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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกลุมะพลบั (Diospyros L.) วงศ์
มะเกลือ (Ebenaceae) บางชนิดในประเทศไทย 

ผู้วิจยั วิศารัตน์ ภิยะ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิษฐาน ศรีนวล  

  
ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้ของพืชสกลุมะพลบั Diospyros 

L. บางชนิดท่ีมีการกระจายพนัธุ์ในประเทศไทย โดยน าตวัอยา่งพืชจ านวน 22 ชนิดมาศกึษาเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้วย
วิธีการลอกผิวใบและการท าให้แผ่นใบใส จากนัน้ย้อมด้วยสีซาฟรานิน (safranin) ความเข้มข้น 2% ท่ีละลายใน
เอทานอล 70% ศึกษาภาคตัดขวางของแผ่นใบและก้านใบด้วยกรรมวิธีพาราฟฟินแล้วย้อมด้วยสีซาฟรานินค
วามเข้มข้น 2% ท่ีละลายในเอทานอล 70% และสีฟาสต์กรีน (fast green) ความเข้มข้น 1% ท่ีละลายในเอทา
นอล 95% และศึกษากายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  โดยการตัดตัวอย่างด้วยเคร่ืองไมโครโทมแบบเลื่อน  (sliding 
microtome) เป็น 3 แนว ได้แก่ การตัดตามขวาง (cross section) ตัดตามแนวรัศมี (radial section) และตัด
ตามแนวขนานเส้นสัมผัส (tangential section) น าเนือ้เย่ือท่ีได้มาย้อมด้วยสีซาฟรานิน  ความเข้มข้น 2% ท่ี
ละลายในเอทานอล 70% ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบและเนือ้ไม้สามารถน ามาใช้
สร้างรูปวิธานส าหรับการระบุชนิดพืชท่ีศึกษาได้ โดยลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการระบุชนิดพืชได้ประกอบด้วย ลวดลายผิวเคลือบคิวทิน รูปร่างเซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิว ผนงัเซลล์ใน
เนือ้เย่ือชัน้ผิว ชนิดของปากใบ การมีหรือไม่มีขนและชนิดของขน การมีหรือไม่มีสารสะสม และชนิดของสาร
สะสม รวมไปถึงลักษณะกายวิภาคศาสตร์ภาคตัดขวางของแผ่นใบและก้านใบก็ยังสามารถใช้เป็นลักษณะ
ส าคญัในการระบุชนิดพืชได้เช่นกนัซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะของมีโซฟิลล์ การมีหรือไม่มีเซลล์สเกลอรีด การมี
สารสะสมและชนิดของสารสะสม การมีหรือไมมี่เซลล์เส้นใยคล้ายวุ้น ลกัษณะขอบใบ รูปร่างก้านใบ ชนิดของมดั
ท่อล าเลียง รูปร่างมดัท่อล าเลียง นอกจากนี ้ยงัพบว่าลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ ได้แก่ การมีหรือไม่มีวง
เนือ้ไม้ รูปแบบของรอยเว้าท่ีผนงัเซลล์เวสเซล การมีหรือไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยมีผนงักัน้หรือไม่มีผนงักัน้ ความ
หนาของผนังเซลล์เส้นใย รูปแบบการกระจายตวัของพาเรงคิมาแนวแกน จ านวนแถวเซลล์พาเรงคิมาแนวรัศมี 
ชนิดของสารสะสม ต าแหน่งของยางไม้ ยงัสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการจดัจ าแนกชนิดของพืชในสกลุมะพลบั 
Diospyros ได้เช่นกนั 
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Anatomical studies of the leaf blade, petiole, and wood of twenty-two species 

of Diospyros L. in Thailand were investigated. The samples were prepared using leaf epidermal 
peeling and clearing methods were then stained with 2% safranin in 70% ethanol. The transverse 
section of the leaf blades and petioles were prepared using the paraffin method and stained with 2% 
safranin, 70% ethanol, and 1% fast green in 95% ethanol. The wood specimens were also sectioned 
without paraffin in three axes including cross section, radial section and tangential section with a 
sliding microtome, before being stained with 2% safranin in 70% ethanol. The results in this study 
indicated that the anatomical characteristics of the leaf blades, petioles and wood could be used to 
create a dichotomous identification key. The anatomical characteristics of leaf epidermis were useful 
for the identification was comprised of cuticular ornamentation, the shapes of epidermal cells, the 
characteristics of the anticlinal cell walls, the types of stomata, the presence or absence of trichomes 
and the presence and type of inclusion. The transverse section of the leaf blades and petioles also 
provided keys for identification, including mesophyll structure, the presence or absence of sclereid, 
the presence or absence of inclusion, the types and shapes of vascular bundles, the shapes of leaf 
margins, the presence or absence of gelatinous fibers and the structure of petioles. In addition, the 
anatomy of wood depicted the presence or absence of growth rings, the patterns of intervessel pits, 
the presence or absence of tylose, septate or non-septate fiber cells, the thickness of fiber cell walls, 
the pattern of axial parenchyma distribution, the number of ray parenchyma, the types of inclusion 
and position of gum,  which can address the species delimitation problems in Diospyros L. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

พืชในวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae) เป็นพืชท่ีมีการกระจายพนัธุ์ในเขตร้อน (ไซมอน การ์ด
เนอร์, พินดา สิทธิสุนทร, & ก่องกานดา ชยามฤต, 2558) ในประเทศไทยพบพรรณไม้ในวงศ์นี ้
จ านวนหนึ่ งสกุล คือ สกุลมะพลับ (Diospyros L.) ซึ่งมีจ านวนทั ง้สิ น้ประมาณ  60 ชนิด 
(Phengklai, 1981) พืชในสกลุนีมี้ลกัษณะเดน่ คือ เปลือกและแก่นของเนือ้ไม้มีสีด า ใบและผลเมื่อ
แห้งจะเปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลคล า้ถึงด า ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลบั ดอกเป็นดอกแยกเพศ มกัออกเป็น
ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อสัน้ ๆ ตามก่ิงและง่ามใบ โดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอาจอยู่ต้นเดียวกนั
หรือต่างต้นก็ได้ กลีบเลีย้งมีจ านวน 4–5 กลีบ โคนกลีบเช่ือมติดกัน กลีบดอกจะมีจ านวนเท่ากับ
ก ลี บ เลี ้ย ง  ข อ บ ก ลี บ เ รี ย ง เก ย ซ้ อ น กั น ค ล้ า ย กั งหั น ล ม  เก ส ร เพ ศ ผู้ มี  6 อั น ขึ น้ ไป  
รังไข่อยู่เหนือโคนกลีบรองดอก ก้านชเูกสรเพศเมียมี 1–6 อนั ผลเป็นชนิดผลสดและอุ้มน า้ ขัว้ผลมี
ฝาหรือกลีบเลีย้งคล้ายหมวก ซึ่งโครงสร้างนีพ้ัฒนามาจากกลี บเลีย้ง (Hallé, Oldeman, & 
Tomlinson, 1978) โดยพืชสกุลนี มี้ความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  เช่น มะพลับ 
(Diospyros areolata King & Gamble) เ นี ย น  (D. diepenhorstii Miq.)  แ ล ะ พ ลั บ จี น  
(D. kaki Thunb.) นอกจากนี  ้ยังมีการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร เช่น  ผลของมะเกลือ 
(D. mollis Griff.) ซึ่งมีสารไดโอสปีโรลไดกลูโคไซด์ (diospyrol diglucoside) มีคุณสมบตัิใช้เป็น
ยาถ่ายพยาธิ ยาแก้ท้องเดนิ และรักษาโรคความดนัโลหิต (Suwama et al., 2018)  

