
ข. ลักษณะขอบใบด้ านบน ค. ขนหลายเซลล์ในเส้ นกลาง
monandra)
ใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในผิวใบด้ านล่าง จ. ขนต่อมแบบไม่มีก้านที่ขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่างกลม และ ซ. ก้ านใบรู ปร่างคล้ ายอักษรยู (GD = ขนต่อมแบบไม่มีก้าน)
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ภาพประกอบ1919ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ มี(ข)(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนืเนือ้ ้อไม้
(จ และ
และ ฉ)
เส้ นสัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ
ฉ) ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้โยทะกา
โยทะกา(B.(B.monandra)
monandra): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ มาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใย
แบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์
เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และ PR = ผลึกรูปปริซมึ )
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ภาพประกอบ
20 เนื
ชันผิ
้ ่อวชัใบนผิ
ดขวางแผ่ดนขวางแผ่
ใบและก้ านนใบ
(จ–ซ)าของชงโคไฟ
pottsii var.
ภาพประกอบ
20้อเยืเนื่อ้อเยื
้ (ก–ง)
วใบ และภาคตั
(ก–ง) และภาคตั
ใบและก้
นใบ (จ–ซ)(B.
ของชงโคไฟ
mollissima): ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์
วใบด้var.
านบนmollissima)
ข. ขนหลายเซลล์ ในผิว ใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่ าง
(B.ในผิ
pottsii
คล้ ายจิกซอว์ในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบ ฉ. เส้ นกลางใบรูปร่ างกลม ช.
ก้ านใบรูปร่างคล้ ายอักษรยู และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ
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ภาพประกอบ2121ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ มี(ข)(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ผัสม(ค
ง) และการแช่
ยยุ่ เนื ้อไม้
้อไม้ของเนื
ชงโคไฟอ้ ไม้
(B.ชงโคไฟ
pottsii var.
เส้สัมนสั
ผัสและ
(ค และ
ง) และการแช่
ยุ่ ย(จเนื และ
อ้ ไม้ ฉ)(จ ของเนื
และ ฉ)
(B. mollissima)
pottsii var.
mollissima): ก.ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซลและไทโลส ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค.
เซลล์ เส้ นใยแบบมี ผ นังกัน้ ง. รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ น สัม ผัส จ. ลักษณะของ
เวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และ TY = ไทโลส)
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ภาพประกอบ
22 22
เนื ้อเยื
ชันผิ
้ ่อวชัใบ
และภาคตั
ดขวางแผ่ดนขวางแผ่
ใบและก้นานใบ
(จ–ซ)าของแสลงพั
(B. pulla):
ภาพประกอบ
เนื่อ้อเยื
นผิ
้ (ก–ง)
วใบ (ก–ง)
และภาคตั
ใบและก้
นใบ (จ–ซ)นเถา
ของแสลงพั
น
ก. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนในผิวใบด้ านบน ข. ขอบใบด้
ค. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนในผิวใบด้ านล่าง ง. ขน
เถา (B.านบน
pulla)
ต่อมแบบมีก้านที่ขอบใบด้ านล่าง จ. ขอบใบโค้ งลง ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบ
รูปร่างคล้ ายอักษรยู และ ซ. ก้ านใบรูปร่างกลม (SG = ขนต่อมแบบมีก้าน)
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ภาพประกอบ23
23ภาคตั
ภาคตัดขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนืเนือ้ ้อไม้
นเถา
(B.(B.
pulla)
เส้ น สัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ และ ฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้แสลงพั
แสลงพั
นเถา
pulla): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิม าแนวรัศมี เซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มี
ผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
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ภาพประกอบ
24 24
เนื ้อเยื
ชันผิ
้ ่อวชัใบ
และภาคตั
ดขวางแผ่ดนขวางแผ่
ใบและก้นานใบ
(จ–ซ)าของชงโค
(B. ของชงโค
purpurea):(B.ก.
ภาพประกอบ
เนื่อ้อเยื
นผิ
้ (ก–ง)
วใบ (ก–ง)
และภาคตั
ใบและก้
นใบ (จ–ซ)
เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในผิวใบด้ านบน ข. ผลึกรู ปดาวในผิวใบด้ านบน ค. ขนต่อมรู ปเรื อและขนหลายเซลล์ในผิว
purpurea)
ใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านล่าง จ. มีมัดท่อลาเลียงใกล้ บริ เวณขอบใบ ฉ. เส้ นกลางใบรู ปร่ าง
สามเหลี่ยม ช. ก้ านใบรู ป ร่ างคล้ ายอักษรยู และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ (DR = ผลึก รู ป ดาว, MC = ขน
หลายเซลล์ และ NV = ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ 25 ภาคตัดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดตามยาวแนวรั
ดตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
(ค และ
ง) และการแช่
เนื ้อไม้
(จ และ
ฉ) ของเนื
(B. purpurea)
เส้ นสัมผัสัสม(คผัสและ
ง) และการแช่
ยยุ่ เนืยยุ่้อไม้
(จ และ
ฉ) ของเนื
้อไม้ ช้อไม้
งโคชงโค
(B. purpurea):
ก. ลักษณะ
ภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ มาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใยแบบมี
ผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
(SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของชงโคนา
(B.
ภาพประกอบ2626เนืเนื
้ ว ใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของชงโคนา
racemosa): ก. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนและหลายเหลี
่ยมในผิวใบด้ านบน ข. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน ค.
(B. racemosa)
เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนต่อมรูปเรื อและขนหลายเซลล์ในผิวใบด้ านล่าง จ. ขอบใบโค้ งลง ฉ.
บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรู ปร่ างกลม และ ซ. ก้ านใบรู ปร่ างครึ่ งวงกลม (NV =
ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ27
27ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ขวาง (ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนื
เนือ้ ้อไม้
เส้ นสัมสัผัมสผัส(ค(คและ
ไม้ (จ
(จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้ชงโคนา
ช งโคนา(B.(B.racemosa)
racemosa): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใย
แบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์
เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน,
้ PC = เซลล์แนวนอน และ UP = เซลล์แนวตัง)้
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของเสี
ย้ วป่้ยวป่
า (B.
ภาพประกอบ2828เนืเนื
้ ว ใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของเสี
า
saccocalyx): ก. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นอนในผิวใบด้
นบน ข. ช่องสารหลัง่ ในผิวใบด้ านบน ค. ขนหลายเซลล์ใน
(B. าsaccocalyx)
ผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์และขนต่อมรู ปเรื อในผิวใบด้ านล่าง จ. ขอบใบโค้ งลง ฉ. เส้ นกลางใบรู ปร่ าง
สามเหลี่ยม ช. ก้ านใบรู ปร่ างครึ่ งวงกลม และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ (MC = ขนหลายเซลล์, NV = ขนต่อม
รูปเรื อ และ SV = ช่องสารหลัง่ )
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ภาพประกอบ
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ 29
29 ภาคตัดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ นสัมสัมผัผัสส(ค(คและ
้ ไม้ (จ(จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้เสีเสี้ยวป่
ย้ วป่า (B.
า (B.saccocalyx)
saccocalyx): ก.
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยุ่ยเนือ้อไม้
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ มาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์เส้ นใย
แบบมี ผ นังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมี ขอบบนผนัง เวสเซล จ. ลัก ษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะ
เซลล์เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน,
้ PC = เซลล์แนวนอน และ UP = เซลล์แนวตัง)้
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ภาพประกอบ
และภาคตั
ด ขวางแผ่
นใบและก้
านใบานใบ
(จ–ซ)(จ–ซ)
ของชงโคดอกเหลื
อง
ภาพประกอบ3030เนืเนือ้ เยื้อเยื่อชั่อน้ชัผินผิ
้ วใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
ของชงโคดอก
(B. tomentosa): ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิ กเหลื
ซอว์อในเนื
่อชัน้ ผิวใบด้ านบน ข. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน
ง (B.อ้ เยืtomentosa)
ค. ขนต่อมรู ปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบและ
ส่วนปลายของขอบใบมน ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่ างกลม และ ซ. ก้ านใบ
(MC = ขนหลายเซลล์)
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ภาพประกอบ 31 ภาคตั
ดตามยาวแนวรั
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ภาคตัดดขวาง
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
มผัมส ผั(คส และ
ง) และการแช่
ยยุ่ เนื ้อไม้ยุ่ ย(จเนืและ
งโคดอกเหลื
อง (B. tomentosa)
เส้สันสั
(ค และ
ง) และการแช่
อ้ ไม้ฉ)(จของเนื
และ ้อไม้
ฉ) ชของเนื
อ้ ไม้ ชงโคดอกเหลื
อ ง (B.
tomentosa): ก.ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ ม าแนวรัศมี เซลล์ แนวตัง้ ค. เซลล์
เส้ นใยแบบไม่มี ผนังกัน้ ง. เซลล์เส้ นใยแบบมี ผนังกัน้ และรอยเว้ าแบบมี ขอบบนผนังเวสเซล จ.
ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่อชั่อน้ ชัผินผิ
ว้ ใบวใบ
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ า(จ–ซ)
ของเสี ้ยวดอกขาว
(B.
ภาพประกอบ3232เนืเนื
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
นใบ (จ–ซ)
ของเสี ้ยวดอก
variegata): ก. เซลล์รูป ร่ างหลายเหลี่ย มในผิขาว
วใบด้
ข. ขนหลายเซลล์ในผิ วใบด้ านบน ค. เซลล์ รูป ร่ าง
(B.านบน
variegata)
ไม่แน่นอนในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. มีมดั ท่อลาเลียงใกล้ บริ เวณขอบใบ
ฉ. เส้ นกลางใบรู ปร่ างคล้ ายอักษรยู ช. ก้ านใบรู ปร่ างคล้ ายอักษรยู และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ (MC =
ขนหลายเซลล์ และ NV = ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ3333ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ มี(ข)(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง) และการแช่
และการแช่ยยยุ่ ยุ่ เนื
เนื้อไม้
้อไม้ (จ
(จ และ
และ ฉ)
ฉ) ของเนื
ของเนื ้อไม้
้อไม้ เเสีสี ้ยวดอกขาว
้ยวดอกขาว (B.
(B. variegata):
variegata) ก.
เส้ นสัสัมมผัผัสส(ค(คและ
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิม าแนวรัศมี เซลล์ แนวตัง้ และผลึกรู ปดาว ค. เซลล์
เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ ง. เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และรอยเว้ าแบบมี ขอบบนผนัง เวสเซล จ.
ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (DR = ผลึกรูปดาว และ SF = เซลล์เส้ นใยแบบมี
ผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
ผิ้ ว ใบ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของเสี
ย้ วฟ่้ยวฟ่
อม อม
(B.
ภาพประกอบ3434เนืเนือ้ เยื
้อเยื่ อ่อชัชัน้ นผิ
วใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของเสี
viridescens var. viridescens): ก.(B.
เซลล์viridescens
รูปร่ างไม่แน่นvar.
อนและปากใบแบบแอนไอโซไซติ
ก ในผิวใบด้ านบน ข.
viridescens)
เซลล์หลัง่ ที่ขอบใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่ างไม่แน่นนอนในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์และขนต่อมรู ปเรื อ จ.
ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบรูปร่ างคล้ าย
อักษรยู (AI = ปากใบแบบแอนไอโซไซติก, MC = ขนหลายเซลล์, NV = ขนต่อมรูปเรื อ และ SE = เซลล์หลัง่ )
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ภาพประกอบ 35
35 ภาคตัดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ขวาง (ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
เสี เสี
้ยวฟ่้ยวฟ่
อมอม
(B.(B.
viridescens
เส้ นสัสัมมผัผัสส(ค(คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ เนื
่ยุ เนื้อไม้้อไม้(จ(จและ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้้อไม้
viridescensvar.var.
viridescens)ข. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวตัง้ และ
viridescens): ก.ลัก ษณะภาคตัด ขวางของเวสเซล
แนวนอน ค. เซลล์เส้ นใยแบบมีผ นังกัน้ ง. เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และรอยเว้ าแบบมี ขอบบน
ผนัง เวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์ เส้ นใย (PC = เซลล์ แนวนอน, SF =
เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และ UP = เซลล์แนวตัง)้
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ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลกะไดลิง (Lasiobema)
การศึกษากายวิภาคศาตร์ ของพืชสกุล Lasiobema ในประเทศไทย จานวน 3 ชนิด ด้ วย
วิธีการลอกผิวใบ การทาให้ แผ่นใบใส กรรมวิธีพาราฟฟิ น การตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัด
ตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์ มีผลการศึกษา ดังนี ้
รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิดของพืชสกุล Lasiobema จากลักษณะเนือ้ เยื่อชัน้
ผิวใบ โดยวิธีการลอกผิวและการทาให้ แผ่ นใบใส
1. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วทังด้
้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอน
1. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วทังด้
้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
2. มีขนต่อมรูปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
2. มีขนต่อมรูปเรื อ

2
3. La. scandens
1. La. curtisii
2. La. harmsiana

รู ป วิ ธ าน ส าห รั บ ก ารระบุ ชนิ ด ของพื ชสกุ ล Lasiobema จากลั ก ษ ณ ะ
ภาคตัดขวางของแผ่ นใบและก้ านใบ โดยกรรมวิธีพาราฟฟิ น
1. มีก้านใบรูปร่างกลม
1. มีก้านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
2. มีผลึกรูปดาวในบริเวณเส้ นกลางใบ
2. ไม่มีผลึกในแผ่นใบ

2. La. harmsiana
2
1. La. curtisii
3. La. scandens

รู ป วิธานสาหรั บ การระบุ ชนิ ดของพื ชสกุ ล Lasiobema โดยการตัดเนื อ้ ไม้ ใน
ภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาคตั ด ตามยาวแนวขนานเส้ นสั ม ผั ส และ
การแช่ ย่ ยุ เซลล์
1. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
1. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
2. มีผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อไม้
2. ไม่มีผลึกในเนื ้อไม้

2. La. harmsiana
2
1. La. curtisii
3. La. scandens
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1. La. curtisii (เครือเขาแกบ)
1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 36 ก–ง)
1.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมี ผ นัง เซลล์ เป็ นคลื่ น มี ป ากใบพาราไซติ ก ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบทั ง้ สองด้ า น มี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบน 1.32% และมี ค่าร้ อยละความหนาแน่น
ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง 12.03% มี ขนต่อมรู ป เรื อ และขนหลายเซลล์ ที่ บ ริ เวณ
เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ ที่บริ เวณ
ขอบใบในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง มี เซลล์ หลั่ง ที่ เส้ นกลางใบและสารสะสมเป็ นผลึกรู ปดาวที่
เส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 36 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ งและส่วนปลายของขอบใบแหลม มี ผิวเคลื อบคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ รองจากผิ ว มี มัด ท่อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า และแผ่น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่ างครึ่ งวงกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนต่อมรู ป
เรื อและขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมา
เรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่มมัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อล าเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ ง
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วงกลม กลุ่ม เนือ้ เยื่ อลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคียงข้ าง มี เซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบ
มัดท่อ ล าเลี ยง มี ส ารสะสมติด สี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 36 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัด เจน เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นหลายเซลล์ ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม
ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–6 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติและล้ อมรอบ
มัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 37 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่ วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
228.65 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์หนามาก มียางไม้
สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 160.18 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 730.76 ไมโครเมตร
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2. La. harmsiana (ชงโคขีไ้ ก่ )
2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
2.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 38 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมี รูปร่างไม่แน่นอน
และมีผนังเซลล์เป็ นคลื่น มีปากใบแบบอะนอโมไซติกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน มีปากใบแบบ
แอคทิโนไซติกและพาราไซติกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน มีค่าร้ อยละความหนาแน่นของ
ปากใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 8.45% และมีค่าร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 11.86% มีขนเซลล์เดียวที่บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่มี เซลล์ ส เกลอรี ด ไม่ มี ช่อ งสารหลั่ง มี เซลล์ ห ลั่ง ที่ บ ริ เวณระหว่างขอบใบกับ เส้ น กลางใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองชนิ
้
ด และไม่มีผลึก
2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 38 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ รองจากผิ ว มี มัด ท่อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มี
ปุ่ มเล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจาก
้
ผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มีเซลล์เส้ น
ใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมี
ผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่ างครึ่ งวงกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงและเซลล์คอลเลงคิมาตัวล้ อมรอบกลุ่มมัดท่อลาเลียง
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เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มัด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม รู ป ร่ า งครึ่ ง วงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ น
มัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ า ง มี เซลล์ เส้ น ใยทัง้ แบบปกติ แ ละเซลล์ เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบ
มัดท่อ ล าเลี ยง มี ส ารสะสมติด สี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 38 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่
ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลี ยงแบบเคียงข้ าง มีมัดท่อลาเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม มีมัดท่อลาเลี ยงเสริ ม
ด้ านบนซ้ ายและขวาจานวน 2 กลุ่ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–3 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิ
มา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 39 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี ว งเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ า งเวสเซลในภาคตัด ขวางมี เฉพาะรู ข นาดใหญ่ รู ป แบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
120.50 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน ไม่ มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยมี ผ นัง เซลล์ ค่อ นข้ า งหนา
มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 215.06 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 703.56
ไมโครเมตร
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3. La. scandens (กะไดลิง)
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
3.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 40 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมี ผ นัง เซลล์ เว้ าลึก มี ป ากใบแบบพาราไซติก ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบทัง้ สองด้ าน มี ค่า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 1.61% และมีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของ
ปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 7.94% มีขนหลายเซลล์ที่บริ เวณเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันฺ้ ผิว
ใบด้ านล่าง ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลั่ง มี เซลล์หลั่ง ที่บริ เวณขอบใบและ
บริเวณระหว่างขอบใบกับเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง และไม่มีผลึก
3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 40 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริเวณขอบใบ และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เ นื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว เรี ย ง 1 ชั น้ เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว มี รู ป ร่ า งสี่ เ หลี่ ย มหรื อ รี ไม่ มี เ นื อ้ เยื่ อ
ชัน้ รองจากผิ ว ลัก ษณะของมี โซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน โดยมี ชัน้ แพลิเซดติด กับ ผิ วใบ
ด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว
1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่
มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างครึ่ งวงกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขนหลาย
เซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อ ลาเลี ยง มีสาร
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สะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึก
รูปปริซมึ
3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 40 ซ)
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจน เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ด แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิ ม า เนื อ้ เยื่ อ พื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ ว ยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม
ไม่ มี มัด ท่อ ล าเลี ย งเสริ ม มี เซลล์ เวสเซลเรี ย งต่อ กัน 1–6 ชัน้ มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อ ล าเลี ยง มี ส ารสะสมติด สี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง
3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 41 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
143.79 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียาง
ไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ค วามยาวเฉลี่ ย 269.83 ไมโครเมตร แผ่ น มี รูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ า บนผนัง เวสเซล
เป็ นแบบมี ขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มี ทงั ้ เซลล์เส้ นใยแบบมี ผนังกัน้ และแบบไม่มี ผนังกัน้ ซึ่งมี
ความยาวเฉลี่ย 597.09 ไมโครเมตร
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ภาพประกอบ
เนือ้เนืเยื้อเยื
่อชัน่้อผิชัวนผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ (จ–ซ)
เขาแกบอเขา
(La.
ภาพประกอบ3636
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบของเครื
(จ–ซ) อของเครื
curtisii): ก. เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในผิวใบด้ านบน
ลักษณะเส้
แกบข.(La.
curtisii)นกลางใบด้ านบน ค. ปากใบแบบพาราไซติกใน
ผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์และขนต่อมรูปเรื อในผิวใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบ
และเส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ (MC = ขนหลายเซลล์ และ NV
= ขนต่อมรูปเรื อ)
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ภาพประกอบ37
37ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยย่ยุ ยุ่ เนื
เนือ้ ้อไม้
(จ และ
และ ฉ)
เส้ นสัมสัมผัสผัส(ค(คและ
ไม้ (จ
ฉ) ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้เครื
เครืออเขาแกบ
เขาแกบ(La.
(La.curtisii)
curtisii): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF =
เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และ UP = เซลล์แนวตัง)้

120

ภาพประกอบ
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบ
(จ–ซ)
ของชงโคขี
ไ้ ก่ (La.
ภาพประกอบ3838เนืเนือ้ เยื้อเยื
้ ว ใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของชงโคขี
้ไก่
harmsiana): ก. เซลล์ รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อนในผิ ว(La.
ใบด้harmsiana)
านบน ข. ลัก ษณะเส้ น กลางใบด้ า นบน ค. ปากใบแบบ
พาราไซติกในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนเซลล์เดียวในผิวใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบรูปร่างกลม
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ภาพประกอบ3939ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง (ก)
ศมีศ มี(ข)(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยย่ยุ ยุ่ เนืเนื้อไม้
้อไม้ (จ
(จ และ
และ ฉ)
ฉ) ของเนื
เส้ นสัมสัผัมสผัส(ค(คและ
ของเนื้อไม้
้อไม้ชชงโคขี
งโคขี้ไก่้ไก่(La.
(La.harmsiana)
harmsiana): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย (SF =
เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
(ก–ง)
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของกะไดลิ
ง (La.ง
ภาพประกอบ4040เนืเนื
้ว ใบวใบ
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของกะไดลิ
scandens): ก. เซลล์ รูป ร่ า งคล้ า ยจิ ก ซอว์ ในผิ(La.
วใบด้scandens)
านบน ข. เส้ น กลางใบในผิ ว ใบด้ า นบน ค. ปากใบแบบ
พาราไซติกในผิวใบด้ านล่าง ง. ขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช.
ขนหลายเซลล์ในเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบรูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ (PA = ปากใบแบบพาราไซติก)
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ภาพประกอบ4141ภาคตั
ภาคตัดดขวาง (ก) ภาคตั
ศมีศ มี(ข)(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนืเนือ้ ้อไม้
ะไดลิง ง(La.
เส้ นสัมสัผัมสผัส(ค(คและ
ไม้ (จ และ ฉ) ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้กกะไดลิ
(La.scandens)
scandens): ก.
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซลและยางไม้ สะสมในเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค.
เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ า แบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ.
ลักษณะเซลล์เส้ นใย (GV = ยางไม้ สะสมในเวสเซล และ SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลอรพิม (Lysiphyllum)
การศึกษากายวิภาคศาตร์ ของพืชสกุล Lysiphyllum ในประเทศไทย จานวน 4 ชนิด ด้ วย
วิธีการลอกผิวใบ การทาให้ แผ่นใบใส กรรมวิธีพาราฟฟิ น การตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัด
ตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์ มีผลการศึกษา ดังนี ้
รู ปวิธานสาหรั บการระบุ ชนิ ดของพืชสกุล Lysiphyllum จากลักษณะเนือ้ เยื่อ
ชัน้ ผิวใบ โดยวิธีการลอกผิวและการทาให้ แผ่ นใบใส
1. มีเฉพาะปากใบทังแบบพาราไซติ
้
กและไซโคลไซติก
1. มีเฉพาะปากใบแบบอะนอโมไซติก
2. มีปากใบเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่าง
2. มีปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วทังสองด้
้
าน
3. มีขนเซลล์เดียวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่าง
3. ไม่มีขนในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว

3. Ly. strychnifolia
2
1. Ly. binatum
3
4. Ly. winitii
2. Ly. hookeri

รู ป วิ ธ านส าหรั บ การระบุ ชนิ ดของพื ชสกุ ล Lysiphyllum จากลั ก ษ ณ ะ
ภาคตัดขวางของแผ่ นใบและก้ านใบ โดยกรรมวิธีพาราฟฟิ น
1. มีผลึกรูปดาวและรูปปริซึมในแผ่นใบ
1. มีเฉพาะผลึกรูปดาวในแผ่นใบ
2. มีผลึกรูปปริซมึ ในก้ านใบ
2. ไม่มีผลึกในก้ านใบ
3. มีขนต่อมแบบไม่มีก้านในก้ านใบ
3. มีขนหลายเซลล์ในก้ านใบ

2
3
3. Ly. strychnifolia
1. Ly. binatum
2. Ly. hookeri
4. Ly. winitii
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รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิดของพืชสกุล Lysiphyllum จากลักษณะเนือ้ ไม้ ใน
ภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาคตั ด ตามยาวแนวขนานเส้ นสั ม ผั ส และ
การแช่ ย่ ยุ เซลล์
1. เวสเซลในภาคตัดขวางมีเฉพาะรูขนาดใหญ่
2
1. เวสเซลในภาคตัดขวางมีทงรู
ั ้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
3
2. พาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ แนวตัดตามขวางมีเฉพาะผลึกรูปปริซมึ
2. Ly. hookeri
2. พาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ แนวตัดตามขวางมีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ 3. Ly. strychnifolia
3. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ เฉพาะเซลล์แนวตัง้
4. Ly. winitii
3. มีพาเรงคิมาแนวรัศมีในเนื ้อไม้ ทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
1. Ly. binatum
1. Ly. binatum (แสลงพัน)
1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 42 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างหลายเหลี่ยม
และมีผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบแบบอะนอโมไซติกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง มีค่าร้ อยละ
ความหนาแน่น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบด้ านล่ าง 9.55% มี ข นต่อ มที่ บ ริ เวณขอบใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและมีขนหลายเซลล์ทั่วแผ่นใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีชอ่ งสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ และสารสะสมเป็ นผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
ทังสองด้
้
าน
1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 42 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมี
รูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติ
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
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บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2–3 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมี รูปร่ างครึ่ งวงกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขนหลาย
เซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนือ้ เยื่อพืน้ ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัว ล้ อมรอบกลุ่มมัดท่อลาเลียง
เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มัด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม รู ป ร่ า งครึ่ ง วงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ น
มัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดง
เข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 42 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นต่ อ มแบบไม่ มี ก้ าน ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 4 กลุ่ม
ไม่มีมัดท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–4 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัด
ท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 43 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
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118.16 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน ไม่ มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยมี ผ นัง เซลล์ ค่อ นข้ า งหนา
มียางไม้ สะสมในเวสเซล มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 411.61 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 858.17
ไมโครเมตร
2. Ly. hookeri (อรพัน)
2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
2.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 44 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมีผนังเซลล์เป็ นคลื่น มีปากใบแบบอะนอโมไซติกในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน มีค่าร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 1.01% และมีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของ
จานวนปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 9.14% ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มี
ช่องสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ และสารสะสมเป็ นผลึกรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 44 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมี
รูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริ เวณขอบใบ และมีสารสะสม
ติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
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ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ น กลางใบที่ แผ่น ใบด้ านบนเรี ยบและแผ่น ใบ
ด้ านล่างมี รูป ร่ า งครึ่ ง วงกลม มี ผิ ว เคลื อ บคิว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบด้ านบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อลาเลี ยงมี มัดท่อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปปริซมึ
2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 44 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มีเซลล์
สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิ
มาและเซลล์คอลเลงคิมา กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมัดท่อลาเลียง
จ
า
น
ว
น
2 กลุ่ม ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–4 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และ
เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา
คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 45 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
69.21 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้
สะสมในเวสเซลและพาเรงคิมาแนวรัศมี ไม่มีผลึก
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ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวนอน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 235.55 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 892.91
ไมโครเมตร
3. Ly. strychnifolia (ขยัน)
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
3.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 46 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างไม่แน่นอน
และมี ผ นังเซลล์ เป็ นคลื่ น มี ป ากใบแบบพาราไซติกและไซโคลไซติกเฉพาะในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
ด้ านล่ า ง มี ค่ า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านล่ า ง 12.90% มี
ขนต่อมที่บริเวณขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมุ่ เล็ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีชอ่ งสารหลัง่
ในเนื ้อเยื่อชัน้ ผิวใบทังสองด้
้
าน มีเซลล์หลัง่ เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและสารสะสมเป็ น
ผลึกรูปดาวในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 46 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนต่อมแบบไม่มีก้าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมี
รูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติ
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วเรี ย ง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิว มี รูป ร่ างสี่ เหลี่ ยม ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิ ว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดียว เซลล์ มี รูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้ เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชัน้ และ
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ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มี
ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม าและเซลล์ คอลเลงคิม าเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อลาเลี ยงมี มัดท่อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ า ง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมีผลึกรูปดาว
3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 46 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่
ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มี
เซลล์ เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–4 ชัน้ มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบ
มัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และ
มีผลึกรูปปริซมึ
3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 47 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
มี ว งเนื อ้ ไม้ รู ป ร่ า งเวสเซลในภาคตัด ขวางมี เฉพาะรู ข นาดใหญ่ รู ป แบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
90.00 ไมโครเมตร ไม่มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์บาง มียางไม้ สะสม
ในเวสเซล มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
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ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 331.56 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 515.11
ไมโครเมตร
4. Ly. winitii (อรพิม)
4.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
4.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 48 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างหลายเหลี่ยม
และมี ผ นังเซลล์ เรี ยบ มี ป ากใบแบบอะนอโมไซติก ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบทัง้ สองด้ าน มี ค่าร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 12.80% และมีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของ
ปากใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 13.55% มีขนเซลล์เดียวเฉพาะในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง มีเซลล์หลัง่ และ
สารสะสมเป็ นผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
4.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 48 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีมดั ท่อลาเลียงที่บริเวณขอบใบ และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ ชัดเจนทัง้ ผิว ใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขนเซลล์ เดีย ว
ไม่มีปมุ่ เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียง
ด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่ างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและ
้
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
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บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างครึ่งวงกลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มี
ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม าและเซลล์ คอลเลงคิม าเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อลาเลี ยงมี มัดท่อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
4.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 48 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่า งเซลล์ พ าเรงคิม า เนื อ้ เยื่ อพื น้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ ป ระกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม า
กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ นมัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ า ง มี มัด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 2 กลุ่ ม ไม่ มี
มัดท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–8 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใย
คล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อ
มัดท่อลาเลียง มีผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
4.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 49 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
153.58 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน ไม่ มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยมี ผ นัง เซลล์ ค่อ นข้ า งหนา
มียางไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
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ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิมาแนวรัศมีในแนวขนานเส้ นสัมผัสเรี ยงตัวกว้ างจานวน 1–2 เซลล์
เวสเซลมีความยาวเฉลี่ ย 316.46 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ซึง่ มีความยาวเฉลี่ย 984.28
ไมโครเมตร
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ภาพประกอบ
อ้ เยื้อเยื
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบานใบ
(จ–ซ)(จ–ซ)
ของแสลงพั
น (Lyน.
ภาพประกอบ4242เนืเนื
้ ว ใบวใบ(ก–ง)
(ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
ของแสลงพั
binatum): ก. เซลล์รูปร่ างหลายเหลี่ยมในผิวใบด้(B.
านบน
ข. ลักษณะขอบใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่ างหลายเหลี่ยม
binatum)
ในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ลักษณะก้ านใบ (MC = ขนหลายเซลล์)
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ภาพประกอบ43
43ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
ขวาง (ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
(ค และ
ง) และการแช่
เนื ้อไม้
ของเนื
แสลงพั
binatum)ก.ผลึก
เส้ นสัมผัสัสมผั(คส และ
ง) และการแช่
ย่ยุ ยเนืยุ่ ้อไม้
(จ (จ
และและ
ฉ) ฉ)
ของเนื
้อไม้้อไม้
แสลงพั
น น(Ly.(B.binatum):
รู ปดาวและรู ปปริ ซึม ข. พาเรงคิม าแนวรัศมีเซลล์ แนวตังและแนวนอน
้
ค. เซลล์ เส้ นใยแบบไม่มี
ผนังกัน้ ง. รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะ
เซลล์เส้ นใย (DR = ผลึกรูปดาว และ PR = ผลึกรูปปริซมึ )
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ภาพประกอบ
่อชั่อนผิ
้ ชัวนผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ (จ–ซ)
(Ly. hookeri):
ภาพประกอบ4444เนืเนื้อเยื้อเยื
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบของอรพั
(จ–ซ)นของอรพั
น (Ly.
ก. เซลล์ รู ป ร่ า งไม่ แ น่ น อนและเซลล์ ห ลั่งในผิ ว ใบด้hookeri)
า นบน ข. ช่ อ งสารหลั่ง ในผิ ว ใบด้ า นบน ค. เซลล์ รูป ร่ า ง
ไม่แน่นอนในผิวใบด้ านล่า ง ง. ลัก ษณะขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. ก้ านใบรู ปร่ างกลม และ ซ. ขนต่อมแบบไม่มีก้านในก้ านใบ (GD = ขนต่อมแบบไม่มีก้าน, SE =
เซลล์หลัง่ และ SV = ช่องสารหลัง่ )
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ภาพประกอบ45
45ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
(ค ง)
และและการแช่
ง) และการแช่
ยุ่ เนื(จ้อไม้และ
(จ และ
ฉ) ของเนื
hookeri)
เส้ นสัมผัสสัม(คผัสและ
ย่ยุ เนืย้อไม้
ฉ) ของเนื
้อไม้ อ้อไม้
รพันอรพั
(Ly.น (Ly.
hookeri):
ก. ลักษณะ
ภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกันและ
้
ผลึกรู ปปริ ซึม ง. รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ.
ลักษณะเซลล์เส้ นใย (PC = เซลล์แนวนอน และ PR = ผลึกรูปปริซมึ )
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ภาพประกอบ
เยื่ อ่อชัชัน้ นผิ
(Ly.
ภาพประกอบ 46
46เนืเนือ้ ้อเยื
้ ผิ ววใบ
ใบ (ก–ง)
(ก–ง) และภาคตั
และภาคตัดดขวางแผ่
ขวางแผ่น ใบและก้ าานใบ
นใบ (จ–ซ) ของขยันน (Ly.
strychnifolia): ก. เซลล์รูปร่างไม่แน่นอนในผิวใบด้strychnifolia)
านบน ข. ช่องสารหลัง่ ในผิวใบด้ านบน ค. ผลึกรูปดาวในผิวใบ
ด้ านล่าง ง. ปากใบแบบไซโคลไซติกในเส้ นกลางใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบ (DR = ผลึกรูปดาว และ SV = ช่องสารหลัง่ )
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ภาพประกอบ
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ47
47ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ น สัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ(จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้ขยัขยั
น (Ly.
strychnifolia): ก.
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยุ่ เนื อ้ ้อไม้
น (Ly.
strychnifolia)
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
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ภาพประกอบ
้อเยื้อเยื
่อชันผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ (จ–ซ)
ของอรพิ
(Ly. winitii):
ก.
ภาพประกอบ4848เนืเนื
่อ้ ชัวนผิ
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)ม ของอรพิ
ม (Ly.
เซลล์รูปร่ างหลายเหลี่ยมในผิวใบด้ านบน ข. ผลึกรู ปwinitii)
ดาวที่ขอบใบด้ านบน ค. เซลล์รูปร่ างหลายเหลี่ยมในผิวใบ
ด้ านล่าง ง. ขนเซลล์เดียวที่ขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช.
ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ลักษณะก้ านใบ (DR = ผลึกรูปดาว)
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ภาพประกอบ
ภาพประกอบ49
49ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ศมีศ(ข)
มี (ข)
ภาคตั
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
ด ตามยาวแนวขนาน
น
มผัและ
ส (คง)และ
ง) และการแช่
ยุ่ เนื(จ้อไม้และ
(จ และ
ฉ) ของเนื
้อไม้ อมรพิ(Ly.
ม (Ly.
winitii)
เส้ นสัมผัสสั(ค
และการแช่
ย่ยุ เนืย้อไม้
ฉ) ของเนื
้อไม้ อรพิ
winitii):
ก. ลักษณะ
ภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิ มาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ง.
รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัม ผัส จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์
เส้ นใย
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ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลใบสีทอง (Phanera)
การศึกษากายวิภ าคศาตร์ ของพื ช สกุล Phanera ในประเทศไทย จานวน 5 ชนิด ด้ วย
วิธีการลอกผิวใบ การทาให้ แผ่นใบใส กรรมวิธีพาราฟฟิ น การตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัด
ตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์ มีผลการศึกษา ดังนี ้
รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิ ดของพืชสกุล Phanera จากลักษณะเนื อ้ เยื่อชัน้
ผิวใบ โดยวิธีการลอกผิวและการทาให้ แผ่ นใบใส
1. มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเหมือนกันทังสองด้
้
าน
1. มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบสองด้ านแตกต่างกัน
2. มีขนในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน
2. ไม่มีขนในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
3. มีทงขนหลายเซลล์
ั้
และขนต่อมแบบหลายเซลล์
3. มีเฉพาะขนหลายเซลล์
4. มีขนสองเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
4. ไม่มีขนในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ

2
4
3
5. P. sirindhorniae
1. P. aureifolia
3. P. larseniana
2. P. integrifolia
4. P. siamensis

รู ปวิธานสาหรั บการระบุชนิดของพืชสกุล Phanera จากลักษณะภาคตัดขวาง
ของแผ่ นใบและก้ านใบ โดยกรรมวิธีพาราฟฟิ น
1. มีขนในก้ านใบ
1. ไม่มีขนในก้ านใบ
2. มีขนในแผ่นใบ
2. ไม่มีขนในแผ่นใบ
3. มีขนหลายเซลล์ในบริเวณเส้ นกลางใบและก้ านใบ
3. มีขนสองเซลล์ในบริเวณเส้ นกลางใบและก้ านใบ
4. มีขนหลายเซลล์และขนต่อมหลายเซลล์ในบริเวณขอบใบ
4. มีเฉพาะขนหลายเซลล์ในบริเวณขอบใบ

2
5. P. sirindhorniae
3
4. P. siamensis
4
2. P. integrifolia
1. P. aureifolia
3. P. larseniana