การจดัจ าแนกพืชส่วนใหญ่จะใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (morphology) โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งลกัษณะของดอกและผล เช่น การใช้ลกัษณะดอกแยกเพศ (unisexual flower) น า้ยางขาว
(milky sap) และรังไข่ (ovary) ในการจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือออกจากพืชวงศ์พิกลุ (Sapotaceae) 
และวงศ์ก ายาน (Styracaceae) ซึง่เป็นวงศ์ท่ีมีลกัษณะสณัฐานวิทยาใกล้เคียงกนั (Hiern, 1873) 
นอกจากนี ้การจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือออกจากวงศ์ท่ีมีลกัษณะสณัฐานวิทยาท่ีใกล้เคียงกันยัง
สามารถใช้ลกัษณะการมีตอ่มน า้ต้อยท่ีไม่ได้เกิดท่ีดอก (extrafloral nectary) มาเป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกพืชในระดบัวงศ์ (Contreras & Lersten, 1984) รวมถึงลกัษณะสณัฐานวิทยาท่ีน ามาใช้ใน
การจดัจ าแนกสกลุของพืชวงศ์มะเกลือจะใช้ลกัษณะการติดของกลีบเลีย้งของผลและจ านวนเมล็ด
ภายในผล (Wallnöfer, 2001) 
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อย่างไรก็ตาม พรรณไม้ในสกุลมะพลบัมีลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท่ีใกล้เคียงกันมาก  
เช่น มะพลบั (D. areolata) มีลกัษณะใบขอบขนานแคบ ปลายเรียวแหลม และเนือ้หนาคล้ายหนงั
ซึง่ลกัษณะข้างต้นคล้ายกบัตะโกสวน (D. malabarica (Desv.) Kostel var. siamensis (Hochr.) 
Phengklai) หรือพลับเขา (D. undulata Hiern) มีลักษณะใบขอบขนานแกมรีและก้านดอก 
เพศผู้สัน้ ซึง่ท าให้เกิดความสบัสนในการจ าแนกกบัขมิน้ต้น (D. lanceifolia Roxb.) (ไซมอน การ์ด
เนอร์ et al., 2558) และงานวิจัยของ  Venkatasamy, Khittoo, Nowbuth, and Vencatasamy 
(2006) ได้ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเพื่อใช้ในการจัดจ าแนกพืชในสกุลมะพลับพบว่า 
D. egrettarum และ D. leucomelas มีลกัษณะสณัฐานวิทยาของใบท่ีคล้ายคลงึกนัจึงไม่สามารถ
น ามาใช้แยกชนิดของพืชได้  

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบวา่มีการศกึษาและน าข้อมลูทางสณัฐานวิทยามาใช้
ในการจัดจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือ เช่น De Candolle and Candolle (1844) ใช้ลกัษณะสณัฐาน
วิทยาจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือทัว่โลกออกเป็น 8 สกลุ คือ Cargillia R. Brown, Diospyros, Euclea 
L., Gunisanthus A. DC., Maba J.R. Forst & G. Forst., Macreightia A. DC., Rospidios A. 
DC. และ Royena L. ต่อมา Hiern (1873) ใช้รูปแบบการเรียงตัวของกลีบดอก จ าแนกพืชวงศ์
มะเกลือออกเป็น 5 สกุลทั่วโลก คือ Diospyros, Euclea, Maba, Tetraclis และ Royena ต่อมา 
Wallnöfer (2001) รวบรวมข้อมลูลกัษณะทางสณัฐานวิทยา วิทยาเอมบริโอ สารประกอบทางเคมี 
ในพืช คาริโอไทป์ นิเวศวิทยา และการศกึษาทางด้านวิวฒันาการชาติพนัธุ์ของพืชในวงศ์มะเกลือ 
เพื่อจดัจ าแนกพืชวงศ์นีอ้อกเป็น 2 สกลุคือ สกลุ Diospyros และสกลุ Euclea โดยในประเทศไทย
มีการรายงานพบพืชวงศ์มะเกลือเพียง 1 สกุล คือ Diospyros มีจ านวน 60 ชนิด (ส านักงานหอ
พรรณไม้, 2557) 

นอกจากนี ้พืชสกลุนี ้มีช่วงเวลาการออกดอกและผลสัน้ ท าให้มีปัญหาเก็บตวัอย่างพืชท่ี
ได้ดอกและผลไม่ครบและส่งผลให้ ไม่สามารถระบุชนิดพืชได้  (Utsunomiya et al., 1998)  
ดงันัน้ จะเห็นได้วา่การจดัจ าแนกพืชโดยใช้สณัฐานวทิยาในบางกรณีอาจน ามาใช้ในการจดัจ าแนก
พืชได้ไม่สมบูรณ์จึงต้องน าข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้การจ าแนกพืช
ชดัเจนและถูกต้องมากท่ีสดุ โดยกายวิภาคศาสตร์ของพืช (plant anatomy) เป็นศาสตร์ท่ีศึกษา
เก่ียวกับเซลล์และเนือ้เยื่อของพืชซึ่งมีความส าคญัทางอนุกรมวิธาน  เน่ืองจากลกัษณะของเซลล์
และเนือ้เยื่อเป็นลกัษณะทางพันธุกรรมและได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ค่อนข้างน้อย จึงเหมาะต่อการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการระบุพืชท่ี มีลกัษณะทางสณัฐาน
วิทยาใกล้เคียงกนั เช่น งานวิจยัของ Ugbogu, Olowokudejo, and Ogundipe (2016) ศึกษาพืช
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สกุลมะพลบัท่ีพบในประเทศไนจีเรีย จ านวน 30 ชนิด พบว่า ลกัษณะผนังเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว 
(epidermal cell) ผิวเคลือบคิวทิน (cuticle) ปุ่ มเล็ก (papillae) ความยาวของปากใบ (stoma) 
ความหนาแน่นของปากใบ และความยาวของเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว เป็นลกัษณะทางกายวิภาค
ศาสต ร์ท่ี มีคุณ ค่าต่ออนุกรมวิธานของพื ชสกุลมะพลับ  และเม่ือพิ จารณ าการศึกษา  
กายวิภาคศาสตร์ของพืชสกลุมะพลบัในปัจจบุนั มีรายงานการศกึษากายวิภาคศาสตร์ของพืชสกลุ
นี เ้พียงบางชนิดเท่านัน้  เช่น การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ 
พลบัจีน (D. kaki) (Paudel & Heo, 2017) การศกึษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนือ้ไม้ของพืช
สกุลมะพลับในประเทศศรีลังกา  (Wickremasinghe & Heart, 2006) แต่การศึกษาเหล่านี ้
ยงัไมค่รอบคลมุถึงชนิดท่ีพบในประเทศไทย 