143
รู ป วิ ธ านสาหรั บ การระบุ ช นิ ด ของพื ช สกุ ล Phanera จากลั ก ษณะเนื อ้ ไม้ ใน
ภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาคตั ด ตามยาวแนวขนานเส้ นสั ม ผั ส และ
การแช่ ย่ ยุ เซลล์
1. มีเวสเซลส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว
1. มีเวสเซลทังแยกเป็
้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
2. มีมีวงเนื ้อไม้
2. มีไม่มีวงเนื ้อไม้
3. มียางไม้ สะสมเฉพาะในเซลล์เส้ นใย
3. มียางไม้ สะสมในเซลล์เส้ นใยและเวสเซล
4. มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี
4. ไม่มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี

2
4. P. siamensis
2. P. integrifolia
3
1. P. aureifolia
4
5. P. sirindhorniae
3. P. larseniana

1. P. aureifolia (ใบสีทอง)
1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 50 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมีผนังเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเว้ าลึก มีปากใบแบบพาราไซติกในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบทัง้ สองด้ าน
มี ค่ า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน 3.23% และมี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 10.00% มีขนเซลล์เดียวที่บริ เวณขอบใบ
และเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่
มีเซลล์หลัง่ ที่บริเวณขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก
1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 50 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนหลายเซลล์และขนต่อมหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
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บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์ ไม่มี
ปุ่ มเล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจาก
้
ผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 1–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลาย
เซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อ ลาเลี ยง มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 50 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและ
เซลล์คอลเลงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 2
กลุ่ม ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–4 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบ
มัดท่อ ล าเลี ยง มี ส ารสะสมติด สี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิม า และเนื อ้ เยื่ อ
มัดท่อลาเลียง
1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 51 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
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271.77 ไมโครเมตร มีพาเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียาง
ไม้ สะสมในเซลล์เส้ นใย ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 196.49 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี เฉพาะเซลล์ เส้ น ใยแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ง มี ค วามยาวเฉลี่ ย
1,000.50 ไมโครเมตร
4.2 P. integrifolia (เถาไฟ)
4.2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
4.2.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 52 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่างไม่แน่นอนและมี
ผนังเซลล์ เป็ นคลื่ น มี เฉพาะปากใบแบบพาราไซติก มี ค่าร้ อยละความหนาแน่น ของปากใบใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 3.58% ส่วนเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยมและมี
ผนังเซลล์ เรี ยบ มี เฉพาะปากใบแบบอะนอโมไซติก มี ค่าร้ อยละความหนาแน่น ของปากใบใน
เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 8.24% มี ขนต่อมรู ปเรื อ ที่ บริ เวณขอบใบและเส้ นกลางใบของเนื อ้ เยื่ อ
ชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีช่องสารหลัง่ มีเซลล์หลัง่ และสารสะสมเป็ น
ผลึกรูปปริซมึ ที่บริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
4.2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 52 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะเรี ย บและส่ว นปลายของขอบใบมน มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ รองจากผิ ว มี มัด ท่อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
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บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนสองเซลล์ ไม่มีปมุ่
เล็ก มีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่ างสามเหลี่ยม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลาย
เซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ล าเลี ย งเป็ นมั ด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยแบบปกติ ล้ อมรอบมั ด ท่ อ ล าเลี ย ง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง และมี
ผลึกรูปปริซมึ
4.2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 52 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนสองเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและ
เ
ซ
ล
ล์
คอลเลงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
ไม่ มี มัด ท่ อ ล าเลี ย งเสริ ม มี เซลล์ เวสเซลเรี ย งต่อ กั น 1–5 ชัน้ มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติ แ ละ
เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา
คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
4.2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 53 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
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ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี ทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ ย 135.94 ไมโครเมตร มีพ าเรงคิมาแนวแกน ไม่มีไทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา มียางไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี
และมีผลึกรูปปริซมึ
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 165.78 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 605.26 ไมโครเมตร
3. P. larseniana (เครื อศักดิ์สุวรรณ)
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
3.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 54 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมีผนังเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเว้ าลึก มีปากใบแบบพาราไซติกในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบทัง้ สองด้ าน
มี ค่ า ร้ อยละความหนาแน่ น ของปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน 3.53% และมี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 12.05% มีขนเซลล์เดียวที่บริ เวณขอบใบ
และเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีช่องสารหลัง่ ที่
บริเวณขอบใบและบริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีเซลล์หลัง่ ที่
บริเวณขอบใบและเส้ นกลางใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก
3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 54 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ าง
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กลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว มี มัดท่อล าเลี ยงจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิ วเคลื อบคิวทิน ไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลายเซลล์
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มี เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวมีรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้
รองจากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกั น โดยมีชนแพลิ
ั้
เซดติดกับผิวใบด้ านบน
เพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2 ชัน้
และชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มีเซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนหลาย
เซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบ
กลุ่มมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ล าเลี ย งเป็ นมั ด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยแบบปกติ ล้ อมรอบมั ด ท่ อ ล าเลี ย ง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 54 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนหลายเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
แทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและ
เซลล์คอลเลงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 2
กลุ่ม ไม่มีมัดท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–6 ชัน้ มี เซลล์เส้ นใยทัง้ แบบปกติและ
เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา
คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 55 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
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ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
262.47 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน ไม่ มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยมี ผ นัง เซลล์ ค่อ นข้ า งหนา
มียางไม้ สะสมในเวสเซลและเซลล์เส้ นใย ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 230.11 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 717.29 ไมโครเมตร
4. P. siamensis (สร้ อยสยาม)
4.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
4.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 56 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
และมีผนังเซลล์เรี ยบ ส่วนเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอนและมีผนังเซลล์เป็ น
คลื่ น มี ป ากใบแบบอะนอโมไซติ ก และพาราไซติ ก ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน มี ค่ า ร้ อยละ
ความหนาแน่นของปากใบในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบน 9.62% ส่วนเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่างมี
ปากใบแบบแอนไอโซไซติก อะนอโมไซติก และพาราไซติก มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของจานวน
ปากใบในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง 15.97% ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี เซลล์ ส เกลอรี ด ไม่ มี
ช่องสารหลั่ง มี เซลล์หลั่งทั่วทัง้ เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและที่บริ เวณขอบใบในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบ
ด้ านล่าง มีสารสะสมเป็ นผลึกรูปปริ ซมึ ที่บริ เวณขอบใบและบริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ
ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
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4.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 56 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและส่วนปลายของขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทิน
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ รองจากผิ ว มี มัด ท่อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างกลมหรื อรี ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชันสปองจี
้
เรี ยงตัว 2–3 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มีเซลล์เส้ น
ใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายอักษรยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มี
ปุ่ มเล็ก เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมาเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่มมัดท่อ
ลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รูปร่างครึ่งวงกลม กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ น
มัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดง
เข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
4.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 56 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ นระเบี ย บ 1 ชัน้ มี ข นต่ อ มแบบไม่ มี ก้ าน ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก ไม่ มี
เซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อพืน้ บริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์
พาเรงคิ ม าและเซลล์ ค อลเลงคิ ม า กลุ่ ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ นมั ด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ าง
มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 2 กลุ่ม ไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 3–5 ชัน้ มีเซลล์
เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบมัด ท่อ ล าเลี ย ง มี สารสะสมติด สี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า
คอลเลงคิมา และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
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4.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 57 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มีวงเนือ้ ไม้ รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี ทงั ้ รู ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รู ปแบบการรวมกลุ่ม ของเวสเซลมีทัง้ แยกเป็ นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ย 281.55 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิม าแนวแกน ไม่มี ไทโลส
เซลล์เส้ นใยมีผนังเซลล์หนามาก มียางไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี
ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 176.33 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมี ข อบ จัด เรี ย งตัว แบบสลับ มี ทัง้ เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ และแบบไม่ มี ผ นัง กัน้ ซึ่ ง มี
ความยาวเฉลี่ย 640.87 ไมโครเมตร
5. P. sirindhorniae (สิรินธรวัลลี)
5.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
5.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ภาพประกอบ 58 ก–ง)
จากการลอกผิวร่ วมกับการทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน
และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
านมีรูปร่างคล้ ายจิกซอว์
และมีผนังเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเว้ าลึก มีปากใบแบบพาราไซติกในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วใบทัง้ สองด้ าน
มีคา่ ร้ อยละความหนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน 10.53% และมีคา่ ร้ อยละความ
หนาแน่นของปากใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 9.84% ไม่มีขน ไม่มีปมุ่ เล็ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มี
ช่องสารหลั่งที่บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบน มี เซลล์หลั่ง ที่
บริเวณขอบใบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก
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5.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 58 จ–ช)
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลักษณะโค้ ง ลงและส่วนปลายของขอบใบมน มี ผิวเคลื อ บคิวทิ น
ชัดเจนบริ เวณส่วนปลายของขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างกลมหรื อรี
ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ รองจากผิ ว มี มัด ท่อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม มี เซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ล้ อ มรอบ
มัดท่อลาเลียง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วเรี ย ง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิวมี รูป ร่ างสี่ เหลี่ ยม ไม่มี เนื อ้ เยื่ อชัน้ รองจากผิ ว
ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ าน
เดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ า งเป็ น แท่ง ยาวหรื อ แท่ ง สัน้ เรี ย งตัว กัน อย่างเป็ น ระเบี ย บ เรี ย งตัว 2 ชัน้ และ
ชัน้ สปองจี เรี ยงตัว 4–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์ สเกลอรี ด มี มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้ างแทรกอยู่ มี เซลล์
เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่น ใบด้ า นบนนู น และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างมีรูปร่างสามเหลี่ยม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มี
ปุ่ มเล็ ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิม าและเซลล์ คอลเลงคิม าเรี ยงตัวล้ อมรอบกลุ่ม
มัดท่อล าเลี ยง เนื อ้ เยื่ อลาเลี ยงมี มัดท่ อล าเลี ยงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างครึ่ งวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลี ยงเป็ นมัดท่อล าเลี ยงแบบเคี ยงข้ าง มี เซลล์ เส้ นใยทัง้ แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสี แดงเข้ ม ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว พาเรงคิม า คอลเลงคิมา และ
เนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
5.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ภาพประกอบ 58 ซ)
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม มี ผิ วเคลื อ บคิวทิ น ชัด เจน
เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่
ระหว่างเซลล์ พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อพื ้นบริ เวณคอร์ เทกซ์ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอล
เลงคิมา กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีมดั ท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม ไม่มี
มัดท่อลาเลียงเสริ ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 1–7 ชัน้ มีเซลล์เส้ นใยทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใย
คล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา คอลเลงคิมา
และเนื ้อเยื่อมัดท่อลาเลียง
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5.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ภาพประกอบ 59 ก–ฉ)
จากการตั ด เนื อ้ ไม้ ในภาคตั ด ขวาง ภาคตั ด ตามยาวแนวรั ศ มี ภาค
ตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยยุ่ เซลล์พบว่า
ภาคตัดขวาง
ไม่มี วงเนื อ้ ไม้ รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมี เฉพาะรู ขนาดใหญ่ รู ปแบบ
การรวมกลุ่ม ของเวสเซลส่วนใหญ่ แยกเป็ นเซลล์ เดี่ยว เวสเซลมี ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางเฉลี่ ย
149.75 ไมโครเมตร มี พ าเรงคิ ม าแนวแกน ไม่ มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยมี ผ นัง เซลล์ ค่อ นข้ า งหนา
มียางไม้ สะสมในเวสเซล เซลล์เส้ นใย และพาเรงคิมาแนวรัศมี ไม่มีผลึก
ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
รูปร่างพาเรงคิมาแนวรัศมี มีเฉพาะเซลล์แนวตัง้
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ในแนวขนานเส้ น สัม ผัส เรี ย งตัวกว้ า งจ านวน 1 เซลล์
เวสเซลมี ความยาวเฉลี่ย 177.30 ไมโครเมตร แผ่นมีรูเป็ นแบบปกติ รอยเว้ าบนผนังเวสเซลเป็ น
แบบมีขอบ จัดเรี ยงตัวแบบสลับ มีเซลล์เส้ นใยเฉพาะแบบไม่มีผนังกัน้ ซึ่งมีความยาวเฉลี่ย 459.14
ไมโครเมตร
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ภาพประกอบ
่ อ ชั่อน้ ชัผินผิ
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของใบสี
ท องทอง
(P.
ภาพประกอบ5050เนืเนือ้ เยื้อเยื
้ ว ใบ
วใบ(ก–ง)
(ก–ง)และภาคตั
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ
(จ–ซ)
ของใบสี
aureifolia): ก. เซลล์รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ในเนื ้อเยื(P.
่อชันผิ
้ aureifolia)
วใบด้ านบน ข. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน ค. ปากใบ
แบบพาราไซติกในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านล่าง จ. ขนหลายเซลล์และขนต่อมหลายเซลล์ที่
ขอบใบ ฉ. ลักษณะเส้ นกลางใบ ช. ลักษณะก้ านใบ และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ (HG = ขนต่อมหลายเซลล์)
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ภาพประกอบ
(ก) ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ51
51ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ น สัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้
อ้ ไม้ใบสี
ใบสี
ทอง(P.(P.
aureifolia): ก.
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนื อ้ ้อไม้
ทอง
aureifolia)
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
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ภาพประกอบ
เนื ้อเยื
่อชันผิ
้ ่อชัวนผิ
ใบ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้นาใบและก้
นใบ (จ–ซ)านใบ
ของเถาไฟ
integrifolia):
ภาพประกอบ5252
เนื ้อเยื
้ ว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
(จ–ซ)(P.ของเถาไฟ
(P.
ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ integrifolia)
านบน ข. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านบน ค. ขนต่อมรู ปเรื อใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง จ. ขอบใบเรี ยบและส่ว นปลายของขอบใบ
มน ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบรูปร่างกลม และ ซ. ก้ านใบ
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ภาพประกอบ
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ53
53ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ น สัมสัผัมสผั(ค
ไม้ (จ
(จ และ
และฉ)ฉ)ของเนื
ของเนื้อไม้อ้ ไม้
เถาไฟ
integrifolia): ก.
ส (คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ยยุ่ เนื
เนือ้ ้อไม้
เถาไฟ
(P. (P.
integrifolia)
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. ผลึกรูปปริ ซึมและเซลล์
เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะ
เซลล์เส้ นใย (PR = ผลึกรูปปริซมึ และ SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน)
้
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ภาพประกอบ
้อเยื้อเยื
่อชัน่อ้ ผิชัวนผิ
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ (จ–ซ)
กดิ์สวุ รรณ
ภาพประกอบ5454เนืเนื
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบของเครื
(จ–ซ)อศัของเครื
อศัก(P.ดิ์
larseniana): ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ใสุนเนื
้อเยื่อ(P.
ชันผิ
้ larseniana)
วใบด้ านบน ข. ช่องสารหลัง่ ในผิวใบด้ านบน ค. ปากใบ
วรรณ
แบบพาราไซติกในผิวใบด้ านล่าง ง. ขนหลายเซลล์ที่ขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. ลักษณะเส้ นกลางใบ
ช. ลักษณะก้ านใบ และ ซ. ขนหลายเซลล์ในก้ านใบ (SV = ช่องสารหลัง่ )
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ภาพประกอบ
ภาพประกอบ55
55ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
ศมีศ(ข)
มี (ข)
ภาคตั
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
ด ตามยาวแนวขนาน
น
์ สุ ว รรณ (P.
เส้สันสั
มผัมสผั(คส และ
(ค และ
ง) และการแช่
ง) และการแช่
ยยุ่ เนื ้อไม้
ยุ่ ย (จ
เนื อและ
้ ไม้ ฉ)
(จ ของเนื
และ ฉ)
้อไม้ของเนื
เครื อศักอ้ ดิไม้ส์ วุ เครื
รรณอ ศั(P.ก ดิlarseniana)
larseniana): ก.ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ น
ใยแบบไม่มีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส จ. ลักษณะของเวสเซล และ
ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย
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ภาพประกอบ
56 เนื
เยื่ อ้อเยื
ชัน้ ่อผิชัวนผิ
ใบ
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบ (จ–ซ)
ภาพประกอบ
56อ้ เนื
้ ว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
านใบ ของสร้
(จ–ซ) อยสยาม
ของสร้ อย(P.
siamensis): ก. เซลล์ รู ป ร่ า งหลายเหลี่ ย มในผิ
ข. ลัก ษณะขอบใบด้ านบน ค. ขนเซลล์ รู ป ร่ า ง
สยามว ใบด้
(P. านบน
siamensis)
ไม่แน่นอนในผิวใบด้ านล่า ง ง. ลัก ษณะขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ก้ านใบรูปร่างกลม
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ภาพประกอบ
(ก)ภาคตั
ภาคตัดดตามยาวแนวรั
ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ภาพประกอบ57
57ภาคตั
ภาคตัด ขวาง (ก)
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
เส้ นสัสัมมผัผัสส(ค(คและ
ของเนื้อไม้
้อไม้สสร้ร้ออยสยาม
ยสยาม(P.
(P.siamensis)
siamensis): ก.
และง)ง)และการแช่
และการแช่ย่ยุ เนื ้อไม้ (จ และ ฉ) ของเนื
ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. ยางไม้ สะสมในเวสเซล
และเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ.
ลักษณะเซลล์เส้ นใย (GV = ยางไม้ สะสมในเวสเซล)

162

ภาพประกอบ
เนื อ้ เนืเยื้อเยื
่ อ ชัน้่อผิชัวนผิ
และภาคตั
ด ขวางแผ่
น ใบและก้
า นใบา(จ–ซ)
ของสิรของสิ
ิ น ธรวัรลิ นลีธร(P.
ภาพประกอบ58 58
้ ใบว(ก–ง)
ใบ (ก–ง)
และภาคตั
ดขวางแผ่
นใบและก้
นใบ (จ–ซ)
sirindhorniae): ก. เซลล์รูปร่ างคล้ ายจิ กซอว์
เยื่อ ชัน้ ผิวใบด้ านบน ข. ช่องสารหลัง่ ในผิวใบด้ านบน ค.
วัลลีในเนื
(P.อ้ sirindhorniae)
ปากใบแบบพาราไซติกในผิวใบด้ านล่าง ง. เซลล์หลัง่ ใกล้ ขอบใบด้ านล่าง จ. ลักษณะขอบใบ ฉ. บริ เวณระหว่าง
ขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. ลักษณะเส้ นกลางใบ และ ซ. ลักษณะก้ านใบ (SV = ช่องสารหลัง่ )
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ภาพประกอบ 59
ดตามยาวแนวรั
ศมีศ(ข)
ภาคตั
ดตามยาวแนวขนานเส้
น
ภาพประกอบ
59 ภาคตั
ภาคตัดดขวาง
ขวาง(ก)
(ก)ภาคตั
ภาคตั
ด ตามยาวแนวรั
มี (ข)
ภาคตั
ด ตามยาวแนวขนาน
ของเนื
้อไม้้อไม้
สิรินสธรวั
ลลี ล(P.
sirindhorniae)
เส้ นสัสัมมผัผัสส(ค(คและ
และง)ง)และการแช่
และการแช่ยยุ่ ยเนื
่ยุ เนื้อไม้้อไม้(จ(จและ
และฉ) ฉ)
ของเนื
ิรินธรวั
ลี (P.
sirindhorniae):
ก.ลักษณะภาคตัดขวางของเวสเซล ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ ค. เซลล์เส้ นใยแบบไม่มี
ผนังกัน้ ง. รอยเว้ าแบบมีขอบบนผนังเวสเซล จ. ลักษณะของเวสเซล และ ฉ. ลักษณะเซลล์เส้ นใย

SM

SM
SM
SM

กาหลงแดง
เสี ้ยวเครือ

ส้ มเสี ้ยวเถา

เสี ้ยวใหญ่
โยทะกา

ชงโคไฟ

แสลงพันเถา
ชงโค

3. B. galpinii
4. B. glauca ssp.
tenuiflora
5. B. lakhonensis

6. B. malabarica
7. B. monandra

8. B. pottsii var.
mollissima
9. B. pulla
10. B. purpurea

SM
SM

SM
SM

กาหลง
ชงโค

1. B. acuminata
2. B. blakeana

SM
SM

SM

SM
SM

SM

SM
SM

ผิวเคลือบคิว
ทิน
บน
ล่ าง
SM
SM
SM
SM

Bauhinia

ชื่อพืน้ เมือง

ชนิดพืช

สกุล

IR
IR

JI

PO
IR

IR

IR
PO

IR
IR

JI

PO
IR

PO

IR
IR

รู ปร่ างเซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
JI
IR
IR
IR

ตาราง 3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบของพืชที่ศกึ ษา

UD
UD

DC

ST
UD

UD

UD
ST

UD
UD

DC

ST
UD

ST

UD
UD

รู ปร่ างผนังเซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
DC
UD
UD
UD
ล่ าง
AI, AN, PA
AI, AN, TE

AN, CY
AI, PA

PA

AI, AN,
PA
-

PA
AC, AN

PA

AI, AN,
PA
PA
AC, AN

AN, PA AI, AN, PA
AN
AI, AN, PA

บน
AI, PA
AI, AN

ปากใบ

-

MC

SG
-

MC

MC

บน
MC
BC, WD
MC

ล่ าง
MC, NV
BC

SG
MC, HG,
NV

GD, MC,
NV
MC, NV, SG
GD, MC,
UC
MC

ขน

SC
DR, PR

SC

SC, SE
PR, SC

SC

สารสะสม/โครงสร้ าง
สารหลั่ง
บน
ล่ าง
DR, PR, SC
PR, SC
DR, PR,
SC
DR, PR, SC
SC
PR, SC, SE DR, PR,
SE
SC, SE
PR, SC.
SE
SE
DR, PR
DR
DR, SC
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ชื่อพืน้ เมือง

Phanera

23. P. aureifolia

13. B. tomentosa

11. B. racemosa ชงโคนา
12. B. saccocalyx เสี ้ยวป่ า

ชนิดพืช

ใบสีทอง

ชงโค
ดอกเหลือง
14. B. variegata เสี ้ยวดอกขาว
15. B. viridescens เสี ้ยวฟ่ อม
var. viridescens
Lasiobema 16. La. curtisii
เครือเขาแกบ
17. La. harmsiana ชงโคขี ้ไก่
18. La. scandens กะไดลิง
Lysiphyllum 19. Ly. binatum
แสลงพัน
20. Ly. hookerii
อรพัน
21. Ly. strychnifolia ขยัน
22. Ly. winitii
อรพิม

Bauhinia

สกุล

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM

SM
SM

SM
SM

SM

SM

SM

ผิวเคลือบคิว
ทิน
บน
ล่ าง
SM
SM
SM
SM

JI

IR
IR
JI
PO
IR
IR
PO

PO
IR

JI

JI

IR
IR
JI
PO
IR
IR
PO

IR
IR

JI

รู ปร่ างเซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
IR
IR
IR
IR

DC

UD
UD
DC
ST
UD
UD
ST

ST
UD

DC

DC

UD
UD
DC
ST
UD
UD
ST

UD
UD

DC
AN
AI, AN

AI, AN

PA

PA

PA
PA
AC, AN, PA AN
PA
PA
AN
AN
AN
CY, PA
AN
AN

AI, AN

AN

รู ปร่ างผนังเซลล์ ใน
ปากใบ
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
บน
ล่ าง
UD
UD
AN, PA
UD
UD AN, CY, PA AN, PA

ตาราง 3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบของพืชที่ศกึ ษา (ต่อ)

MC

GD
-

MC
-

MC

บน
UC
-

ขน

PR, SE
PR, SC

MC, HG

SC

MC, NV
DR, SC
UC
SC
MC
MC
DR, SC
PR, SC
GD
SC. SE
UC
DR, PR, SC

MC, NV
MC, NV

MC

ล่ าง
MC, NV
BC, MC

SE
SC
SC
DR, SC
PR, SC
DR, SE
DR, PR,
SC. SE
SC

PR
PR, SC, SE

สารสะสม/โครงสร้ าง
สารหลั่ง
บน
ล่ าง
DR, SC
DR, SC, DR, SC, SE
SE
PR, SC
PR, SC
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SM

27. P. sirindhorniae สิรินธรวัลลี

26. P. siamensis
SM

SM

ผิวเคลือบคิว
ทิน
บน
ล่ าง
SM
SM
SM
SM
SM

ชื่อพืน้ เมือง

เถาไฟ
เครือ
ศักดิ์สวุ รรณ
สร้ อยสยาม

24. P. integrifolia
25. P. larseniana

ชนิดพืช

JI

PO
JI

IR

รู ปร่ างเซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
IR
PO
JI
JI

DC

ST
DC

UD

รู ปร่ างผนังเซลล์ ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
บน
ล่ าง
DC
ST
DC
DC

PA

AN, PA

บน
PA
PA

ล่ าง
AN
PA
AI, AN,
PA
PA

ปากใบ

-

-

บน
MC

ขน

-

-

ล่ าง
BC
MC

SC, SE

PR, SC

SC

SC

สารสะสม/โครงสร้ าง
สารหลั่ง
บน
ล่ าง
PR, SC
SC, SE
SC

หมายเหตุ: – = ไม่มี; ผิวเคลือบคิวทิน : SM = ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ; รู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชั น้ ผิ ว: IR = รู ปร่ างเซลล์ไม่แน่นอน, JI = รู ปร่ างคล้ าย
จิกซอว์, PO = รูปร่างเซลล์หลายเหลี่ยม; ผนังเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว: DC = ผนังเซลล์เว้ าลึก, ST = ผนังเซลล์เรี ยบ, UD = ผนังเซลล์เป็ นคลื่น; ชนิดของ
ปากใบ: AC = ปากใบแบบแอคทิโนไซติก, AI = ปากใบแบบแอนไอโซไซติก, AN = ปากใบแบบอะนอโมไซติก, CY = ปากใบแบบไซโคลไซติก, PA = ปากใบ
แบบพาราไซติก, TE = ปากใบแบบเททระไซติก; ชนิดของขน: BC = ขนสองเซลล์, GD = ขนต่อม, HG = ขนต่อมหลายเซลล์, MC = ขนหลายเซลล์, NV =
ขนต่อมรูปเรื อ, SG = ขนต่อมแบบมีก้าน, UC = ขนเซลล์เดียว, WD = ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้า; สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ง: DR = ผลึกรูปดาว, PR
= ผลึกรูปปริซมึ , SE = เซลล์หลัง่ และ SV = ช่องสารหลัง่

Phanera

สกุล

ตาราง 3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบของพืชที่ศกึ ษา (ต่อ)
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166

DMR
SMS

แสลงพันเถา
ชงโค

DMS

DMR
DMS
SMR
SMS

ส้ มเสี ้ยวเถา
เสี ้ยวใหญ่
โยทะกา
ชงโคไฟ

12. B. saccocalyx เสี ้ยวป่ า

SMR
SMR
SMS
SMS

กาหลง
ชงโค
กาหลงแดง
เสี ้ยวเครื อ

-

-

/
/

/
-

/
/
SE
–
SE
SE

CI, OV
CI, OV
CI, OV
CI, OV

-

SE

CI, OV

SG
PR, SE OV, SQ
MC, NV DR, PR, CI, OV
SE
UC, NV
SE
CI, OV

GD
SG
GD
MC

-

-

-

/
-

MC

MC

MC

DR, PR,
SE
SE

PR, SE
DR, SE

MC
DR, SE
MC, NV
DR
UC
DR, SE
MC
SE

SM

CO

CV
SM

SM
CO
CO
CO

TG

CI

US
TG

CI
US
IR
CI

PM, CL

PM, CL

PM, CL
PM

PM
PM
PM
PM

GF, NF

GF, NF

GF, NF
GF, NF

NF
GF, NF
NF
GF, NF

MC

MC

HG, MC
MC

MC, NV
SG
MC
MC

ระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
เส้ นกลางใบ
สารสะสม เซลล์ เนือ้ เยื่อ ขน สารสะสม รู ปร่ าง รู ปร่ าง เนือ้ เยื่อ เซลล์
ขน
เนือ้ เยื่อ ชัน้ รอง
ด้ านบน ด้ านล่ าง พืน้
เส้ นใย
ชัน้ ผิว จากผิว
MC, NV
SE
CI, OV
MC
PR, SE
SM
CI
PM
NF
MC
DR, PR CI, OV
BC
PR, SE
CV
TZ
PM
GF, NF
BC
WD
DR, SE CI, OV
BC, WD PR, SE
CV
TG
PM
GF, NF BC, WD
SE
CI, OV
MC
SE
CV
SC PM, CL
NF
MC

ขอบใบ
ลักษณะ มัดท่ อ
ขน
ขอบใบ ลาเลียง

DMS

1. B. acuminata
2. B. blakeana
3. B. galpinii
4. B. glauca
ssp. tenuiflora
5. B. lakhonensis
6. B. malabarica
7. B. monandra
8. B. pottsii var.
mollissima
9. B. pulla
10. B. purpurea

Bauhinia

ชื่อพืน้ เมือง

11. B. racemosa ชงโคนา

ชนิดพืช

สกุล

ตาราง 4 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ แผ่นใบของพืชที่ศกึ ษา

DR, SE

SE

DR, SE
PR, SE

PR, SE
PR
DR, PR
DR, SE

DR, PR, SE
DR, PR, SE
DR, PR, SE
DR, PR, SE

สารสะสม
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ชนิดพืช

ชื่อพืน้ เมือง

13. B. tomentosa ชงโค
ดอกเหลือง
14. B. variegata เสี ้ยวดอกขาว
15. B. viridescens เสี ้ยวฟ่ อม
var. viridescens
Lasiobema 16. La. curtisii
เครือเขาแกบ
17. La. harmsiana ชงโคขี ้ไก่
18. La. scandens กะไดลิง
Lysiphyllum 19. Ly. binatum แสลงพัน
20. Ly. hookerii อรพัน
21. Ly. strychnifolia ขยัน
22. Ly. winitii
อรพิม
Phanera 23. P. aureifolia ใบสีทอง
24. P. integrifolia เถาไฟ
25. P. larseniana เครือ
ศักดิ์สวุ รรณ
26. P. siamensis สร้ อยสยาม
27. P. sirindhorniae สิรินธรวัลลี

Bauhinia

สกุล

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

SMR
SMS
SMR
DMS
DMR
DMS
DMR
DMR
DMS
DMR
SMR
SMR
DMR
DMS
DMR

-

GD
GD
MC, HG
MC

MC, NV
MC, NV

MC

ขอบใบ
ลักษณะ มัดท่ อ
ขน
ขอบใบ ลาเลียง

SE
SE

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE

CI, OV
OV, SQ

CI, OV
CI, OV
OV, SQ
CI, OV
CI, OV
OV, SQ
CI, OV
CI, OV
OV, SQ
CI, OV

CI, OV
CI, OV

-

-

-

-

UC
MC
MC
UC
MC
BC
MC
PR, SE
PR, SE

SE
PR, SE
SE
SE
SE
DR, SE
SE
SE
PR, SE
PR, SE

MC, NV
SE
MC
PR, SE

CV
CV

CV
CO
CO
CV
SM
SM
CV
CV
CV
CV

SM
SM

US
TG

SC
SC
SC
SC
SC
US
SC
US
TG
US

CI
TZ

PM, CL
PM, CL

PM, CL
PM, CL
PM, CL
PM
PM, CL
PM, CL
PM, CL
PM, CL
PM, CL
PM, CL

PM
PM

NF
GF, NF

NF
GF, NF
NF
NF
GF, NF
GF, NF
NF
NF
NF
NF

GF, NF
GF, NF

ระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
เส้ นกลางใบ
สารสะสม เซลล์ เนือ้ เยื่อ ขน สารสะสม รู ปร่ าง รู ปร่ าง เนือ้ เยื่อ เซลล์
เนือ้ เยื่อ ชัน้ รอง
ด้ านบน ด้ านล่ าง พืน้
เส้ นใย
ชัน้ ผิว จากผิว
SE
CI, OV
MC
SE
SM
CI
PM
GF, NF

ตาราง 4 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ แผ่นใบของพืชที่ศกึ ษา (ต่อ)

PR, SE
PR, SE

PR, SE

สารสะสม

-

SE
SE

MC, NV
DR, SE
UC
PR, SE
MC
SE
MC
DR, SE
PR, SE
DR, SE
DR, PR, SE
MC
SE
BC
PR, SE
MC
SE

MC, NV
MC

MC

ขน
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หมายเหตุ: / = มี; – = ไม่มี; ผิวเคลือบคิวทิน: DMR = ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบมน, DMS = ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบแหลม, SMR = ขอบใบเรี ยบเรี ยบ
ปลายขอบมน, SMS = ขอบใบเรี ยบ ปลายขอบแหลม; เนือ้ เยื่อพืน้ : PM = พาเรงคิมา, CL = คอลเลงคิมา; รู ปร่ างเส้ นกลางใบ: CI = รูปร่างกลม, CO =
เว้ า, CV = นูน, SM = เรี ยบ, SC = รูปร่างครึ่งวงกลม, TG = รูปร่างสามเหลี่ยม, TZ = รูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู, US = รูปร่างคล้ ายอักษรยู; ชนิดของขน: BC
= ขนสองเซลล์, GD = ขนต่อมแบบไม่มีก้าน, HG = ขนต่อมหลายเซลล์, MC = ขนหลายเซลล์ , NV = ขนต่อมรู ปเรื อ, SG = ขนต่อมแบบมี ก้าน, UC =
ขนเซลล์เดียว, WD = ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้า; สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ง: DR = ผลึกรูปดาว, PR = ผลึกรูปปริซมึ และ SE = เซลล์หลัง่
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HF
CI
US
US
CI
US
SC
SC
SC

แสลงพันเถา
ชงโค
ชงโคนา
เสี ้ยวป่ า

13. B. tomentosa ชงโค
ดอกเหลือง

เสี ้ยวเครือ

4. B. glauca
ssp. tenuiflora
5. B. lakhonensis
6. B. malabarica
7. B. monandra
8. B. pottsii var.
mollissima
9. B. pulla
10. B. purpurea
11. B. racemosa
12. B. saccocalyx
NF
GF, NF
NF
GF, NF

PM

GF, NF

PM, CL GF, NF
PM, CL GF, NF
PM, CL GF, NF
PM, CL GF, NF

PM, CL
PM
PM
PM

/

/
/

/
/
/

10

3
8
3
7

3
5
6
3

MC

MC
MC
MC

MC
SG
MC
MC

ก้ านใบ
รู ปร่ าง เนือ้ เยื่อ เซลล์ มัดท่ อ จานวน ขน
ก้ านใบ พืน้ ใน เส้ นใย ลาเลียง มัดท่ อ
คอร์ เท็กซ์
เสริม ลาเลียง
US
PM
GF, NF /
9
MC
US
PM
GF, NF /
10
GD
CI
PM
GF, NF /
3
BC,
WD
CI
PM, CL
NF
2
MC

ส้ มเสี ้ยวเถา
เสี ้ยวใหญ่
โยทะกา
ชงโคไฟ

กาหลง
ชงโค
กาหลงแดง

1. B. acuminata
2. B. blakeana
3. B. galpinii

Bauhinia

ชื่อพืน้ เมือง

ชนิดพืช

สกุล

ตาราง 5 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ก้านใบและเนื ้อไม้ ของพืชที่ศกึ ษา

-

/

/
/
-

-

SM

SO
SM
SM
SM

SM
SM
SM
SO

SO

/

/
/
/
/

/
/
/

-

UP, PC

UP
UP, PC
UP, PC
UP, PC

UP
UP, PC
UP, PC
UP

UP

-

/

/
/

-

TT

VK
VT
TT
TT

VK
VK
TT
TT

VK

GV

PR
GR, PR
GV

สารสะสม

NS, SF GUF, GV, PR
NS
GV, PR
NS, SF
PR
NS, SF GUF, GR, GV,
PR
NS
PR
NS, SF
NS, SF
GV
NS
GR, GV, DR,
PR
NS, SF GR, GV, PR

NS, SF

เนือ้ ไม้
วงเนือ้ ไม้ รู ปแบบ พาเรงคิมา พาเรง– ไทโลส ความหนา ชนิด
เวสเซล แนวแกน คิมาแนว
ผนังเซลล์ เซลล์
รัศมี
เส้ นใย เส้ นใย
SO
UP, PC
/
VT
NS
SO
/
UP, PC
/
TT
NS, SF
/
SM
/
UP, PC
/
TT
NS, SF
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25. P. larseniana เครือ
ศักดิ์สวุ รรณ
26. P. siamensis สร้ อยสยาม
27. P. sirindhorniae สิรินธรวัลลี

PM, CL
PM, CL
PM, CL

CI
CI
CI

PM
PM
PM
PM, CL
PM
PM
PM, CL
PM, CL

NF
GF, NF

GF, NF

GF, NF
NF
NF
GF, NF
GF, NF
GF, NF
NF
GF, NF

-

-

-

3
2

2

1
3
4
2
1
2
2
1

GD
-

MC

MC
GD
GD
MC
MC
BC

-

-

/
/
/

CI
HF
CI
CI
CI
CI
CI
CI

SM
SO

SO

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

SO

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/

UP
UP

UP

UP, PC
UP
UP, PC
PC
UP
UP
UP
UP

UP

-

-

-

-

VK
TT

VK

TT
TT
TT
TT
VT
TT
TT
TT

VK

NS, SF
NS

NS

NS
NS, SF
NS
NS
NS
NS
NS
NS, SF

NS, SF

เนือ้ ไม้
วงเนือ้ ไม้ รู ปแบบ พาเรงคิมา พาเรง– ไทโลส ความหนา ชนิด
เวสเซล แนวแกน คิมาแนว
ผนังเซลล์ เซลล์
รัศมี
เส้ นใย เส้ นใย
SM
/
UP, PC
TT
NS, SF
/
SM
/
UP, PC
/
VK
NS, SF

17. La. harmsiana ชงโคขี ้ไก่
18. La. scandens กะไดลิง
Lysiphyllum 19. Ly. binatum แสลงพัน
20. Ly. hookerii อรพัน
21. Ly. strychnifolia ขยัน
22. Ly. winitii
อรพิม
Phanera 23. P. aureifolia ใบสีทอง
24. P. integrifolia เถาไฟ