จากข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของ  
แผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้ของพืชในสกุลมะพลับบางชนิดท่ีก ระจายพันธุ์ ในประเทศไทย  
โดยเตรียมสไลด์ถาวรพืชท่ีศึกษาด้วยวิธีการลอกผิวใบ  (peeling method) การท าให้แผ่นใบใส 
(clearing method) การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของก้านใบโดยกรรมวิธีพาราฟฟิน (paraffin 
method) และการศึกษาเนือ้ไม้ เพื่อน าข้อมูลลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่ีได้จากการศึกษา 
ไปใช้ในการสร้างรูปวิธานระบชุนิดของพืชในสกลุมะพลบั อนัจะเป็นผลให้การจ าแนกและระบพุืช
ในสกลุนีมี้ความสมบรูณ์และชดัเจนมากยิ่งขึน้  

 
ความมุ่งหมายงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้พืชสกุลมะพลบั
บางชนิดท่ีมีการกระจายพนัธุ์ในประเทศไทย 

2. เพื่อบรรยายลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้พืชสกลุมะพลบั
บางชนิดท่ีมีการกระจายพนัธุ์ในประเทศไทย 

3. เพื่อสร้างรูปวิธานระบุชนิดของพืชสกุลมะพลับบางชนิดท่ีมีการกระจายพันธุ์ ใน  
ประเทศไทย โดยใช้ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
การศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ในครัง้นี ้ท าให้ทราบลกัษณะของแผ่นใบ ก้านใบ 

และเนือ้ไม้พืชสกลุมะพลบับางชนิดในประเทศไทย โดยวิธีการลอกผิวใบ ศกึษากายวิภาคศาสตร์
ในภาคตดัขวางโดยวิธีพาราฟฟินและศึกษาโครงสร้างของเนือ้ไม้ ข้อมูลลกัษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ท่ีได้จากการศกึษาในครัง้นีส้ามารถน ามาพิจารณาพืชเพื่อจดัจ าแนกพืชสกลุมะพลบั สร้าง
รูปวิธานเพื่อระบพุืชในระดบัชนิดของพืชในสกลุมะพลบั นอกจากนี ้ยงัสามารถน าข้อมลูท่ีศกึษาได้
ไปประยกุต์ใช้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้  

 
ขอบเขตการวิจัย 

ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพืชท่ีศึกษาและศกึษาตวัอย่างพรรณไม้แห้งใน
พิพิธภณัฑ์พืชกรุงเทพ (BK) และหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF) 
ออกส ารวจและเก็บตวัอย่างพืชสกุลมะพลบัท่ีกระจายพนัธุ์ในประเทศไทย  น าตวัอย่างพืชท่ีเก็บ
ได้มาแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อเป็นพรรณไม้อ้างอิง  
ในการระบช่ืุอวิทยาศาสตร์ อีกสว่นหนึ่งเก็บไว้เพื่อศกึษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์โดยรักษาสภาพ
เซลล์ไว้ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% น าชิน้ตวัอย่างท่ีผ่านการรักษาสภาพเซลล์ไว้
อ ย่ า ง น้ อ ย  24 ชั่ ว โม ง  ม าศึ ก ษ าลั ก ษณ ะ เนื ้อ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบ  โด ย วิ ธี ก า รล อกผิ ว ใบ  
เทคนิคการท าให้แผ่นใบใส และ ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ในภาคตัดขวางโดยกรรมวิธี
พาราฟฟิน และศกึษาโครงสร้างของเนือ้ไม้ บรรยายลกัษณะพืชแต่ละชนิดจากสไลด์ถาวรท่ีเตรียม
ได้ น าข้อมลูท่ีได้ไปสร้างรูปวิธานเพื่อระบพุืชในระดบัชนิดของพืชในสกลุมะพลบั  
 

สถานที่ท าการวิจัย 
1. ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กลุ่มวิจัยเพื่อการคุ้ มครองพันธุ์พืช กองคุ้ มครองพันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร 
3. หอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. การจดัจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือ 
2. ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของพืชวงศ์มะเกลือ 
3. ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของพืชสกลุมะพลบั  
4. ประโยชน์ของพืชสกลุมะพลบั 
5. การศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกลุมะพลบั 

 
การจัดจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือ  

จากการศกึษาการจดัจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือ พบรายงานการศกึษาจากนกัพฤกษศาสตร์
หลายท่านดงันี ้ 

De Candolle and Candolle (1844) จ าแนกพืชวงศ์มะเกลือออกเป็น 8 สกุล โดย
อาศยัลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ Cargillia R. Brown, Diospyros L., 
Euclea L., Gunisanthus A.DC., Maba J.R. Forst & G. Forst, Macreightia A. DC., 
Rospidios A.DC. และ Royena L. 

Hiern (1873) จ าแนกพืชวงศ์มะเกลือออกเป็น 5 สกุลโดยอาศยัรูปแบบการเรียงตวั
ของกลีบในวงกลีบดอก คือ Tetraclis, Diospyros, Euclea, Royena และ Maba  

Duangjai, Wallnöfer, Samuel, Munzinger, and Chase (2006) จดัจ าแนกพืชวงศ์
มะเกลือ โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการซึ่งสามารถจ าแนกได้เป็น 2 วงศ์ย่อย 
(subfamily) คือวงศ์ย่อย Lissocarpoideae และวงศ์ย่อย Ebenoidea ซึ่งประกอบด้วย 4 สกุล 
คือ Lissocarpa Benth, Euclea, Royena และ Diospyros 
1. การจัดจ าแนกพืชสกุลมะพลับ  

ในทวีปเอเชียมีรายงานการศึกษาของ  Phengklai (1981) ท่ีรายงานการส ารวจ 
พืชวงศ์มะเกลือในประเทศไทย โดยพบพรรณไม้วงศ์นีมี้เพียง 1 สกลุ คือสกลุ Diospyros มีจ านวน 
60 ชนิด ดังตาราง 1 ซึ่งประกอบด้วยพืชชนิดใหม่ของโลกท่ีได้ค้นพบ จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ 
 ม ะ พ ลั บ เล็ บ น า ง  (D. thaiensis Phengklai)  ม ะ พ ลั บ ข น  (D. longepliosa Phengklai)  
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ม ะพ ลั บ ส า ม เก ล อ  (D. trianthos Phengklai)  ไข่ น ก  (D. scortcchinii King & Gamble) 
 พ ลั บ ม่ า น  (D. kurzii Hiern)  ลู ก หั ว น ก  (D. conferiflora (Hern)  Bakh.)  แ ล ะ จั น เข า  
(D. insidiosa Bakh.)  

จากนัน้ Utsunomiya et al. (1998) ได้จ าแนกพืชสกุลมะพลบัท่ีพบในประเทศไทย
ตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

1.1 แบง่กลุม่ตามเกณฑ์นิเวศวิทยาของพืชสกลุมะพลบั ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้ 
1.1.1 พื ช ท่ี ขึ ้น ใน ท่ี ชุ่ ม ชื ้น  ไ ด้ แ ก่  ม ะ พ ลั บ  (D. areolata)  ลู ก หั ว น ก  

(D. confertiflora) เท้าแสนปม (D. cauliflora Blume) ข้าวเม่าเหล็ก (D. toposia var. toposia) 
มะพลบัทอง (D. transitoria Bakh.) ด าตะโก (D. wallichii King & Gamble) และลกัเคยลกัเกลือ 
(D. sumatrana Miq.) 

1.1.2 พืชท่ีขึน้ในท่ีชุ่มชืน้และแห้งแล้ง ได้แก่ ตบัเต่าต้น (D. ehretioides Wall.)  
ตะโกพนม (D. castanea (Craib) Fletch) มะเกลือกา  (D. gracilis H.R.Fletcher) มะเกลือ 
(D. mollis)  ตานด า  (D. montana Roxb.)  ตะโกน า  (D. rhodocalyx Kurz)  พญ ารากด า 
(D. rubura Lecomte) และมะเขือเถ่ือน (D. variegata Kurz)  

1.1.3 พืชท่ีขึน้ในท่ีหนาวเย็น ได้แก่ กล้วยฤาษี (D. glandulosa Lace)   
1.1.4 พืชท่ีขึน้ในท่ีทั่วไปยกเว้นบริเวณท่ีหนาวเย็น  ได้แก่ จัน (D. decandra 

Lour.) และมะพลบัทะเล (D. malabarica var. siamensis) 
1.2 แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ปริมาณสารแทนนินท่ีเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ผล

ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
1.2.1 พืชท่ีไม่มีสารแทนนินท่ีเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ผล ได้แก่ มะเกลือ 

(D. mollis) ตานด า (D. montana) และด าตะโก (D. wallichii) 
1.2.2 พืชท่ีมีปริมาณสารแทนนินเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ผลร้อยละ 10–30 

ได้แก่ ตบัเตา่ต้น (D. ehretioides) 
1.2.3 พืชท่ีมีปริมาณสารแทนนินเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ผลร้อยละ 30–50 

ได้แก่ มะพลบั (D. areolata) เท้าแสนปม (D. cauliflora) กล้วยฤาษี (D. glandulosa) มะเกลือกา 
(D. gracilis) และพลบัจีน (D. kaki)  

1.2.4 พืชท่ีมีปริมาณสารแทนนินเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ผลมากกว่า 
ร้อยละ 50 ได้แก่  จัน  (D. decandra) มะพลับทะเล (D. malabarica var. siamensis) และ 
ตะโกนา (D. rhodocalyx)  



  7 

ทัง้นี ้จากรายงานของ Wallnöfer (2001) พบวา่การกระจายพนัธุ์ของพืชสกลุมะพลบั 
สามารถพบได้ทัว่โลก ประมาณ 500–600 ชนิด โดยมีการกระจายพนัธุ์ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึง่พบได้มาก
ท่ีสุดในทวีปเอเชียประมาณ 200–300 ชนิด ทวีปอเมริกาประมาณ 100 ชนิด ทวีปแอฟริกา
ประมาณ 94 ชนิด ทวีปออสเตรเลียประมาณ 15 ชนิด และหมู่เกาะมาดากสัการ์และเกาะโคโมโร
ประมาณ  98 ชนิด โดยในทวีปแอฟริกา  Hutchinson and Dalziel (1954) ได้ท าการส ารวจ 
และศึกษาการกระจายพนัธุ์ของพืชสกุลมะพลบัในประเทศไนจีเรีย พบการกระจายพันธุ์ของพืช
สกุลนีป้ระมาณ 25 ชนิด มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาทัง้ท่ีเป็นไม้ต้นและไม้พุ่ม ขอบใบเรียบ 
ไม่มียาง เนือ้ไม้มีสีด า ช่อดอกแบบกระจกุ ดอกแยกเพศ ผลสดแบบเบอร่ี ล้อมรอบด้วยกลีบเลีย้ง  

จากการรวบรวมงานวิจยัและรายงานการศกึษาการจดัจ าแนกพืชวงศ์มะเกลือพบว่า
ประเทศไทยพบพรรณไม้ในวงศ์นีเ้พียงหนึ่งสกลุเท่านัน้คือ สกลุมะพลบั ซึง่มีจ านวนชนิดท่ีรายงาน
ทัง้สิน้ 64 ชนิดทัว่ภมูิภาคของประเทศไทยดงัท่ีแสดงไว้ในตาราง 1 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายงัไม่มี
การศกึษาการจดัจ าแนกพืชสกลุมะพลบัท่ีพบในประเทศไทยโดยใช้ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์
เป็นเกณฑ์ 

 
ตาราง 1 รายช่ือพืชสกลุมะพลบัท่ีพบในประเทศไทย 

 

ล าดบั ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพืน้เมือง 
1 Diospyros andamanica (Kurz) Bakh.  พลบัอนัดา  
2 D. apiculata Hiern มะพลบัไขน่ก 
3 D. areolata King & Gamble  มะพลบั 
4 D. bambuseti H.R.Fletcher  มะเกลืออรัญ 
5 D. bejaudii Lecomte พลบัดง  
6 D. blancoi A.DC. พลบับอเนียว 
7 D. borneensis Hiern ขีห้น ู 
8 D. brandisiana Kurz ด า 
9 D. buxifolia Hiern สัง่ท า  

10 D. castanea (Craib) Fletcher ตะโกพนม  
11 D. cauliflora Blume เท้าแสนปม  
12 D. coaetanea H.R.Fletcher   ล ่าตาควาย  
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ตาราง1 (ตอ่) 
 

ล าดบั ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย 
13 D. collinsiae Craib พลบัยอดด า 
14 D. confertiflora )Hiern( Bakh.   ลกูหวันก 
15 D. curranii Merr. รักด า 
16 D. dasyphylla Kurz จนัเขา 
17 D. decandra Lour.  จนั 
18 D. dictyoneura Hiern ดงน า้ 
19 D. diepenhorstii Miq. เนียน 
20 D. discolor Willd. มะริด 
21 D. ehretioides Wall. ตบัเตา่ต้น 
22 D. ferrea (Willd.) Bakh.  ขีห้น ู
23 D. filipendula Pierre ex Lecomte ล าบดิดง  
24 D. frutescens Blume พลบักล้วย 
25 D. fulvopilosa H.R.Fletcher เนียน 
26 D. glandulosa Lace กล้วยฤาษี  
27 D. gracilis H.R.Fletcher มะเกลือกา 
28 D. hasseltii Zoll. ตะโกจนั 
29 D. insidiosa Bakh. จนัเขา 
30 D. kerrii Craib มะพลบัดง 
31 D. kurzii Hiern พลบัมา่น 
32 D. lanceifolia Roxb. พลบัหวัแข็ง 
33 D. latisepala Ridl เทพพนม 
34 D. longipilosa Phengklai มะพลบัขน 
35 D. malabarica (Desv.) Kostel var. 

malabarica 
ตะโกสวน  

36 D. malabarica (Desv.) Kostel var. siamensis 
Hochr. Phengklai 

มะพลบัทะเล 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ล าดบั ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพืน้เมือง 
37 D. martabanica C. B. Clarke พลบัไขเ่ตา่ 
38 D. mollis Griff. มะเกลือ 
39 D. montana Roxb. ตานด า 
40 D. oblonga Wall. Ex G. Don โมรี 
41 D. pendula Hasselt ex Hassk.  อินป่า 
42 D. phengklai Duangjai, Sinbumr. & Suddee    มะพลบัเพ็งคล้าย 
43 D. phuketensis Phengklai พลบัภเูก็ต  
44 D. pilosanthera Blanco กะลงิ 
45 D. pilosiuscula G.Don หางหน ู
46 D. pyrrhocarpa Miq. เนียน 
47 D. scalariformis H.R.Fletcher พลบัท้องขาว 
48 D. scortechinii King & Gamble ไขน่ก 
49 D. sumatrana Miq. ลกัเคยลกัเกลอื 
50 D. tahancensis Bakh. ไหม้ 
51 D. thaiensis Phengklai มะพลบัเลบ็นาง 
52 D. toposia var. toposia  ข้าวเมา่เหลก็ 
53 D. trianthos Phengklai สามเกลอ 
54 D. transitoria Bakh.  มะพลบัทอง 
55 D. truncata Zoll. & Moritzi     พลบัน้อย 
56 D. ranongensis Phengklai พลบัระนอง 
57 D. rhodocalyx Kurz ตะโกนา 
58 D. rubra Lecomte พญารากด า 
59 D. undulata Hiern พลบัเขา 
60 D. variegata Kurz มะเขือเถ่ือน 
61 D. venosa Wall. จนัด า 
62 D. vera (Lour.) A. Chev. ล าบดิ 
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ตาราง (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือพืน้เมือง 
63 D. wallichii King & Gamble ด าตะโก 
64 D. winitii H.R.Fletcher มะพลบัเจ้าคณุ  