ชื่อพืน้ เมือง

-

ชนิดพืช

ก้ านใบ
รู ปร่ าง เนือ้ เยื่อ เซลล์ มัดท่ อ จานวน ขน
ก้ านใบ พืน้ ใน เส้ นใย ลาเลียง มัดท่ อ
คอร์ เท็กซ์
เสริม ลาเลียง
Bauhinia 14. B. variegata เสี ้ยวดอกขาว US
PM
NF
/
10
MC
15. B. viridescens เสี ้ยวฟ่ อม
CI
PM
GF, NF /
3
MC
var. viridescens
Lasiobema 16. La. curtisii
เครือเขาแกบ HF
PM, CL GF, NF 3
MC

สกุล

ตาราง 5 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ก้านใบและเนื ้อไม้ ของพืชที่ศกึ ษา (ต่อ)

GUF, GR, GV
GUF, GR, GV

GUF, GR, GV,
PR
GR
GV
DR, GV, PR
GV, GR, PR
DR, GV, PR
GUF, GR, GV
GUF
GUF, GR, GV,
PR
GUF, GV

DR, GV
GR

สารสะสม
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หมายเหตุ: / = มี; – = ไม่มี; รู ปร่ างก้ านใบ: CI = รูปร่างกลม, HF = รูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์, SC = รูปร่างครึ่งวงกลม, US = รูปร่างคล้ ายอักษรยู; เนือ้ เยื่อ
พืน้ : PM = พาเรงคิมา, CL = คอลเลงคิมา; เซลล์ เส้ นใย: NF = เซลล์เส้ นใยแบบปกติ, GF = เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น , NS = เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ,
SF = เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ ; ชนิดของขน: BC = ขนสองเซลล์, GD = ขนต่อมแบบไม่มีก้าน, MC = ขนหลายเซลล์, SG = ขนต่อมแบบมีก้าน, UC =
ขนเซลล์เดียว, WD = ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้า; รู ปแบบเวสเซล: SO = เวสเซลส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว, SM = เวสเซลมีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและ
อยู่เรี ยงกันเป็ นกลุ่มในแนวรัศมี ; พาเรงคิมาแนวรั ศมี : UP = เซลล์แนวตัง,้ PC = เซลล์แนวนอน, สารสะสม: DR = ผลึกรู ปดาว, GR = ยางไม้ สะสมใน
พาเรงคิมาแนวรัศมี, GUF = ยางไม้ สะสมในเซลล์เส้ นใย, GV = ยางไม้ สะสมในเวสเซล และ PR = ผลึกรูปปริซมึ
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุ ป ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายวิภ าคศาสตร์ ข องพื ชสกุ ล Bauhinia sensu
stricto และสกุลที่ใกล้ เคียงบางชนิดในประเทศไทย
จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ ของพืชสกุล
Bauhinia sensu stricto และสกุล ที่ ใกล้ เคีย งในประเทศไทย จ านวน 4 สกุล 27 ชนิ ด ได้ แก่ B.
acuminata (กาหลง) B. blakeana (ชงโค) B. galpinii (กาหลงแดง) B. glauca ssp. tenuiflora
(เสี ้ยวเครื อ) B. lakhonensis (ส้ มเสี ้ยวเถา) B. malabarica (เสี ้ยวใหญ่) B. monandra (โยทะกา)
B. pottsii var. mollissima (ช ง โค ไฟ ) B. pulla (แ ส ล ง พั น เถ า ) B. purpurea (ช ง โค ) B.
racemosa (ชงโคนา) B. saccocalyx (เสี ้ยวป่ า) B. tomentosa (ชงโคดอกเหลือง) B. variegata
(เสี ย้ วดอกขาว) B. viridescens var. viridescens (เสี ย้ วฟ่ อม) La. curtisii (เครื อเขาแกบ) La.
harmsiana (ชงโคขี ้ไก่) La. scandens (กะไดลิง) Ly. binatum (แสลงพัน) Ly. hookerii (อรพัน)
Ly. strychnifolia (ขยัน) Ly. winitii (อรพิม ) P. aureifolia (ใบสี ทอง) P. integrifolia (เถาไฟ) P.
larseniana (เครื อศักดิ์สุวรรณ) P. siamensis (สร้ อยสยาม) และ P. sirindhorniae (สิรินธรวัลลี)
โดยวิธีการลอกผิวใบ การทาให้ แผ่นใบใส การตัดตามขวางด้ วยกรรมวิธี พาราฟฟิ น การตัดเนื ้อไม้
ในภาคตัดขวาง ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และการแช่ยุ่ย
เซลล์ สามารถสรุปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชที่ศกึ ษาได้ ดงั นี ้
1. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ (ตาราง 3)
ผิวเคลื อบคิวทิน เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างของพื ชทุกชนิดที่ ศึกษามี
ผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ
รู ปร่ างเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ พืชที่ศกึ ษามีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ 3 แบบ คือ
1) เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน 2) เซลล์รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ และ 3) เซลล์รูปร่างหลายเหลี่ยม โดยพืชที่
ศึกษาส่วนใหญ่มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเหมือนกันทังสองด้
้
าน บางชนิดมีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
ใบรู ปร่ างไม่แน่นอน ได้ แก่ B. blakeana, B. galpinii, B. monandra, B. pulla, B. purpurea, B.
racemosa, B. saccocalyx, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, La. harmsiana,
Ly hookeri และ Ly. strychnifolia บางชนิดมีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรู ปร่างคล้ ายจิกซอว์ ได้ แก่
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B. pottsii var. mollissima, B. tomentosa, La. scandens, P. aureifolia, P. larseniana แล ะ
P. sirindhorniae และบางชนิ ด มี เ ซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบรู ป ร่ า งหลายเหลี่ ย ม ได้ แก่ B.
malabarica, Ly. binatum และ Ly. winitii นอกจากนี พ้ ืชบางชนิดยังมี เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่างแตกต่างกัน บางชนิด มี เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบรู ป ร่ างไม่แน่น อนเฉ พาะ
ด้ า นบน ได้ แ ก่ B. lakhonensis และ P. integrifolia เฉพาะด้ า นล่ า ง ได้ แ ก่ B. acuminata, B.
variegata, B. glauca ssp. tenuiflora และ P. siamensis บางชนิ ด มี เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบ
รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์เฉพาะด้ านบน ได้ แก่ B. acuminata และบางชนิดมีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
รูปร่างหลายเหลี่ยมเฉพาะด้ านบน ได้ แก่ B. variegata, B. glauca ssp. tenuiflora, Ly. hookerii
และ P. siamensis เฉพาะด้ านล่าง ได้ แก่ B. lakhonensis และ P. integrifolia
ผนั งเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ พืชที่ศึกษามีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ 3 แบบ
คือ 1) ผนังเซลล์เว้ าลึก 2) ผนังเซลล์เป็ นคลื่น และ 3) ผนังเซลล์เรี ยบ โดยพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่ มี
ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเหมือนกันทังสองด้
้
าน บางชนิดมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเว้ าลึก
ได้ แก่ B. pottsii var. mollissima, B. tomentosa, La. scandens, P. aureifolia, P. larseniana
และ P. sirindhorniae บางชนิดมี ผนังเซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบเรี ยบ ได้ แก่ B. malabarica, Ly.
binatum และ Ly. winitii บางชนิดมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเป็ นคลื่น ได้ แก่ B. blakeana, B.
galpinii, B. monandra, B. pulla, B. purpurea, B. racemosa, B. saccocalyx, B.
viridescens var. viridescens, La. curtisii, La. harmsiana, Ly hookeri และ Ly. strychnifolia
นอกจากนี ย้ ัง มี พื ช บางชนิ ด ที่ ผ นัง เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า งแตกต่า งกัน
บางชนิดมี ผ นังเซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบเว้ าลึกเฉพาะด้ านบน ได้ แก่ B. acuminata บางชนิด มี
ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเรี ยบเฉพาะด้ านบน ได้ แก่ B. variegata, B. glauca ssp. tenuiflora,
Ly. hookerii และ P. siamensis เฉพาะด้ านล่าง ได้ แก่ B. lakhonensis และ P. integrifolia บาง
ชนิดมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรู ปร่างเป็ นคลื่นเฉพาะด้ านบน ได้ แก่ B. lakhonensis และ P.
integrifolia เฉพาะด้ านล่าง ได้ แก่ B. acuminata, B. variegata, B. glauca ssp. tenuiflora และ
P. siamensis
ปากใบ พื ช ที่ ศึก ษามี ป ากใบ 6 แบบ คื อ 1) ปากใบแบบแอคทิ โนไซติกพบใน B.
monandra และ B. purpurea 2) ปากใบแบบแอนไอโซไซติกพบใน B. acuminata, B. blakeana,
B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. purpurea, B. tomentosa, B.
viridescens var. viridescens และ P. siamensis 3) ปากใบแบบอะนอโมไซติ ก พบใน B.
blakeana, B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. monandra, B. pulla,
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B. purpurea, B. racemosa, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens
var. viridescens, La. harmsiana, Ly. binatum, Ly. hookerii, Ly. winitii, P. integrifolia และ
P. siamensis 4) ปากใบแบบไซโคลไซติกพบใน B. pulla, B. saccocalyx และ Ly. strychnifolia
5) ปากใบแบบพาราไซติ ก พบใน B. acuminata, B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B.
lakhonensis, B. malabarica, B. pottsii var. mollissima, B. pulla, B. purpurea, B.
racemosa, B. saccocalyx, La. curtisii, La. harmsiana, La. scandens, Ly. strychnifolia, P.
aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis และ P. sirindhorniae และ 6) ปากใบ
แบบเททระไซติกพบเฉพาะใน B. blakeana โดยพืชที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีปากใบในเนื ้อเยื่อ ชันผิ
้ วใบ
ทั ง้ สองด้ าน ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana, B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B.
lakhonensis, B. pottsii var. mollissima, B. pulla, B. saccocalyx, B. tomentosa, B.
viridescens var. viridescens, La. curtisii, La. harmsiana, La. scandens, Ly. hookerii, Ly.
winitii, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis และ P. sirindhorniae บาง
ชนิด มี ป ากใบเฉพาะในเนื อ้ เยื่ อขัน้ ผิ วใบด้ านบน ได้ แก่ B. purpurea มี ปากใบเฉพาะด้ านล่าง
ได้ แก่ B. monandra, B. racemosa, B. variegata, Ly. binatum และ Ly. strychnifolia
ข น พ บ ขน ทั ง้ หมด 8 แบ บ คื อ 1) ขนเซลล์ เดี ย วพ บ ใน B. monandra, La.
harmsiana และ Ly. winitii 2) ขนสองเซลล์ พ บใน B. blakeana, B. galpinii, B. saccocalyx
และ P. integrifolia 3) ขนหลายเซลล์ พ บ ใน B. acuminata, B. glauca ssp. tenuiflora,B.
lakhonensis, B. malabarica, B. monandra, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B.
racemosa, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens,
La. curtisii, La. scandens, Ly. binatum, P. aureifolia และ P. larseniana 4) ขนต่ อ มแบบ
หลายเซลล์ พบใน B. purpurea และ P. aureifolia 5) ขนต่อมแบบไม่มีก้านพบใน B. monandra,
B. lakhonensis, Ly. binatum แ ล ะ Ly. strychnifolia 6) ข น ต่ อ ม แ บ บ มี ก้ า น พ บ ใน B.
malabarica แ ล ะ B. pulla 7) ข น ต่ อ ม รู ป เรื อ พ บ ใน B. acuminata, B. lakhonensis, B.
malabarica, B. purpurea, B. racemosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens
และ La. curtisii และ 8) ขนต่อมรูปร่ างคล้ ายหยดน ้าพบใน B. galpinii ซึ่งพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มี
ขนเฉพาะในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ าง B. blakeana, B. galpinii, B. monandra, B. pulla, B.
purpurea, B. saccocalyx, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, La. harmsiana, Ly.
strychnifolia, Ly. winitii และ P. integrifolia บางชนิดมี ขนทัง้ สองด้ าน ได้ แก่ B. acuminata, B.
glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. malabarica, B. pottsii var. mollissima, B.
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racemosa, B. tomentosa, B. variegata, La. scandens, Ly. binatum, P. aureifolia และ P.
larseniana บางชนิดไม่มีขน ได้ แก่ Ly. hookerii, P. siamensis และ P. sirindhorniae
ผลึก บริเวณเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบมีผลึก 2 แบบ คือ 1) ผลึกรูปดาว และ 2) ผลึกรูปปริ ซึม
พื ชส่ ว นให ญ่ มี ผลึ ก ทั ง้ สองด้ าน ได้ แก่ B. blakeana, B. lakhonensis, B. monandra, B.
purpurea, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens,
Ly. binatum, Ly. hookerii และ Ly. winitii บางชนิ ด มี ผ ลึ ก เฉพาะในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน
ได้ แก่ B. acuminata, B. galpinii, La. curtisii และ P. siamensis บางชนิ ด มี ผ ลึ ก เฉพาะใน
เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง ได้ แก่ B. glauca ssp. tenuiflora, B. malabarica, B. racemosa, Ly.
strychnifolia และ P. integrifolia โดยที่พื ชบางชนิด มี ผลึกทัง้ สองแบบ ได้ แก่ B. acuminata, B.
blakeana, B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B. malabarica, B. monandra, B.
purpurea และ Ly. winitii บางชนิดมีเฉพาะผลึกรูปดาว ได้ แก่ B. monandra, B. racemosa, B.
saccocalyx, La. curtisii, Ly. binatum และ Ly. strychnifolia บางชนิ ด มี เฉพาะผลึก รู ป ปริ ซึ ม
ได้ แ ก่ B. lakhonensis, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens, Ly.
hookerii, P. integrifolia และ P. siamensis ส่ ว นพื ช ที่ ไ ม่ มี ผ ลึ ก ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบ ได้ แก่ B.
pottsii var. mollissima, B. pulla, La. harmsiana, La. scandens, P. aureifolia, P.
larseniana และ P. sirindhorniae
โครงสร้ างสารหลั่ ง (secretory structure) พื ช ที่ ศึก ษาส่ วนใหญ่ มี เซลล์ ห ลั่ง ที่ มี
สารสะสมติดสีแดงเข้ มในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ ยกเว้ น B. malabarica และ B. variegata บางชนิดมี
ช่ อ ง ส า ร ห ลั่ ง ไ ด้ แ ก่ B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. malabarica, B.
saccocalyx, B. variegata, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, Ly. hookerii, Ly.
strychnifolia, Ly. winitii, P. larseniana และ P. sirindhorniae
1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ตาราง 4)
1.2.1 บริเวณขอบใบ
ลักษณะขอบใบ มี 2 แบบ คือ 1) แบบโค้ งพบใน B. lakhonensis, B. malabarica,
B. pulla, B. racemosa, B. saccocalyx, La. curtisii, La. harmsiana, La. scandens, Ly.
binatum, Ly. hookerii, Ly. strychnifolia, Ly. winitii, P. larseniana, P. siamensis แ ล ะ P.
sirindhorniae และ 2) แบบเรี ย บพบใน B. acuminata, B. blakeana, B. galpinii, B. glauca
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ssp. tenuiflora, B. monandra, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B. tomentosa, B.
variegata, B. viridescens var. viridescens, P. aureifolia และ P. integrifolia
ส่ วนปลายของขอบใบ มี 2 แบบ คื อ 1) ส่ ว นปลายของขอบใบมนพบใน B.
acuminata, B. blakeana, B. lakhonensis, B. monandra, B. pulla, B. tomentosa, B.
viridescens var. viridescens, La. harmsiana, Ly. binatum, Ly. hookerii, Ly. winitii, P.
aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana และ P. sirindhorniae และ 2) ส่วนปลายของขอบใบ
แ ห ล ม พ บ ใ น B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B. malabarica, B. pottsii var.
mollissima, B. purpurea, B. racemosa, B. saccocalyx, B. variegata, La. curtisii, La.
scandens, Ly. strychnifolia และ P. siamensis
ผิวเคลือบคิวทิน พืชทุกชนิดที่ศกึ ษามีผิวเคลือบคิวทินบริเวณขอบใบชัดเจน
รู ปร่ างเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว พืชทุกชนิดที่ศกึ ษามีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วที่บริ เวณ
ขอบใบรูปร่างกลมหรื อรี
เนื อ้ เยื่อชั น้ รองจากผิ ว พื ชที่ ศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มี เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิว ที่บริ เวณ
ขอบใบ ยกเว้ น B. malabarica มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วเฉพาะด้ านบน 1–2 ชัน้
มัดท่ อลาเลียงและเซลล์ เส้ นใย พืชที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
ที่บริ เวณขอบใบ ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana, B. monandra, B. pulla, B. purpurea, B.
tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, Ly. binatum, Ly.
strychnifolia, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis แ ล ะ P.
sirindhorniae โดยมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง 2 ชนิด คือ 1) เซลล์เส้ นใยแบบปกติ และ
2) เซลล์ เส้ น ใยคล้ า ยวุ้น พื ช ส่ ว นใหญ่ มี เฉพาะเซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ได้ แ ก่ B. blakeana, B.
monandra, B. purpurea B. variegata, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, Ly.
binatum, Ly. strychnifolia, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis และ P.
sirindhorniae บางชนิดมีทงเซลล์
ั้
เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ได้ แก่ B. acuminata,
B. pulla และ B. tomentosa
ขน มี ข นที่ บ ริ เ วณขอบใบ 7 แบบ คื อ 1) ขนเซลล์ เดี ย วพบใน B. racemosa 2)
ขนหลายเซลล์ พ บใน B. acuminata, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B. tomentosa,
B. variegata, B. viridescens var. viridescens, P. aureifolia และ P. larseniana 3) ขนต่ อ ม
แบบหลายเซลล์ พบใน P. aureifolia 4) ขนต่ อ มแบบไม่ มี ก้ านพบใน B. lakhonensis, B.
monandra, Ly. binatum และ Ly. strychnifolia 5) ขนต่ อ มแบบมี ก้ านพบใน B. malabarica
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แล ะ B. pulla 6) ข น ต่ อ ม รู ป เรื อ พ บ ใน B. acuminata, B. lakhonensis, B. purpurea, B.
racemosa, B. variegata และ B. viridescens var. viridescens และ 7) ขนต่ อ มรู ป ร่ า งคล้ าย
หยดน ้าพบใน B. galpinii
สารสะสมและโครงสร้ างสารหลั่ง ขอบใบของพืชที่ศึกษาศึกษาส่วนใหญ่ มีเซลล์
หลัง่ ที่มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม ยกเว้ น B. malabarica นอกจากนีย้ งั พบผลึก 2 แบบ คือ 1) ผลึก
รูปดาว และ 2) รูปปริ ซึม โดยพบผลึกรู ปดาวที่ขอบใบของ B. galpinii พบผลึกรูปปริ ซึมที่ขอบใบ
ของ B. pulla พบทังผลึ
้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ที่ขอบใบของ B. blakeana และ B. purpurea
1.2.2 บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น พื ช บางชนิ ด มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนเฉพาะด้ า นบน ได้ แ ก่
B. acuminata, B. blakeana, B. purpurea, B. racemosa และ B. saccocalyx บ างชนิ ด มี
ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชั ด เจนทั ง้ สองด้ าน ได้ แก่ B. galpinii, Ly. strychnifolia, P. aureifolia, P.
integrifolia และ P. sirindhorniae
รู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีเซลล์เนื ้อเยื่อชัน้ รู ปร่ างกลม
หรื อ รี ยกเว้ นบางชนิ ด ที่ มี เ ซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว รู ป ร่ า งสี่ เหลี่ ย มและรี ได้ แก่ B. pulla, Ly.
strychnifolia, P. integrifolia และ P. sirindhorniae
เนื อ้ เยื่อชั น้ รองจากผิ ว พื ชที่ ศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มี เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิวที่บริ เวณ
ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ยกเว้ น B. malabarica มี เนือ้ เยื่อชันรองจากผิ
้
วเฉพาะด้ านบน
1–2 ชัน้
มีโซฟิ ลล์ พืชทุกชนิดที่ศกึ ษามีลกั ษณะของมีโซฟิ ลล์สองด้ านแตกต่างกัน โดยมีเซลล์
แพลิเซดอยู่ถัดเข้ ามาจากเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบหรื อเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วด้ านบนและเซลล์สปองจีอยู่
ถัดเข้ ามาจากเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
มัดท่ อลาเลียงและเซลล์ เส้ นใย พืชที่ศกึ ษาทุกชนิดมีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ างที่
บริ เวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ โดยมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัด ท่อลาเลียง 2 ชนิด คือ 1)
เซลล์เส้ นใยแบบปกติ และ 2) เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น พืชส่วนใหญ่ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติ
ยกเว้ นบางชนิดที่ มี ทัง้ เซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์ เส้ นใยคล้ ายวุ้น ได้ แก่ B. acuminata, B.
galpinii, B. pottsii var. mollissima, B. pulla, B. racemosa, B. saccocalyx, B. tomentosa
และ La. harmsiana
ขน มีขนที่บริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ 5 แบบ คือ 1) ขนเซลล์เดียวพบใน
B. monandra, La. harmsiana และ Ly. winitii 2) ขนสองเซลล์ พ บใน B. blakeana, B. galpinii
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และ P. integrifolia 3) ขนหลายเซลล์ พ บใน B. acuminata, B. glauca ssp. tenuiflora, B.
lakhonensis, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B. racemosa, B. tomentosa, B.
variegata, B. viridescens var. viridescens, Ly. binatum, Ly. hookerii, P. aureifolia และ P.
larseniana 4) ขนต่อ มรู ป เรื อ พบใน B. malabarica และ B. variegata และ 5) ขนต่อ มรู ป ร่ า ง
คล้ ายหยดน ้าพบใน B. galpinii
สารสะสมและโครงสร้ างสารหลั่ง บริเวณระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบของพืชที่
ศึกษาส่วนใหญ่ มี เซลล์หลั่งที่ มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม ยกเว้ น B. malabarica นอกจากนีย้ ังพบ
ผลึ ก 2 แบบ คื อ 1) ผลึ ก รู ป ดาว และ 2) รู ป ปริ ซึ ม บางชนิ ด มี เฉพาะผลึ ก รู ป ดาว ได้ แก่ B.
lakhonensis, B. malabarica, B. monandra และ Ly. strychnifolia บางชนิ ด มี เฉพาะผลึ ก รู ป
ป ริ ซึ ม ไ ด้ แ ก่ B. acuminata, B. blakeana, B. galpinii, B. pulla, B. viridescens var.
viridescens, La. harmsiana, P. integrifolia, P. siamensis, P. larseniana แ ล ะ P.
sirindhorniae บางชนิดมีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซมึ ได้ แก่ B. racemosa
1.2.3 บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบ ด้ านบนของเส้ นกลางใบมี 3 แบบ คือ 1)
ด้ า นบนของเส้ น กลางใบเว้ า ได้ แ ก่ B. malabarica, B. monandra, B. pottsii var. mollissima
และ La. curtisii 2) ด้ า นบนของเส้ นกลางใบเรี ย บ ได้ แ ก่ B. acuminata, B. lakhonensis, B.
purpurea, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens,
Ly. hookerii และ Ly. strychnifolia 3) ด้ านบนของเส้ นกลางใบนู น ได้ แก่ B. blakeana, B.
galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora, B. pulla, La. harmsiana, La. scandens, Ly. binatum,
Ly. winitii, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis แล ะ P. sirindhorniae
ด้ านล่ า งของเส้ นกลางใบมี 6 แบบ คื อ 1) ด้ านล่ า งของเส้ นกลางใบรู ป ร่ า งกลม ได้ แก่ B.
acuminata, B. lakhonensis, B. pottsii var. mollissima, B. racemosa, B. tomentosa, B.
variegata 2) ด้ านล่างของเส้ นกลางใบรู ปร่ างครึ่ งวงกลม ได้ แก่ B. glauca ssp. tenuiflora, La.
curtisii, La. harmsiana, La. scandens, Ly. binatum, Ly. hookerii แ ล ะ Ly. winitii 3)
ด้ านล่างของเส้ นกลางใบรูปร่างไม่แน่นอน ได้ แก่ B. monandra 4) ด้ านล่างของเส้ นกลางใบรูปร่าง
ส า ม เห ลี่ ย ม ไ ด้ แ ก่ B. galpinii, B. saccocalyx, B. purpurea, P. integrifolia แ ล ะ P.
sirindhorniae 5) ด้ านล่างของเส้ น กลางใบรู ป ร่ างสี่ เหลี่ ยมคางหมู ได้ แก่ B. blakeana และ B.
viridescens var. viridescens และ 6) ด้ านล่างของเส้ นกลางใบรู ปร่ างคล้ ายอักษรยู ได้ แก่ B.
malabarica, B. pulla, P. aureifolia, P. larseniana และ P. siamensis
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เนื อ้ เยื่อพืน้ ในเส้ นกลางใบ เนื ้อเยื่อพืน้ ด้ านบนและด้ านล่างของมัดท่อลาเลียงที่
ประกอบด้ วยเซลล์ 2 ชนิด ได้ แก่ 1) เซลล์พาเรงคิมา และ 2) เซลล์คอลเลงคิมา พืชที่ศึกษาส่วน
ใหญ่ มีเนือ้ เยื่อพื ้นด้ านบนและด้ านล่างของมัดท่อลาเลียงที่ประกอบด้ วยทัง้ เซลล์พาเรงคิมาและ
เซลล์คอลเลงคิมา ยกเว้ นบางชนิดที่มีเฉพาะเซลล์พาเรงคิมา ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana,
B. galpinii, B. lakhonensis, B. malabarica, B. monandra, B. pottsii var. mollissima, B.
purpurea, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens และ Ly. binatum
มัดท่ อลาเลียงและเซลล์ เส้ นใย พืชที่ศึกษาทุกชนิดมีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
และมีรูปร่างมัดท่อลาเลียงรูปครึ่งวงกลม จานวน 1 กลุ่ม โดยมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง
2 ชนิด คือ 1) เซลล์เส้ นใยแบบปกติ และ 2) เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น พื ชส่วนใหญ่ มีทงเซลล์
ั้
เส้ นใย
แบบปกติและเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ยกเว้ น บางชนิด ที่ มี เฉพาะเซลล์ เส้ น ใยแบบปกติ ได้ แก่ B.
acuminata, B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. monandra, La. curtisii, La.
scandens, Ly. binatum, Ly. winitii, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana แ ล ะ P.
siamensis
ขน บริ เวณเส้ นกลางใบมีขน 7 แบบ ได้ แก่ 1) ขนสองเซลล์ พบใน B. blakeana, B.
galpinii และ P. integrifolia 2) ขนหลายเซลล์ พบใน B. acuminata, B. glauca ssp. tenuiflora,
B. lakhonensis, B. monandra, B. pottsii var. mollissima, B. pulla, B. purpurea, B.
racemosa, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens,
La. curtisii, Ly. binatum, P. aureifolia และ P. larseniana 3) ขนต่อ มแบบไม่ มี ก้ า นพบใน B.
viridescens var. viridescens 4) ขนต่อมแบบมีก้านพบใน B. malabarica 5) ขนต่อมหลายเซลล์
พบใน B. pulla 6) ขนต่อมรู ปเรื อพบใน B. lakhonensis, B. variegata และ La. curtisii และ 7)
ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าพบใน B. galpinii
สารสะสมและโครงสร้ างสารหลั่ง บริ เวณเส้ นกลางใบของพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่ มี
เซลล์หลัง่ ที่มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม ยกเว้ น B. malabarica และ B. monandra นอกจากนี ้ยังพบ
ผลึก 2 แบบ คือ 1) ผลึกรู ปดาว และ 2) รู ปปริ ซึม บางชนิดมีเฉพาะผลึกรู ปดาว ได้ แก่ B. pottsii