 
ท่ี มา : ดัดแปลงจากส านักหอพรรณ ไม้  (2557); Phengklai (2005); & Duangjai, 

Sinbumroong, and Suddee (2018) 
 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์มะเกลือ 

พืชวงศ์มะเกลือตัง้ ช่ือตามช่ือสามัญของต้น  ebony (Diospyros ebenum Hiern) 
จากรายงานของ ไซมอน การ์ดเนอร์ et al. (2558) พบการกระจายพนัธุ์ทัว่โลกประมาณ 485 ชนิด 
โดยสว่นใหญ่กระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีเขตร้อนและได้บรรยายลกัษณะพรรณไม้ของพืชวงศ์มะเกลือไว้
วา่เป็นไม้ผลดัใบและไม่ผลดัใบ ไมมี่ยาง ใบเดี่ยวออกแบบสลบั วนรอบหรือในระนาบ ขอบใบเรียบ 
ดอกสมมาตรแบบรัศมี ออกดอกตามซอกใบ ดอกแยกเพศแยกต้น ช่อดอกเพศผู้สัน้ ๆ ดอกเพศเมีย
มักใหญ่กว่าเพศผู้  ชัน้กลีบเลีย้ง  3–7 กลีบ แผ่ออกและโค้งกลับ หลอดกลีบดอกปลายแยก 
และบิด  3–7 กลีบ มักจะเช่ือมกันเล็กน้อยท่ีฐาน  ดอกเพศผู้ มักมีเกสรเพศเมียท่ีเป็นหมัน  
ดอกเพศเมียมีก้านเกสร 1–4 อนัและเกสรเพศผู้ ท่ีเป็นหมนั ผลสดมีเนือ้ บางครัง้อาจแห้ง แตกได้ 
ชัน้กลีบเลีย้งเจริญรองรับผล เมลด็มี 2–4 เมลด็ 

 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะพลับ 
1. ลักษณะประจ าสกุล 

พืชสกลุมะพลบัเป็นสกลุพืชท่ีมีการกระจายพนัธุ์ทัว่โลกทัง้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และหมู่เกาะมาดากัสการ์ ลกัษณะพรรณไม้เป็นไม้ต้นเป็นส่วนใหญ่  
พบท่ีเป็นไม้พุ่มบ้างในบางชนิด มีล าต้นหลกัล าเดียวและมีก่ิงออกโดยรอบ มีใบแผ่แบน เปลือกมี 
สีเทาเข้มถึงด า แข็งและเปราะ ไม่มียาง ใบเดี่ยว เรียงสลบั ขอบเรียบ เกลีย้งหรือมีขน เส้นใบโค้ง
และเช่ือมเป็นวง หรือค่อย ๆ จางหายไปยงัขอบใบ เส้นใบย่อยเป็นขัน้บนัได หรือร่างแห ไม่มีหูใบ   
ดอกมีสีขาวถึงเหลือง พบบ้างท่ีสีออกชมพ ูบานในตอนกลางคืน ดอกสมมาตร เป็นดอกแยกเพศ
ต่างต้น ออกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกแน่น พบบ้างท่ีเป็นช่อแตกแขนง ส่วนมากออกดอกตาม
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ซอกใบหรือตามก่ิงใต้ใบ กลีบเลีย้งโคนมักเช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วยหรือรูประฆัง ปลายแยกเป็น  
 4–5 แฉก ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้  3–48 อนั ไม่โผลพ้่นปากหลอดกลีบดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือ
เป็นคู่ มีรังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมีย มีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้  แต่มีกลีบเลีย้งและกลีบดอก
คล้ายกัน มีเกสรเพศผู้ เป็นหมัน รังไข่เหนือวงกลีบมี 3–10 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 1–5 อัน  
โคนเช่ือมกนั ผลเป็นแบบมีเนือ้นุ่มชุ่มน า้ถึงแข็ง หรือแห้งเปราะ ด้านในแข็ง เมล็ดมีได้ถึง 16 เมล็ด  
มีกลีบเลีย้งแข็ง ติดท่ีโคน ผลเม่ือแก่ไม่แตก มีสีด าเม่ือสกุ ดงัภาพประกอบ 1  (ไซมอน การ์ดเนอร์ 
et al., 2558)  

 
 
ภาพประกอบ 1 ลกัษณะผลบางชนิดของพืชสกลุมะพลบั 
 ก. D. areolata ข. D. malabarica ค. D. toposia ง. D. curranii จ. D. pubicalyx ฉ. D. mollis  
ช. D. montana และ ซ. D. apiculata  
 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Phengklai (1972) 
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Utsunomiya et al. (1998) ได้รายงานการกระจายพนัธุ์ของพืชสกลุมะพลบัในประเทศไทยโดยพบ
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 5 ชนิด พิษณโุลก 4 ชนิด สระบรีุ 4 ชนิด นครราชสีมา 3 ชนิด กรุงเทพฯ 3 ชนิด 
ประจวบคีรีขนัธ์ 2 ชนิด จนัทบรีุ 7 ชนิด และภเูก็ต 4 ชนิด ดงัภาพประกอบ 2  
 

 
 
ภาพประกอบ 2 พืน้ท่ีการกระจายพนัธุ์ของพืชสกลุมะพลบัในประเทศไทย  
 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Utsunomiya et al. (1998) 
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2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะพลับบางชนิดที่ศึกษา 
2.1 มะพลบัไขน่ก (D. apiculata) 

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เปลือกสีเทาอ่อนถึงเข้ม เรียบหรือ 
มีร่อง เปลือกในสีแดง ใบปลายเรียวแหลม โคนตัดถึงกลมหรือค่อนข้างรูปหัวใจ ใบอ่อนมีขน
ด้านบน ใบแก่เนือ้คล้ายแผ่นหนงับาง ด้านบนสีเขียวเข้ม สีจางด้านล่าง มีขนกระจาย ดอกเพศผู้  
สีขาวหรือครีมอ่อน ออกเป็นกลุ่มแน่นกลุ่มละ 3 ดอก ก้านดอกสัน้เกือบไม่มี กลีบเลีย้งรูประฆัง
ปลายจักลึกเกือบถึงโคน เป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4–5 แฉก ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ไม่มี 
ก้านดอก กลีบเลีย้งและกลีบดอกคล้ายดอกเพศผู้แต่ค่อนข้างใหญ่กว่า รังไข่มีขนคล้ายเส้นไหม  
ผลรูปไข่ถึงรีแกมรูปกรวย กว้าง 1–8 เซนติเมตร ยาว 1.5–2.5 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล หรือก้านผล
ใหญ่แข็ง ขนาดน้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมสัน้ โคนกลม เม่ืออ่อนมีขนยาวคล้าย  
เส้นไหมหรือแข็งคล้ายหนาม กลีบเลีย้งจกัค่อนลึกถึงโคน เป็นแฉกยาวกว้าง 4–5 แฉก แฉกกลีบ
เลีย้งไม่โค้งกลบัหรือขอบเป็นคลื่น (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558) 

 
2.2 สัง่ท า (D. buxifolia Hiern) 

ไม้ต้นขนาดเล็กหรือกลาง สงูถึง 22 เมตร ล าต้นแหลมเรียว มีพพูอนเล็ก เปลือก 
สีเทาอมเขียวถึงด า แตกเป็นร่องเล็ก เปลือกในสีออกแดง ใบรูปรีถึงรูปไข่หรือคอ่นข้างเป็นสี่เหลี่ยม 
กว้าง 0.5–2 เซนติเมตร ยาว 1.2–5 เซนติเมตร ใบแผ่แบน ปลายและโคนทู่หรือแหลม ใบอ่อนมีขน 
ใบแก่เนือ้คล้ายกระดาษหนาขนเกลีย้ง เส้นใบย่อยเห็นไม่ชดั ก้านใบมีขนแน่นสีทอง ดอกเพศผู้
ออกเป็นกลุ่ม  ๆ ละ 2–5 ดอก ไม่มีก้านดอก กลีบเลีย้งยาว 2–3 เซนติเมตร กลีบเลีย้งยาว  
2–3 เซนติเมตร รูประฆงัคว ่า แฉกเป็นรูปไข่ 4 แฉกซ้อนกนั มีขนด้านนอก ด้านในขนเกลีย้ง มีเกสร
เพศผู้  10–18 อนั ก้านชอูบัเรณูมีขน รังไข่เป็นหมนัมีขนแน่น ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวตามซอก
ใบ ก้านดอกยาว 1–2 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลีย้งและกลีบดอกคล้ายดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า ผลรี 
ปลายเป็นกรวยหรือจะงอย มักเกลีย้ง ยกเว้นมีขนท่ีปลาย กลีบเลีย้งเห็นไม่ชัด จักเป็นแฉก  
4–5 แฉก มีขนด้านนอก เกลีย้งด้านใน (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558) 

 
2.3 จนั (D. decandra ) 

ไม้ต้น สูงประมาณ 10–15 เมตร เปลือกล าต้นเรียบ สีน า้ตาลเข้ม ตามก่ิงอ่อน 
ยอดอ่อนมีขนสีน า้ตาลปกคลุม ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน  
หลงัใบเรียบเป็นมนัลื่น สีเขียวเข้ม ท้องใบเรียบ สีอ่อนกวา่ ขอบใบเรียบ ดอกแยกเพศอยูค่นละดอก  



  14 

แต่อยู่ในต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้ ออกเป็นช่อ ดอกตัวเมียออกดอกเดี่ยว สีขาวนวล กลีบดอก 
เช่ือมติดกันเป็นหลอดสัน้  ๆ ผลรูปทรงกลมแป้นหรือกลม ผิวผลเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอสุก 
เป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอม รับประทานได้ ท่ีขัว้ผลมีกลีบเลีย้งติดอยู่ มีเนือ้ผล เม็ดกลมรีสีน า้ตาล  
มี 3–4 เมลด็ (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558; นิจศริิ เรืองรังษี, 2547) 
 

2.4 ตบัเตา่ต้น (D. ehretioides) 
ไม้ต้น สงูได้ถึง 15 เมตร ใบรูปรีหรือรูปไข่กว้าง ยาว 10–28 เซนติเมตร ปลายมน

โคนกลมหรือเว้าตืน้ เส้นใบย่อยแบบร่างแหชดัเจน ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลีย้ง
และกลีบดอกจ านวนอย่างละ 4 กลีบ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุกสัน้ ๆ ก้านดอกยาวประมาณ 
3 มิลลิเมตร กลีบเลีย้งรูประฆงั ยาว 2–3 มิลลิเมตร แฉกลกึประมาณหนึ่งส่วนสาม มีขนด้านนอก 
ดอกรูปคนโท ยาว 3–5 มิลลิเมตร แฉกลึก เกสรเพศผู้ มี 20–30 อัน รังไข่ท่ีไม่เจริญมีขนยาว 
ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อกระจกุสัน้ ๆ กลีบเลีย้งแฉกลกึ ด้านนอก มีขน รังไข่มีขนคล้าย
ขน แก ะ มี  6 ช่ อ ง  ไม่ มี เก ส ร เพ ศ ผู้ ท่ี เ ป็ น ห มั น  ผ ล เกื อ บ ก ล ม  เส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง  
1.5–2.5 เซนติเมตร กลีบเลีย้งรูปรี แฉกลกึ พบังอกลบั ก้านผลยาวประมาณ 1 เซนติเมตร (ไซมอน 
การ์ดเนอร์, พินดา สนิธิสนุทร, & ก่องกานดา ชยามฤต, 2549) 

 
2.5 ล าบดิดง (D. filipendula Pierre ex Lecomte) 

ไม้ต้น สงูได้ถึง 12 เมตร มีขนสัน้นุ่มตามก่ิง แผ่นใบทัง้สองด้าน ก้านใบ ก้านดอก
กลีบเลีย้งและกลีบดอกด้านนอก  ใบรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 4–6 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน 
โคนมน กลม หรือเว้าตืน้ ก้านใบยาว 1–3 มิลลิเมตร กลีบเลีย้งและกลีบดอกจ านวนอย่างละ 
4 กลีบดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 1–2 เซนติเมตร กลีบเลีย้งรูประฆัง ยาว 2–4 มิลลิเมตร แฉกลึก
ประมาณกึ่งหนึ่ง ดอกรูปดอกเข็ม ยาว 1.2–1.6 เซนติเมตร กลีบดอกแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง 
ด้านนอกมีขนสัน้นุ่ม เกสรเพศผู้ มี 12–16 อัน รังไข่ท่ีไม่เจริญเกลีย้ง ดอกเพศเมียก้านดอกยาว 
2–4 เซนติเมตร รังไข่มีขนยาวท่ีโคน มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวลุ 1 เม็ด ไม่มีเกสรเพศผู้ ท่ีเป็นหมนั 
ผลรูปรีกว้างเกือบกลม ยาว 2–2.5 เซนติเมตร กลีบเลีย้งแฉกลึกเกือบจรดโคน  ไม่พับงอกลับ 
ก้านผลยาว 2–4 เซนตเิมตร (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558) 
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2.6 มะพลบัทะเล (D. malabarica var. siamensis ) 
ไม้ยืนต้น สงูได้ถึง 15 เมตร เปลือกล าต้นเรียบสีเทาปนด า หรือบางทีแตกเป็นร่อง