var. mollissima, B. pulla, B. saccocalyx, La. curtisii, Ly. binatum แล ะ Ly. strychnifolia
บางชนิ ด มี เฉพ าะผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม ได้ แก่ B. lakhonensis, B. malabarica, B. purpurea, B.
tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens, La. harmsiana, Ly. hookerii
และ P. integrifolia บางชนิดมี ทัง้ ผลึกรู ปดาวและรู ปปริ ซึม ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana,
B. galpinii, B. glauca ssp. tenuiflora และ Ly. winitii
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2 ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ตาราง 5)
รู ปร่ างในภาคตัดขวาง มี 4 แบบ ได้ แก่ 1) รู ปร่างกลม 2) รูปร่ างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์
3) รู ปร่ างครึ่ งวงกลม และ 4) รู ปร่ างคล้ ายอักษรยู โดยพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่ มีก้านใบรู ปร่ างกลม
ยกเว้ น บางชนิด มี ก้านใบรู ป ร่ างคล้ ายกี บ เท้ าสัตว์ ได้ แก่ B. lakhonensis, La. curtisii และ La.
scandens บางชนิ ด มี ก้ านใบรู ป ร่ างครึ่ ง วงกลม ได้ แ ก่ B. racemosa, B. saccocalyx และ B.
tomentosa บางชนิ ด มี ก้ านใบรู ป ร่ า งคล้ ายอั ก ษรยู ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana, B.
monandra, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea และ B. variegata
ผิวเคลือบคิวทิน พืชที่ศกึ ษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชัดเจน
ชนิ ด ของเซลล์ ในบริ เวณคอร์ เท็ก ซ์ มี 2 ชนิด ได้ แก่ เซลล์ พ าเรงคิม าและเซลล์
คอลเลงคิมา โดยพืชที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีทงเซลล์
ั้
พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมา ยกเว้ นบางชนิด
ที่ มี เฉพาะเซลล์ พ าเรงคิม า ได้ แก่ B. acuminata, B. blakeana, B. galpinii, B. malabarica, B.
monandra, B. pottsii var. mollissima, B. tomentosa, B. variegata, B. viridescens var.
viridescens, La. scandens Ly. binatum, Ly. strychnifolia และ Ly. winitii
มัดท่ อลาเลียงและเซลล์ เส้ นใย พืชที่ศึกษาทุกชนิดมีมดั ท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
พืชในสกุล Bauhinia ส่วนใหญ่มีมดั ท่อลาเลียงเสริ มในก้ านใบจานวน 2 มัด ได้ แก่ B. acuminata,
B. blakeana, B. galpinii, B. malabarica, B. monandra, B. pottsii var. mollissima, B.
purpurea, B. saccocalyx, B. tomentosa, B. variegata แ ล ะ B. viridescens var.
viridescens โดยมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง 2 ชนิด คือ เซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์
เส้ นใยคล้ ายวุ้น พืชส่วนใหญ่มีทงเซลล์
ั้
เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ยกเว้ นบางชนิดที่
มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติ ได้ แก่ B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B. monandra,
B. variegata, La. scandens, Ly. binatum, P. aureifolia และ P. siamensis
ขน ก้ านใบมีขน 5 แบบ คือ 1) ขนสองเซลล์ พ บใน B. galpinii และ P. integrifolia
2) ข น ห ล า ย เซ ล ล์ พ บ ใน B. acuminata, B. glauca ssp. tenuiflora, B. lakhonensis, B.
monandra, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B. racemosa, B. saccocalyx, B.
tomentosa, B. variegata, B. viridescens var. viridescens, La. curtisii, La. scandens, Ly.
winitii, P. aureifolia และ P. larseniana 3) ขนต่ อ มแบบไม่ มี ก้ าน พบใน B. blakeana, Ly.
binatum, Ly. hookerii และ P. siamensis 4) ขนต่อมแบบมี ก้านพบใน B. malabarica และ 5)
ขนต่อมรูปร่างคล้ ายหยดน ้าพบใน B. galpinii
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สารสะสมและโครงสร้ างสารหลั่ง ก้ านใบของพืชที่ศึกษาทุกชนิดมีเซลล์หลั่งที่มี
สารสะสมติดสีแดงเข้ ม นอกจากนีย้ ังพบผลึก 2 แบบ คือ 1) ผลึกรู ปดาว และ 2) ผลึก รู ปปริ ซึม
บางชนิ ด มี เ ฉพ าะผลึ ก รู ป ดาว ได้ แก่ B. monandra, B. purpurea, B. tomentosa และ B.
viridescens var. viridescens บางชนิดมีเฉพาะผลึกรู ปปริ ซึ ม ได้ แก่ B. blakeana, B. galpinii,
B. glauca ssp. tenuiflora, La. harmsiana และ Ly. strychnifolia บางชนิดมีทงผลึ
ั ้ กรู ปดาวและ
รูปปริซมึ ได้ แก่ B. acuminata, B. saccocalyx, B. variegata และ Ly. winitii
3 ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ตาราง 5)
3.1 ภาคตัดขวาง
วงเนื อ้ ไม้ พืชที่ ศึกษาส่วนใหญ่ มี ไม่มีวงเนื อ้ ไม้ ยกเว้ นบางชนิดที่ มี มี วงเนือ้ ไม้
ไ ด้ แ ก่ B. galpinii, B. malabarica, B. monandra, B. saccocalyx, B. viridescens var.
viridescens, La. harmsiana, Ly. strychnifolia และ P. integrifolia
รู ปแบบของเวสเซลล์ พืชที่ศึกษามีรูปร่างเวสเซลในภาคตัดขวางและรูปแบบ
การรวมกลุ่มของเวสเซล 2 แบบ ได้ แก่ 1) รูปร่างเวสเซลส่วนใหญ่มีรูขนาดใหญ่ และมีรูปแบบการ
รวมกลุม่ ของเวสเซลส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์เดี่ยว และ 2) รูปร่างเวสเซลในภาคตัดขวางมีทงรู
ั ้ ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ มีรูปแบบการรวมกลุม่ ของเวสเซลมีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลาย
เซลล์ ในแนวรัศมี โดยพื ช ที่ ศึกษาส่วนใหญ่ มี รูปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางมีทัง้ รู ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ มีรูปแบบการรวมกลุม่ ของเวสเซลมีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ใน
แนวรัศมี ยกเว้ นพืชบางชนิดที่มี รูปร่ างเวสเซลส่วนใหญ่ มีรูขนาดใหญ่ และมี รูปแบบการรวมกลุ่ม
ของเวสเซลส่ว นใหญ่ แยกเป็ น เซลล์ เดี่ ย ว ได้ แ ก่ B. acuminata, B. blakeana, B. glauca ssp.
tenuiflora, B. pottsii var. mollissima, B. pulla และ P. siamensis
พาเรงคิ ม าแนวแกน พื ช ที่ ศึกษาส่ว นใหญ่ มี พ าเรงคิม าแนวแกน ยกเว้ น B.
acuminata, B. monandra, Ly. strychnifolia และ P. siamensis
ไทโลส พื ช ที่ ศึ ก ษาบางชนิ ด มี ไทโลสในเนื อ้ ไม้ ได้ แก่ B. acuminata, B.
blakeana, B. galpinii, B. malabarica, B. pottsii var. mollissima, B. saccocalyx แ ล ะ B.
viridescens var. viridescens
ผนั ง เซลล์ เส้ นใย พื ช ที่ ศึ ก ษามี ผ นั ง เซลล์ เส้ นใยในเนื อ้ ไม้ 3 แบบ คื อ 1)
ผนังเซลล์เส้ นใยบาง 2) ผนังเซลล์เส้ นใยค่อนข้ างหนา และ 3) ผนังเซลล์เส้ นใยหนามาก
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สารสะสมในเนื อ้ ไม้ พืชที่ศึกษามี ยางไม้ สะสมอยู่ได้ ในเซลล์ 3 ชนิด คือ 1) มี
ยางไม้ ส ะสมในพาเรงคิม าแนวรัศมี 2) มี ยางไม้ สะสมในเซลล์ เส้ นใย และ 3) มี ยางไม้ สะสมใน
เวสเซล นอกจากนี ้ นอกจากนีย้ งั พบผลึก 2 แบบ คือ 1) ผลึกรูปดาว และ 2) รูปปริ ซึม บางชนิดมี
เฉพาะผลึ ก รู ป ดาว ได้ แ ก่ B. variegata บางชนิ ด มี เฉพาะผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม ได้ แ ก่ B. acuminata,
B. blakeana, B. lakhonensis, B. malabarica, B. monandra, B. pottsii var. mollissima,
B. pulla, La. curtisii, Ly. hookerii และ P. integrifolia บางชนิ ดมี ทัง้ ผลึกรู ปดาวและรู ป ปริ ซึม
ได้ แก่ B. saccocalyx, Ly. binatum และ Ly. strychnifolia
3.2 ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เนื อ้ ไม้ มี เซลล์ พ าเรงคิม าแนวรั ศมี 2 ชนิ ด คื อ 1) เซลล์
แนวตัง้ และ 2) เซลล์แนวนอน โดยพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีพาเรงคิมาแนวรัศมี ทงเซลล์
ั้
แนวตังและ
้
เซลล์ แ นวนอน ยกเว้ นบางชนิ ด ที่ มี เ ฉพาะเซลล์ แ นวตั ง้ ได้ แก่ B. glauca ssp. tenuiflora,
B. lakhonensis, B. pottsii var. mollissima, B. pulla, La. curtisii, La. scandens,
Ly. strychnifolia, Ly. winitii, P. aureifolia, P. integrifolia, P. larseniana, P. siamensis และ
P. sirindhorniae และบางชนิดมีเฉพาะเซลล์แนวนอน ได้ แก่ Ly. hookerii
3.3 ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส
ชนิดของเซลล์ เส้ นใย พืชที่ศกึ ษามีเซลล์เส้ นใย 2 ชนิด คือ 1) เซลล์เส้ นใยแบบ
ไม่มี ผ นังกัน้ และ 2) เซลล์ เส้ นใยแบบมี ผนังกัน้ โดยพื ช ทุก ชนิ ดมี เซลล์ เส้ นใยแบบไม่มี ผนังกัน้
บางชนิ ด มี เ ซลล์ เ ส้ นใยแบบมี ผ นั ง กั น้ ด้ วย ได้ แก่ B. blakeana, B. galpinii, B. glauca ssp.
tenuiflora, B. lakhonensis, B. pottsii var. mollissima, B. purpurea, B. racemosa,
B. tomentosa, B. viridescens var. viridescens, La. scandens และ P. integrifolia
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สรุ ปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ท่ ใี ช้ ในการระบุชนิดพืชที่ศึกษา
พิ จ ารณาลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องแผ่น ใบ ก้ า นใบ และเนื อ้ ไม้ ข องพื ช ที่ ศึก ษา
ทังหมด
้
พบว่าลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่ศึกษาในครัง้ นี ้ ไม่สามารถใช้ ในการสร้ างรู ปวิธานเพื่อ
ระบุสกุลของพืชทัง้ 4 สกุลได้ อย่างชัดเจน แต่สามารถนาไปสร้ างรูปวิธานเพื่อการระบุชนิดพืชได้
โดยพบลักษณะที่สามารถนามาใช้ ในการระบุชนิดของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุล
ที่ใกล้ เคียงจานวน 27 ชนิด ทังสิ
้ ้น 32 ลักษณะ ดังนี ้
1. ความเหมือนหรื อแตกต่ างกันของรู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบทัง้ สองด้ าน
สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มีรูปร่ างเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบเหมือนกันทังสองด้
้
าน
และมีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบสองด้ านแตกต่างกัน
2. รู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนจากการลอกผิวใบ สามารถจาแนกพืชได้
เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มีเซลล์รูปร่างไม่แน่นอน มีเซลล์รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ มีเซลล์รูปร่างหลายเหลี่ยม
และมีทงเซลล์
ั้
รูปร่างไม่แน่นอนและรูปร่างหลายเหลี่ยม
3. รู ปร่ างเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่ างจากการลอกผิวใบ สามารถจาแนกพืชได้
เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มีเซลล์รูปร่างไม่แน่นอน มีเซลล์รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ มีเซลล์รูปร่างหลายเหลี่ยม
และมีทงเซลล์
ั้
รูปร่างไม่แน่นอนและรูปร่างหลายเหลี่ยม
4. รู ปร่ างผนั งเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนจากการลอกผิวใบ สามารถจาแนก
พืชได้ เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มี ผนังเซลล์เว้ าลึก มี ผนังเซลล์เป็ นคลื่น มี ผนังเซลล์เรี ยบ และมีทงั ้ ผนัง
เซลล์เป็ นคลื่นและผนังเซลล์เรี ยบ
5. รู ปร่ างผนั งเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่ างจากการลอกผิวใบ สามารถจาแนก
พืชได้ เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มี ผนังเซลล์เว้ าลึก มี ผนังเซลล์เป็ นคลื่น มี ผนังเซลล์เรี ยบ และมีทงั ้ ผนัง
เซลล์เป็ นคลื่นและผนังเซลล์เรี ยบ
6. การมีหรื อไม่ มีปากใบในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่ าง สามารถจาแนก
พืชได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ มีเฉพาะด้ านบน มีเฉพาะด้ านล่าง และมีทงสองด้
ั้
าน
7. ชนิดของปากใบในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่ าง
8. การมี ห รื อ ไม่ มี เนื อ้ เยื่อ ชั น้ รองจากผิ ว สามารถจ าแนกพื ชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
วและไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
9. การมีหรือไม่ มีขนในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่ าง สามารถจาแนกพืชได้
เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ มีเฉพาะด้ านบน มีเฉพาะด้ านล่าง และมีทงสองด้
ั้
าน
10. ชนิดของขนในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบและก้ านใบ
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11. การมี หรื อไม่ มี เซลล์ หลั่ งในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่ าง สามารถ
จาแนกพืชได้ เป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ มีเซลล์หลัง่ เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีเซลล์หลัง่ เฉพาะใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีเซลล์หลัง่ ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีเซลล์หลัง่
12. การมีหรื อไม่ มีช่องสารหลั่งในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่ าง สามารถ
จาแนกพืชได้ เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มีช่องสารหลัง่ เฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีช่องสารหลั่ง
เฉพาะในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบน มี ช่ อ งสารหลั่ง ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบทัง้ สองด้ า น และไม่ มี
ช่องสารหลัง่
13. การมีหรื อไม่ มีผลึก ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ มี
ผลึกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน มีผลึกเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง มีผลึกในเนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ วใบทังสองด้
้
าน และไม่มีผลึก ในก้ านใบและเนื ้อไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มี
ผลึกและไม่มีผลึก
14. ชนิ ด ของผลึ ก สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่ มี ผ ลึ ก รู ป ดาว มี ผ ลึ ก
รูปปริซมึ มีทงมี
ั ้ ผลึกรูปดาวและรูปปริซมึ
15. ลักษณะขอบใบ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ขอบใบโค้ งลงและขอบใบ
เรี ยบ
16. ลั ก ษณะส่ ว นปลายของขอบใบ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ส่วน
ปลายของขอบใบมนและส่วนปลายของขอบใบแหลม
17. รู ปร่ างเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบจากการตัดตามขวาง สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2
กลุม่ ได้ แก่ รูปร่างกลมหรื อรูปร่างรี และรูปร่างสี่เหลี่ยมหรื อรูปร่างรี
18. การมี หรื อไม่ มี มั ด ท่ อลาเลียงในบริ เวณขอบใบ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 2
กลุม่ ได้ แก่ มีมดั ท่อลาเลียงในบริเวณขอบใบและไม่มีมดั ท่อลาเลียงในบริเวณขอบใบ
19. ชนิ ดของเซลล์ เส้ นใยในแผ่ นใบและก้ านใบ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติและมีทงมี
ั ้ เซลล์เส้ นใยแบบปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น
20. รู ปร่ างเส้ นกลางใบด้ านบน สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ด้ านบนเว้ า
ด้ านบนเรี ยบ และด้ านบนนูน รู ปร่ างเส้ นกลางใบด้ านล่ าง สามารถจาแนกพื ชได้ เป็ น 6 กลุ่ม
ได้ แก่ รูปร่างกลม รูปร่างครึ่ งวงกลม รู ปร่ างไม่แน่นอน รู ปร่ างสามเหลี่ยม รู ปร่ างสี่แหลี่ยมคางหมู
และรูปร่างคล้ ายอักษรยู
21. รู ปร่ างก้ านใบในภาคตัดขวาง สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 4 กลุม่ ได้ แก่ รูปร่างกลม
รูปร่างครึ่งวงกลม รูปร่างคล้ ายกีบเท้ าสัตว์ และรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู
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22. การมีหรื อไม่ มีมัดท่ อลาเลียงเสริ มในก้ านใบทางด้ านใกล้ แกน สามารถจาแนก
พืชได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบและไม่มีมดั ท่อลาเลียงเสริมในก้ านใบ
23. การมีหรือไม่ มีวงเนือ้ ไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ มีวงเนื ้อไม้ และไม่
มีวงเนื ้อไม้
24. รู ปร่ างเวสเซลในภาคตัดขวางของเนื ้อไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
แบบที่ ส่ ว นใหญ่ มี เ ฉพาะรู ข นาดใหญ่ และแบบที่ มี ทั ง้ รู ข นาดเล็ ก และขนาดใหญ่ รู ป แบบ
การรวมกลุ่มของเวสเซล สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ แบบที่ส่วนใหญ่แยกเป็ นเซลล์
เดี่ยวและแบบที่มีทงแยกเป็
ั้
นเซลล์เดี่ยวและซ้ อนทับกันหลายเซลล์ในแนวรัศมี
25. การมี หรื อไม่ มี พาเรงคิมาแนวแกน สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มี
พาเรงคิมาแนวแกนและไม่มีพาเรงคิมาแนวแกน
26. การมีหรื อไม่ มี ไทโลส สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มี ไทโลสและไม่มี
ไทโลส
27. ผนังเซลล์ เส้ นใยในภาคตัดขวางของเนื ้อไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
ผนังเซลล์บาง ผนังเซลล์คอ่ นข้ างหนา และผนังเซลล์หนามาก
28. การมีหรื อไม่ มียางไม้ ในเซลล์ เส้ นใย สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มี
ยางไม้ สะสมในเซลล์เส้ นใยและไม่มียางไม้ สะสมในเซลล์เส้ นใย
29. การมีหรื อไม่ มียางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรั ศมี สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมีและไม่มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี
30. การมีหรื อไม่ มียางไม้ สะสมในเวสเซล สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มี
ยางไม้ สะสมในเวสเซล และไม่มียางไม้ สะสมในเวสเซล
31. พาเรงคิมาแนวรั ศมี จากการตัดตามยาวในแนวรัศมี สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 3
กลุม่ ได้ แก่ มีเซลล์แนวตัง้ มีเซลล์แนวนอน และมีทงเซลล์
ั้
แนวตังและแนวนอน
้
32. ชนิ ด เซลล์ เส้ น ใยจากการตัดตามยาวแนวขนานเส้ น สัม ผัสและการแช่ยุ่ยเซลล์
สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ แบบที่มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกันและแบบที
้
่มีทงั ้
เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกันและเซลล์
้
เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
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กายวิภ าคศาสตร์ เปรี ยบเทียบของพื ช สกุล Bauhinia sensu stricto และสกุล ที่
ใกล้ เคียงกับงานวิจัยอื่นที่ผ่านมา
จากการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุล Bauhinia
sensu stricto และสกุ ล ที่ ใ กล้ เคี ย งในครั ง้ นี ก้ ั บ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง มี เฉพาะงานวิ จั ย ใน
ต่างประเทศ พบทังลั
้ กษณะที่สอดคล้ องและไม่สอดคล้ องกัน ดังนี ้
Metcalfe and Chalk (1950) รวบรวมข้ อ มูล การศึก ษากายวิภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุล
Bauhinia sensu lato พบว่าพืชสกุลดังกล่าวมีขนเซลล์เดียว ขนต่อมแบบมีก้าน และขนต่อมรู ป
เรื อสอดคล้ องกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้ อีกทังยั
้ งพบลักษณะเพิ่มเติม คือ พบขนเซลล์เดียว ขนสอง
เซลล์ ขนต่อมแบบไม่มีก้าน ขนต่อมหลายเซลล์ และขนต่อมรู ปร่ างคล้ ายหยดนา้ แต่มีส่วนที่ไม่
สอดคล้ องกันคือ ไม่พ บปุ่ มเล็ ก นอกจากนี ้ พื ชที่ ศึกษาทุกชนิดยังมี สารสะสมหลายชนิด ได้ แก่
ผลึกรู ปดาว ผลึกรู ปปริ ซึม และเซลล์ หลั่งที่ มี สารสะสมติดสีแดงเข้ ม ทัง้ ในแผ่นใบ ก้ านใบ และ
เนือ้ ไม้ ในพืช 1 ชนิดอาจพบปากใบมากกว่า 1 ชนิด เช่น เสีย้ วใหญ่ (B. malabarica) ที่มีทงั ้ ขน
ต่อมแบบมี ก้าน ขนหลายเซลล์ และขนต่อมรู ป เรื อ ในก้ านใบพบมัดท่อล าเลี ยงเสริ ม 2 กลุ่ม ที่
ด้ านบนและพบไทโลสในเนื ้อไม้ เฉพาะในพืชสกุล Bauhinia ในส่วนของเนื ้อไม้ พบว่าการรวมกลุ่ม
กันของเวสเซลล์ส่วนใหญ่พบเฉพาะในพืชสกุล Bauhinia สาหรับพืชสกุลอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีเวสเซล
แยกเป็ น เซลล์ เดี่ ย ว ยกเว้ น สร้ อยสยาม (P. siamensis) นอกจากนี พ้ ื ช ที่ ศึก ษาส่ว นใหญ่ ยัง มี
พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวในแนวขนานเส้ นสัมผัส 1 แถว ซึง่ สอดคล้ องกับที่เคยมีรายงานไว้
Rezende et al. (1994) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องใบของ B. curvula Benth. ที่ มี
การกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศบราซิล ซึ่งรายงานว่าพบขนหลายเซลล์และขนต่อมในแผ่นใบและ
ก้ านใบ มี ปากใบทัง้ ผิ วใบด้ านบนและผิวใบด้ านล่าง มี ทัง้ ปากใบแบบอะนอโมไซติกและแบบ
พาราไซติก และมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมักท่อลาเลียงในเส้ นกลางใบ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ในครัง้ นี ้ของพืชหลายชนิด
Kotresha and Seetharam (1995) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบของพื ช
ในสกุล Bauhinia sensu lato ในประเทศอินเดีย จานวน 14 ชนิด ซึ่งมีชนิดที่ตรงกับการศึกษาใน
ครั ง้ นี ้ จ านวน 5 ชนิ ด ได้ แก่ กาหลง (B. acuminata), กาหลงแดง (B. galpinii), อรพั น
(Ly. hookeri) และ เสี ย้ วใหญ่ (B. malabarica) พบว่าพื ช ที่ ท าการศึกษามี ลักษณะของปากใบ
ที่ แ ตกต่างกัน 4 แบบ ได้ แ ก่ แบบพาราไซติ ก แบบอะนอโมไซติก แบบเททระไซติก และแบบ
แอนไอโซไซติกสอดคล้ องกับที่เคยมีรายงานไว้ ซึ่งการศึกษาครัง้ นี ้พบชนิดของปากใบเพิ่ มเติม คือ
ปากใบแบบแอคทิโนไซติกและปากใบแบบไซโคลไซติก แต่การรายงานว่าพบปากใบเฉพาะผิวใบ
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ด้ านล่าง ของ กาหลง (B. acuminata) กาหลงแดง (B. galpinii) และอรพัน (B. hookeri) นัน้ ไม่
สอดคล้ องกัน อาจเนื่องมาจากการเลือกตาแหน่งบนแผ่นใบมาใช้ ในการวิจยั โดยปากใบในแต่ละ
บริ เวณของแผ่นใบอาจมีการกระจายตัวหนาแน่นแตกต่างกัน รูปร่างของเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ใน
รายงานและจากการศึกษาครัง้ นีแ้ ตกต่างกันเล็กน้ อย อาจเพราะผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินรูปร่างผนังเซลล์แตกต่างกัน และไม่พบขนสามเซลล์
Lusa and Bona (2009) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ เปรี ย บเที ย บแผ่ น ใบของพื ช สกุ ล
Bauhinia ในประเทศบราซิ ล ซึ่ ง มี ช นิ ด ที่ ต รงกั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ คื อ เสี ย้ วดอกขาว (B.
variegata) ผลการศึกษาพบว่า พบปากใบและขนกระจายตัวอยู่ทวั่ ทัง้ แผ่นใบด้ านล่าง พบเซลล์
แปลกปลอมในเสี ้ยวดอกขาว (B. variegata) เป็ นสารสะสม ได้ แก่ ผลึกรูปดาว โดยในก้ านใบพบ
เซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียงและพบมัดท่อลาเลียงเสริ มแยกชัดเจนทางด้ านใกล้ แกน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ ผลการศึก ษาในครั ง้ นี ้ แต่มี รายงานว่า บริ เวณโคนก้ านใบของเสี ย้ วดอกขาว (B.
variegata) ประกอบด้ วยเซลล์คอลเรงคิมา ซึ่งไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยนี ้ อาจเนื่องมาจากการ
เลือกตัดก้ านใบในตาแหน่งที่แตกต่างกัน ทาให้ พบเฉพาะเซลล์พาเรงคิมาในบริเวณคอร์ เท็กซ์
Albert and Sharma (2013) ศึกษากายวิภ าคศาสตร์ เปรี ย บเที ยบแผ่น ใบของพื ช สกุล
Bauhinia ในประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง ตรงกั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ จ านวน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ ชงโค (B.
blakeana) เสีย้ วใหญ่ (B. malabarica) ชงโค (B. purpurea) ชงโคนา (B. racemosa) และชงโค
ดอกเหลื อ ง (B. tomentosa) ผลการศึก ษาในครั ง้ นี ค้ ล้ ายคลึงกับ ที่ เคยมี รายงานไว้ โดยพบว่า
รูปร่ างเซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วของพืชที่ศึกษามีแบบหลายเหลี่ยมและผนังเซลล์เรี ยบ ยกเว้ น ชงโค
ดอกเหลือง (B. tomentosa) ที่รูปร่างเซลล์คล้ ายรูปจิกซอว์และผนังเซลล์เว้ าลึก พืช ทุกชนิดมีปาก
ใบเฉพาะผิ ว ใบด้ านล่า ง ยกเว้ น ชงโค (B. blakeana) และชงโค (B. purpurea) ที่ มี ป ากใบทัง้
ด้ านบนและด้ านล่าง ซึ่งไม่สอดคล้ องกับที่ เคยมีรายงานไว้ รวมถึงชนิดของปากใบก็ไม่สอดคล้ อง
กัน อ้ างอิ ง จากที่ Metcalfe and Chalk (1950) รายงานไว้ ว่ า พื ช สกุ ล Bauhinia sensu lato มี
รูปแบบการจัดเรี ยงตัวของเซลล์ข้างเซลล์คมุ ที่หลากหลาย จึงอาจทาให้ ผู้วิจยั พิจารณาตัดสินชนิด
ของปากใบแตกต่างกัน
Fisher and Blanco (2014) ศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของไซเล็มทุติยภูมิของ B. glabra ที่
กระจายพัน ธุ์ อ ยู่ ในแถบละติ น อเมริ ก า โดยพบเซลล์ เส้ น ใยคล้ า ยวุ้น ซึ่ ง แม้ ว่า จะมี ลัก ษณะ
สัณฐานวิทยาคล้ ายคลึงกับกะไดลิง (La. scandens) ที่นามาศึกษา แต่ผลการศึกษาลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์ ของกะไดลิง (La. scandens) ในครัง้ นี ้ไม่สอดคล้ องกับของ B. glabra
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Duarte–Almeida et al. (2015) ได้ ศึก ษาลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องต่ อ มบน
แผ่นใบของพืชในเผ่า Cercideae ในประเทศบราซิล พบว่าในพืชสกุล Bauhinia บางชนิดไม่มีตอ่ ม
เช่น และชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้ โดยขนาดของ
ต่อมมีหลากหลาย ในขณะที่ หลายชนิดพบขนต่อมรู ปเรื อ เช่น กาหลง (B. acuminata) โยทะกา
(B. monandra) ซึ่งไม่สอดคล้ องกับที่ เคยมีรายงานไว้ นอกจากนี ร้ ู ปแบบการกระจายตัวของขน
ต่อมค่อนข้ างสม่าเสมอ ยกเว้ นในกาหลงแดง (B. galpinii) ที่พบมากบริ เวณขอบใบ ส่วนชงโค (B.
purpurea) และเสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) พบขนต่อ มกระจายอยู่ ม ากบริ เวณขอบใบและ
เส้ นใบ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้
Pereira, Costa-Silva, Felix, and Agra (2018) ได้ ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของ
พื ช สกุล Bauhinia และสกุล Schnella จ านวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ B. cheilantha, B. pentandra, B.
ungulata และ Schnella outimouta ซึ่ ง มี ก ารกระจายพั น ธุ์ อ ยู่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศบราซิล พบว่าการมีตอ่ มรูปเรื อในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างเป็ นลักษณะที่พบเฉพาะในพืช
สกุล Bauhinia เท่านัน้ ลักษณะมีโซฟิ ลล์ในภาคตัดขวางของแผ่นใบทังสองด้
้
านแตกต่างกัน โดยมี
เซลล์แพลิเซดอยู่ชิดเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและเซลล์สปองจีอยู่ชิดเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง พบ
มัดท่อล าเลี ยงที่ บริ เวณขอบใบของพื ชสกุล Bauhinia บางชนิ ด พบปากใบแบบอะนอโมไซติก
ปากใบแบบแอนไอโซไซติก และปากใบแบบพาราไซติก พบมัดท่อล าเลี ยงเสริ ม 2 กลุ่ม และมี
สารสะสมเป็ น ผลึกเฉพาะในภาคตัด ขวางของก้ านใบของพื ช สกุล Bauhinia นอกจากนี ย้ ังพบ
เซลล์เส้ นใยล้ อมรอบกลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงทังในภาคตั
้
ดขวางของเส้ นกลางใบและก้ านใบของพืชที่
ศึกษาทุกชนิด ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในครัง้ นี ้