เล็ก ๆ ตามยาว เนื อ้ไม้สีขาว ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกลับ  
กว้าง 2.5–8 เซนติเมตร ยาว 10–30 เซนติเมตร ปลายใบแหลมทู่  โคนใบมน ขอบใบเรียบ 
หลังใบเรียบเป็นมัน ท้องใบเรียบสีอ่อนกว่า ดอกแยกเพศอยู่กันคนละต้น ดอกเพศผู้ ออกเป็น  
ช่อสัน้ ๆ ออกตามซอกใบ กลีบดอกมี 4–5 กลีบ ยาว 7–15 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยว 
สี เหลือง โคนเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกตื น้  ๆ ผลรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.5–5 เซนติเมตร กลีบเลีย้งท่ีมีขัว้ผลมีขนสีน า้ตาล แผ่กว้างแนบกบัส่วนล่างของผลขอบกลีบเป็น
คลื่น กลีบไม่พบักลบั โคนและปลายผลมกับุ๋ม (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558; นิจศิริ เรืองรังษี, 
2547) 
 

2.7 มะเกลือ (D. mollis) 
ไม้ต้นผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 30 เมตร เปลือกสีเทาถึงสีออกด า  

ใบรูปไขห่รือขอบขนานหรือคอ่นข้างเป็นรูปหอกกลบักว้าง 1.5–4 เซนติเมตร ยาว 4–11 เซนติเมตร 
ปลายแหลมหรือเรียวแหลม ปลายทู่ห รือกลม ก่ิงออกมีสี เงิน  ใบแก่ เนื อ้คล้ายหนังบาง  
ค่อนข้างเปราะ ใบเกลีย้งหรือมีขนละเอียดบนเส้นกลางใบด้านล่าง เม่ือแห้งสีออกด า  เส้นใบย่อย
เป็นร่างแหชดัเจน ก้านใบยาว 0.5–11 เซนติเมตร มีขน ดอกเพศผู้  เป็นช่อกระจุกแน่น ก้านดอก 
มีขน กลีบเลีย้งไม่มีขน ขนาดยาว 1–3 เซนติเมตร รูประฆัง ปลายจักลึกเป็นแฉกโค้ง  4 แฉก  
มีเกสรเพศผู้  14–24 อนั ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกสัน้ ยาว1–3 มิลลิเมตร กลีบเลีย้งและ
กลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า รังไข่มีขน ผลรูปไข่หรือกลม ผิวเปราะเป็นมนั
ขนาด 1.4–2.2 เซนติเมตร ก้านผลยาวไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ผลไม่มีเนือ้ สีเขียวมะกอกเม่ือสุก 
จะมีสีด า กลีบเลีย้งปลายจักลึกเป็นแฉกโค้ง 4 แฉก ไม่พับจีบหรือขอบเป็นคลื่น ด้านในเกลีย้ง 
(เมธินี ตาฬมุาศสวสัดิ,์ 2549; ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2549; สมจิตร พงศ์พงนั, 2534) 

 
2.8 ตานด า (D. montana) 

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สงู 8–15 เมตร ไม่ผลดัใบหรือผลดัใบบ้าง แล้วผลิใบ
ใหม่จ านวนมาก ล าต้นเป็นร่อง มีก่ิงใหญ่เป็นหนามยาวถึง 8 เซนติเมตร เปลือกสีน า้ตาลเข้มหรือ 
สีออกด า  แตก เป็ นแผ่น  เปลื อกในสี เหลื องจัด  ใบ รูป ไข่  ขนาดก ว้าง  2–4 เซนติ เมตร  
ยาว 5–10 เซนติเมตร ปลายทู่ถึงแหลมหรือเรียวแหลม โคนตดัหรือรูปหวัใจ ก่ิงอ่อนมีขน ใบแก่เนือ้
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คล้ายแผ่นกระดาษหนา ก้านใบยาว 0.5–1 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร
ดอกออกเป็นช่อกระจุก 3–10 ดอก กลีบเลีย้งยาว 1–2 มิลลิเมตร ปลายจัดลึกเกือบถึงโคนกลีบ 
กลีบดอกยาว 8–10 มิลลิเมตร สีเหลืองขุ่น ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวไม่เกิน 
5 มิลลิเมตร กลีบเลีย้งและกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้  รังไข่ไม่มีขน ผลทรงกลมหรือรูปไข่  
ขนาด 1.5–3 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร เม่ืออ่อนมีสีเขียวอมเหลือง 
เม่ือสุกมีสีส้มถึงน า้ตาลแดง ไม่มีเนือ้ กลีบเลีย้งจกัถึงโคนเป็นแฉก 4 แฉก กางออกหรือโค้งกลบั 
ขอบมกัเป็นคลื่น ไม่พบัจีบ (เมธินี ตาฬมุาศสวสัดิ,์ 2549; ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2549) 

 
2.9 พลบัภเูก็ต (D. phuketensis Phengklai)  

ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร เปลือกเป็นร่องสีออกด า ใบรูปขอบขนานหรือใบหอก 
แกมขอบขนาน กว้าง 3.5–6.5 เซนติเมตร ยาว 14–22 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนทู่ 
และค่อนข้างเบีย้ว ใบแก่เนือ้คล้ายกระดาษหนา มีขนประปรายแล้วเกลีย้งทัง้สองด้านยกเว้นตาม
เส้นกลางใบ เส้นใบ 7–10 คู่ โค้งแต่ไม่เช่ือมกนัท่ีขอบใบ ค่อนข้างเป็นร่อง ด้านบนนูนชดัด้านล่าง 
เส้นใบย่อยเป็นขัน้บนัได จางด้านบน ชดัด้านล่าง ก้านใบยาว 1–1.5 เซนติเมตร เป็นร่องด้านบน 
เม่ืออ่อนมีขนสีอ่อนแล้วเกลีย้ง ตาดอกมีขนสีเข้ม ก่ิงอ่อนขนเกลีย้ง เม่ือแห้งสีน า้ตาลเข้มถึงสีด า  
ผลมีขนาด 4–6 เซนติเมตร ก้านผลใหญ่ยาว 1.5–2 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจกุบนก่ิงแก่
ใต้ตาใบ รูปไข่กว้าง ปลายแบน ตรงกลางเป็นปลอ่ง โคนกลม เม่ืออ่อนมีขนละเอียด เม่ือสกุเกลีย้ง 
สีน า้ตาลอมเหลืองอ่อน มีแผ่นสีน า้ตาลอมเทา  (Phengklai, 2005; ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 
2558) ดงัภาพประกอบ 3  

 
2.10 พลบัระนอง (D. ranongensis Phengklai) 