การระบุชนิดพืชที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ ายคลึงกันโดยใช้ ลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์
พืชบางชนิดมีทงลั
ั ้ กษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ คล้ ายคลึง
กันมาก ได้ แก่ ชงโค (B. blakeana) ชงโค (B. purpurea) และเสีย้ วดอกขาว (B. variegata) (De
Wit, 1956) สามารถสรุปลักษณะได้ ดงั นี ้
ชงโค (B. blakeana) มี ลั ก ษณ ะสั ณ ฐานวิ ท ยาส่ ว นใหญ่ คล้ ายคลึ ง กั บ ชงโค (B.
purpurea) แต่มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาแตกต่างกันคือ ชงโค (B. blakeana) มีเกสรเพศผู้ที่สามารถ
สืบพันธุ์ได้ 5 อัน มีเกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน 2–5 อัน กลีบดอกมีสีม่วงสด และมีโคนกลีบดอก 3 กลีบ
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ด้ านบนเป็ นสีขาว ในขณะที่ ชงโค (B. purpurea) มี เกสรเพศผู้ที่สามารถสืบพันธุ์ได้ 10 อัน กลีบ
ดอกมีสีมว่ งสด และมีโคนกลีบดอกด้ านบน 2 กลีบเป็ นสีขาว
พืชทังสองชนิ
้
ดมีลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์ คล้ ายคลึงกัน ดังนี ้ จากการลอกผิวใบและ
การทาให้ แผ่นใบใส พบว่า มีผิวเคลือบคิวทินเรี ยบทังในเนื
้
อ้ เยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มี
รู ปร่ างเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวทัง้ สองด้ านรู ปร่ างหลายเหลี่ยม มีรูปร่ างผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่ อชัน้ ผิว
ทังสองด้
้
านเรี ยบ มีปากใบแบบแอนไอโซไซติกและแบบอะนอโมไซติก มีขนเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
ใบด้ านล่าง ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ชงโค (B. blakeana) มีปากใบแบบเททระไซติก มีทงั ้
ผลึก รู ป ดาวและรู ป ปริ ซึม ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบด้ านล่าง และมี ขนสองเซลล์ ในขณะที่ ช งโค (B.
purpurea) มีปากใบแบบแอคทิโนไซติกและพาราไซติก มีผลึกทังรู้ ปดาวและรูปปริซึมในเนื ้อเยื่อชัน้
ผิวใบด้ านบน มีขนหลายเซลล์ ขนต่อมหลายเซลล์ และขนต่อมรูปเรื อ
จากการตัดตามขวางแผ่นใบและก้ านใบ พบลักษณะที่คล้ ายกัน ดังนี ้ มีมดั ท่อลาเลียงที่
ขอบใบ มีผลึกรู ปดาวและรู ปปริ ซึมในบริ เวณขอบใบ มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วรูปร่ างกลมหรื อรี ไม่
มีเนื่อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีเซลล์หลัง่ ในแผ่นใบ ก้ านใบรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม
มีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียงทังแบบปกติ
้
และเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ส่วนลักษณะที่แตกต่าง
กัน มีดงั นี ้ ชงโค (B. blakeana) มีขอบใบเรี ยบ ส่วนปลายของขอบใบมน มีขนสองเซลล์และขน
ต่อมแบบไม่มีก้าน มีด้านบนของเส้ นกลางใบนูน ด้ านล่างมีรูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู ในขณะที่ชงโค
(B. purpurea) มีขอบใบเรี ยบ ส่วนปลายของขอบใบแหลม มีขนหลายเซลล์และขนต่อมรู ปเรื อ มี
ด้ านบนของเส้ นกลางใบเรี ยบ ด้ านล่างมีรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู
จากการตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนาน
เส้ นสัมผัส และการแช่ย่ยุ เซลล์ พบลักษณะที่คล้ ายกัน ดังนี ้ มี ไม่มีวงเนื ้อไม้ มีพาเรงคิมาแนวแกน
มีพาเรงคิมาแนวรัศมีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน มีผนังเซลล์เส้ นใยบางมาก มีทงเซลล์
ั้
เส้ น
ใยแบบมีผนังกัน้ และแบบไม่มีผนังกัน้ ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ชงโค (B. blakeana) มี
รู ปร่ างเวสเซลส่วนใหญ่ เป็ นรู ขนาดใหญ่ มี ไทโลส มียางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี และมีผลึก รู ป
ปริ ซึม ในขณะที่ชงโค (B. purpurea) มีรูปร่างเวสเซลทังรู้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่มี ไทโลส ไม่
มียางไม้ และผลึก
นอกจากนี ้ ชงโค (B. blakeana) ยังมีลกั ษณะสัณฐานวิทยาส่วนใหญ่คล้ ายคลึงกับ เสี ้ยว
ดอกขาว (B. variegata) มากยิ่งกว่าชงโค (B. purpurea) โดยมีเกสรเพศผู้ที่สามารถสืบพันธุ์ได้
5 อัน มี เกสรเพศผู้ที่ เป็ น หมัน 5 อัน เหมื อนกัน มี ลัก ษณะที่ แ ตกต่างกัน อย่างชัด เจนคื อ ชงโค
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(B. blakeana) มี กลี บ ดอกสี ม่วงสด ส่ว น เสี ย้ วดอกขาว (B. variegata) มี ก ลี บ ดอกสี ขาวและ
มีโคนกลีบดอกสีชมพู
พืชทังสองชนิ
้
ดมีลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์ คล้ ายคลึงกัน ดังนี ้ จากการลอกผิวใบและ
การทาให้ แผ่นใบใส พบว่า มี ผิ วเคลื อบคิวทินเรี ยบทัง้ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม มีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนเรี ยบ
มีปากใบแบบอะนอโมไซติก มีเซลล์หลัง่ และผลึกรูปปริ ซึม ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ชงโค
(B. blakeana) ด้ านล่าง มีรูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างรูปร่างหลายเหลี่ยม มีผนังเซลล์ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างเรี ยบ มีปากใบแบบแอนไอโซไซติกและแบบอะนอโมไซติก ไม่มีช่องสารหลัง่
มีขนสองเซลล์ มีทงผลึ
ั ้ กรูปดาวและรูปปริซึม ในขณะที่เสี ้ยวดอกขาว (B. variegata) มีรูปร่างเซลล์
ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างรูปร่างไม่แน่นอน มีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างเป็ นคลื่น มีเฉพาะ
ปากใบแบบอะนอโมไซติก มี ช่อ งสารหลั่ง มี ข นหลายเซลล์ ขนต่อมรู ป เรื อ และมี เฉพาะผลึ ก
รูปปริซมึ
จากการตัดตามขวางแผ่นใบและก้ านใบ พบลักษณะที่คล้ ายกัน ดังนี ้ มีมดั ท่อลาเลียงที่
ขอบใบ มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วรู ปร่ างกลมหรื อรี ไม่มีเนื่อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ก้ านใบรู ปร่ างคล้ าย
ตัวอักษรยู มีมดั ท่อลาเลียงเสริ ม ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ชงโค (B. blakeana) มีขอบใบ
เรี ยบ ส่วนปลายของขอบใบมน มีด้านบนของเส้ นกลางใบนูน ด้ านล่างมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมคางหมู
ก้ านใบมีขนต่อมแบบไม่มีก้าน มีเฉพาะผลึกรูปปริ ซมึ มีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียงทังแบบ
้
ปกติและเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ในขณะที่เสี ้ยวดอกขาว (B. variegata) มีขอบใบเรี ยบ ส่วนปลาย
ของขอบใบแหลม มีด้านบนของเส้ นกลางใบเรี ยบ ด้ านล่างมีรูปร่างกลม ก้ านใบมีขนหลายเซลล์ มี
ทังผลึ
้ กรูปดาวและรูปปริซมึ มีเฉพาะเซลล์เส้ นใยแบบปกติล้อมรอบมัดท่อลาเลียง
จากการตัดเนื ้อไม้ ในภาคตัดขวาง ภาคตัดตามยาวแนวรัศมี ภาคตัดตามยาวแนวขนาน
เส้ นสัมผัส และการแช่ย่ยุ เซลล์ พบลักษณะที่คล้ ายกัน ดังนี ้ มี ไม่มีวงเนื ้อไม้ มีพาเรงคิมาแนวแกน
มีพาเรงคิมาแนวรัศมีทงเซลล์
ั้
แนวตังและเซลล์
้
แนวนอน มีทงเซลล์
ั้
เส้ นใยแบบมีผนังกัน้ และแบบไม่
มีผนังกัน้ ส่วนลักษณะที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ชงโค (B. blakeana) มีรูปร่ างเวสเซลส่วนใหญ่เป็ นรู
ขนาดใหญ่ มีไทโลส มียางไม้ สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี มีผนังเซลล์เส้ นใยบางมาก และมีผลึกรูป
ปริ ซึม ในขณะที่ เสี ้ยวดอกขาว (B. variegata) มีรูปร่างเวสเซลทังรู้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ไม่มี
ไทโลส มียางไม้ สะสมในเวสเซล มีผนังเซลล์เส้ นใยค่อนข้ างหนา และมีผลึกรูปดาว
สามารถน าลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ที่ แ ตกต่า งกัน ของพื ช ทัง้ 3 ชนิ ด ที่ มี ลัก ษณะ
สัณฐานวิทยาใกล้ เคียงกันมาสรุปเป็ นตารางได้ ดังตาราง 6
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ตาราง 6 การเปรี ยบเทียบลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่แตกต่างกันของพืชที่มีลกั ษณะสัณฐานวิทยา
ใกล้ เคียงกัน
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์
1. รูปร่างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
2. ชนิดของปากใบ
3. ช่องสารหลัง่
4. ชนิดของขน
5. ชนิดของผลึกในแผ่นใบ
6. รูปร่างของขอบใบ
7. ชนิดของเซลล์เส้ นใยในแผ่นใบ
8. รูปร่างเวสเซลในเนื ้อไม้
9. ไทโลส
10. ผลึกในเนื ้อไม้
11. การสะสมของยางไม้

B. blakeana

B. purpurea

B. variegata

PO
AI, AN
–
BC
DR, PR
SMR
GF, NF
SO
/
PR
GR

PO
AC, AI, AN, PA
–
HG, MC, NV
DR, PR
SMS
GF, NF
SM
–
–
–

PO, IR
AN
/
MC, NV
PR
SMS
NF
SM
–
DR
GV

หมายเหตุ: / = มี; – = ไม่มี; รู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว: IR = รูปร่างเซลล์ไม่แน่นอน, PO =
รูปร่างเซลล์หลายเหลี่ยม; ชนิดของปากใบ: AC = ปากใบแบบแอคทิโนไซติก, AI = ปากใบแบบ
แอนไอโซไซติก, AN = ปากใบแบบอะนอโมไซติก, PA = ปากใบแบบพาราไซติก; เซลล์ เส้ นใยใน
แผ่ นใบ: NF = เซลล์เส้ นใยแบบปกติ, GF = เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น , NS = เซลล์เส้ นใยแบบไม่มี
ผนัง กัน้ , SF = เซลล์ เส้ น ใยแบบมี ผ นัง กัน้ ; ชนิ ด ของขน: BC = ขนสองเซลล์ , HG = ขนต่อ ม
หลายเซลล์ , NV = ขนต่อมรู ปเรื อ, MC = ขนหลายเซลล์ ; รู ป ร่ างของขอบใบ: SMR = ขอบใบ
เรี ย บและส่ ว นปลายของขอบใบมน, SMS = ขอบใบเรี ย บและส่ ว นปลายของขอบใบแหลม;
รู ป แบบเวสเซล: SO = เวสเซลส่ ว นใหญ่ แ ยกเป็ นเซลล์ เดี่ ย ว, SM = เวสเซลมี ทัง้ แยกเป็ น
เซลล์ เดี่ยวและอยู่เรี ยงกัน เป็ นกลุ่ม ในแนวรั ศมี ; สารสะสม: DR = ผลึกรู ป ดาว, GR = ยางไม้
สะสมในพาเรงคิมาแนวรัศมี, GV = ยางไม้ สะสมในเวสเซล และ PR = ผลึกรูปปริซมึ
จากการเปรี ยบเทียบลักษณะข้ างต้ น จะเห็นว่า แม้ พื ชจะมี ลักษณะทางสัณ ฐานวิทยา
คล้ ายคลึงกัน แต่ก็สามารถนาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สามารถใช้ ในการระบุชนิดพืชได้ โดย
การนาข้ อมูลลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ ของพืชสกุล Bauhinia
sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียงในประเทศไทยที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้ไปสร้ างรูปวิธานเพื่อ

193
การระบุชนิดพืช จะเป็ นการเพิ่มพูนข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับพืชสกุลดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อ เป็ น
ฐานข้ อมูล เบือ้ งต้ น ให้ กับ การศึก ษาต่อ ยอดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ให้ ส ามารถระบุ ช นิด พื ช ได้ อย่าง
ถูก ต้ อ งแม่น ย า เช่น การพิ สูจ น์ อัต ลัก ษณ์ ข องพื ช สมุน ไพรในทางเภสัช กรรม อัน จะท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการนาพืชในสกุลนี ้ไปใช้ ประโยชน์ได้ ตอ่ ไป
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ภาคผนวก
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การเตรี ยมสารเพื่อใช้ ในการวิจัย
1. การเตรี ยมสารละลายเทอร์ เชียรี บวิ ทิลแอลกอฮอล์แต่ละระดับเพื่อดึงน ้าออกจากชิ ้นตัวอย่างใน
กรรมวิธีพาราฟฟิ น ตามวิธีการของ Johensen (1940)
ตาราง 7 การเตรี ยมสารละลายเทอร์ เชียรี บวิ ทิลแอลกอฮอล์แต่ละระดับ

น ้ากลัน่
เอทิลแอลกอฮอล์ 95%
เทอร์ เชียรี บวิ ทิลแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์สมั บูรณ์
ร้ อยละโดยรวมของแอลกอฮอล์

I
50
40
10
0
50

II
30
50
20
0
70

TBA grade
III
15
50
35
0
85

2. การเตรี ยมสีซาฟรานิน 3% m/v ตามวิธีการของ Johensen (1940)
ผงสีซาฟรานิน
12
กรัม
โซเดียมอะซิเตท (sodium acetate)
4
กรัม
เมทิลเซลโลโซฟ (methyl cellosolve) 200 มิลลิลิตร
เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้ มข้ น 70%
200 มิลลิลิตร
ฟอร์ มาลิน (formalin)
8
มิลลิลิตร
3. การเตรี ยมสีฟาสต์กรี น 1% m/v ตามวิธีการของ Johensen (1940)
ผงสีฟาสต์กรี น
1
กรัม
เมทิลเซลโลโซฟ (methyl cellosolve) 50
มิลลิลิตร
เอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้ มข้ น 95%
50
มิลลิลิตร
น ้ามันกานพลู
10
มิลลิลิตร

IV
0
45
55
0
95

V
0
0
75
25
100
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ลักษณะสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Bauhinia sensu stricto และสกุลที่ใกล้ เคียง
บางชนิดที่ศึกษา

ภาพประกอบ 60 สัณฐานวิทยาของกาหลง (B. acuminata)

ภาพประกอบ 61 สัณฐานวิทยาของชงโค (B. blakeana)
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ภาพประกอบ 62 สัณฐานวิทยาของกาหลงแดง (B. galpinii)

ภาพประกอบ 63 สัณฐานวิทยาของเสี ้ยวเครื อ (B. glauca ssp. tenuiflora)
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ภาพประกอบ 64 สัณฐานวิทยาของส้ มเสี ้ยวเถา (B. lakhonensis)

ภาพประกอบ 65 สัณฐานวิทยาของเสี ้ยวใหญ่ (B. malabarica)
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ภาพประกอบ 66 สัณฐานวิทยาของโยทะกา (B. monandra)

ภาพประกอบ 67 สัณฐานวิทยาของชงโคไฟ (B. pottsii var. mollissima)
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ภาพประกอบ 68 สัณฐานวิทยาของแสลงพันเถา (B. pulla)

ภาพประกอบ 69 สัณฐานวิทยาของชงโค (B. purpurea)
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ภาพประกอบ 70 สัณฐานวิทยาของชงโคนา (B. racemosa)

ภาพประกอบ 71 สัณฐานวิทยาของเสี ้ยวป่ า (B. saccocalyx)
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ภาพประกอบ 72 สัณฐานวิทยาของชงโคดอกเหลือง (B. tomentosa)

ภาพประกอบ 73 สัณฐานวิทยาของเสี ้ยวดอกขาว (B. variegata)
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ภาพประกอบ 74 สัณฐานวิทยาของเสี ้ยวฟ่ อม (B. viridescens var. viridescens)

ภาพประกอบ 75 สัณฐานวิทยาของเครื อเขาแกบ (La. curtisii)
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ภาพประกอบ 76 สัณฐานวิทยาของกะไดลิง (La. scandens)

ภาพประกอบ 77 สัณฐานวิทยาของแสลงพัน (Ly. binatum)
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ภาพประกอบ 78 สัณฐานวิทยาของขยัน (Ly. strychnifolia)

ภาพประกอบ 79 สัณฐานวิทยาของอรพิม (Ly. winitii)
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ภาพประกอบ 80 สัณฐานวิทยาของใบสีทอง (P. aureifolia)

ภาพประกอบ 81 สัณฐานวิทยาของเถาไฟ (P. integrifolia)
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ภาพประกอบ 82 สัณฐานวิทยาของเครื อศักดิส์ วุ รรณ (P. larseniana)

ภาพประกอบ 83 สัณฐานวิทยาของสร้ อยสยาม (P. siamensis)
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ภาพประกอบ 84 สัณฐานวิทยาของสิรินธรวัลลี (P. sirindhorniae)
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ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

กชวรรณ ไวว่อง
23 สิงหาคม 2536
พิษณุโลก
ระดับประถมศึกษา
โรงเรี ยนราษฎร์ วิทยา จังหวัดตาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์ -ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
431 หมู่ 2 ตาบลแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