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูงถึง 22 เมตร ล าต้นใหญ่ เปลือก สีน า้ตาลเข้มถึง 
สี อ อ ก ด า  มี ช่ อ งอ าก าศ สี อ่ อ น  แ ต ก เป็ น แผ่ น ห รือ เป็ น ร่อ ง  เป ลื อ ก ใน สี ค รีม ห รือ 
ชมพูอ่อน แล้วเปลี่ยนเป็นสี เหลืองเม่ือถูกอากาศใบ รูปขอบขนานแกมรีถึงขอบขนาน  
กว้าง 2.7–5.5 เซนติเมตร ยาว 10–15 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่ เนือ้คล้าย
แผ่นหนัง ด้านบนสี เขียวเข้ม ด้านล่างสี เขียวอ่อน เกลี ย้งหรือมีขนกระจายกลางเส้นใบ  
เส้นใบเล็ก 7–11 คู่โค้งค่อย ๆ จางใกล้ขอบใบ ค่อนข้างเป็นร่องด้านบน นูนด้านล่าง เส้นใบย่อย
เป็นร่างแหหรือขัน้บนัได จางด้านบนเห็นชดัด้านลา่ง ก้านใบยาว 0.5–1 เซนติเมตร มีขนประปราย
เม่ืออ่อนแล้วเกลีย้ง ก่ิงแก่สีน า้ตาลเข้มแตกเป็นร่อง เป็นปุ่ มปม ดอกเพศเมียออกเดี่ยวหรือ  
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หลายดอกอยู่ด้วยกัน บนปุ่ มแข็งตามก่ิงแก่ ก้านดอกยาวมากกว่า 1.5 เซนติเมตร กลีบเลีย้งยาว 
3–4 เซนติเมตร โคนเป็นหลอด ปลายจกัลึก ¼ ของกลีบเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4–5 แฉกเกลีย้ง 
กลีบดอกยาว 2.5–2.8 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน โคนเป็นรูปหลอด ผลมีขนาด 6–9 เซนติเมตร ไม่มี
ก้าน ผลทรงกลมไม่เรียบถึงรูปถังเบียร์กว้าง มีสนักว้างตามยาว ผลแข็ง เปลือกหนามาก เม่ือสุก 
สีน า้ตาลอมครีมถึงสีเทา มีเมล็ด 10–14 เมล็ด (Phengklai, 2005; ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 
2558) ดงัภาพประกอบ 4  

 
2.11 ตะโกนา (D. rhodocalyx) 

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สงูประมาณ 8–15 เมตร เปลือกล าต้นสีด า แตกเป็นร่องลึก
เป็นสะเก็ดหนา ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปรีค่อนข้างกลม ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย   
โคนใบมน หลังใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบเรียบ ขอบใบเรียบ เนือ้ใบค่อนข้างหนาและ
เหนียว ก้านใบสัน้ ดอกออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามก่ิง ช่อหนึ่งมีดอกย่อย 3 ดอก 
กลีบดอกมี 4 กลีบ กลีบเลีย้งมี 4 กลีบ เกสรเพศผู้ มี 14–16 อัน ดอกเพศเมีย ออกตามซอกใบ 
กลีบดอกและกลีบเลีย้งเหมือนกับดอกเพศผู้  เกสรเพศผู้ มี 8–10 อัน ผลรูปทรงกลม ผิวเรียบ 
ผลอ่อนมีขนสีน า้ตาลหนาแน่น เมื่อสกุมีสีแดงหรือแดงปนส้ม เมลด็รูปไข่มี 3–5 เมลด็ สีน า้ตาลเข้ม 
(นิจศริิ เรืองรังษี, 2547) 

 
2.12 พลบัเขา (D. undulata) 

ไม้ต้นเล็ก สงูประมาณ 10 เมตร เปลือกสีด า ใบรูปขอบขนานแกมรีถึงรูปไข่แคบ 
กว้าง 3–9 เซนติเมตร ยาว 8–25 เซนติเมตร ก่ิงอ่อนมีขนสัน้สีน า้ตาลอ่อน ใบแก่เนือ้คล้ายหนัง 
ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบหรือใต้ก้านใบ ก้านดอกยาว 5–7 มิลลิเมตร มีขน 
กลีบเลีย้งรูประฆงัยาว 3–5 มิลลิเมตร กลีบเลีย้งเป็นแฉกรูปสามเหลี่ยม 4–5 แฉก ด้านนอกมีขน 
สีน า้ตาลอมส้ม กลีบดอกยาว 8–13 มิลลิเมตร โคนเป็นหลอด ปลายจักกลีบเป็นแฉก  4–5 แฉก 
ก้านชอูบัเรณมีูขน ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกสัน้มาก กลีบเลีย้งปลายจกัเป็น
แฉก 4–5 แฉก กลีบเลีย้งและกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้แตมี่ขนาดใหญ่กว่า รังไข่มีขนแน่นแตก้่าน
เกสรเพศเมียไม่มีขน ผลรูปไข่กลมขนาด 1.5–2.6 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล กลีบเลีย้งรูปถ้วยหุ้มโคน
ผลขึ น้ ม าหนึ่ งส่ วนสามของผล  กลีบ เลี ย้ ง เป็ นแฉก  4–5 แฉก  กางออกห รือ โค้ งกลับ  
ขอบแฉกโค้งกลบั (ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558) 
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ภาพประกอบ 3 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของพลบัภเูก็ต (D. phuketensis)  
ก.ใบเดี่ยวเรียงแบบสลบั ข. ช่อผลและผล และ ค. ภาพตดัตามขวางของผล  
 

ท่ีมา: Phengklai (2005) 
 

ก 

ข 

ค 
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ภาพประกอบ 4 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของพลบัระนอง (D. ranongensis) 
ก. ใบเดี่ยวเรียงแบบสลบั ข. ผล และ ค. ภาพตดัตามขวางของผล (Phengklai. 2005) 
 

ท่ีมา: Phengklai (2005) 

ก 

ข 
ค 
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ประโยชน์ของพืชสกุลมะพลับ 
พืชในวงศ์มะเกลือหลายชนิดเป็นพืชท่ีมีเนือ้ไม้สวยและแข็ง จึงน ามาใช้ในงานแกะสลกั

หรือท าเคร่ืองเรือน เช่น ไม้มะเกลือ (D. mollis) หรือพลบัดง (D. bejaudii Lecomte) นิยมน ามา
ท าเป็นหัวไม้ส าหรับตีกอล์ฟ บางชนิดผลน ามารับประทานได้เช่น มะพลับ (D. kaki) จันเขา 
(D. insidiosa) กล้วยฤาษี  (D. glandulosa) มะพลับทะเล(D. malabarica var. siamensis ) 
จัน  (D. decandra) บางชนิดมีสารประกอบแทนนินสูงใช้ในการเบื่ อปลา  เช่น  ด าตะโก  
(D. wallichii) ตับเต่าต้น (D. ehretioides) ข้าวเม่าเหล็ก  (D. racemose Roxb.) และตานด า 
(D. montana) ใช้ เป็ นสี ย้ อมแหห รืออวน ได้  เช่ น  เท้ าแสนปม  (D. cauliflora) ต ะโกนา  
(D. rhodocalyx) มะพลบั (D. areolata) ตะโกพนม (D. castanea) และมะเกลือกา (D. gracilis) 
(Utsunomiya et al., 1998; ไซมอน การ์ดเนอร์ et al., 2558) นอกจากนี  ้ในผลของมะเกลือ  
(D. mollis) มีสารส าคัญคือ diospyrol ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound)  
ในกลุ่มแนฟทาลีน (naphthalene) ซึ่งมีพิษต่อประสาทตาและมีฤทธ์ิในการก าจัดพยาธิโดยเม่ือ
น ามาสกดัเป็นยาท่ีละลายน า้ เม่ือสมัผสักบัไข่และตวัอ่อนของพยาธิ มีฤทธ์ิในการท าให้ไขเ่จริญช้า
และฆ่าตวัออ่นพยาธิได้ (พิชยั สราญรมย์, สาโรช เมาลานนท์, & วราวรรณ กิจธรรม, 2526) 
 
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลมะพลับ 

Paudel and Heo (2017) ศึกษาลกัษณะสณัฐานวิทยาและทางกายวิภาคศาสตร์ของ
พลับจีน (D. kaki) โดยศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบ ก้านใบ และเปลือกหุ้ มเมล็ด  
โดยใช้วิธีการตัดตัวอย่างด้วยเรซิน (resin method) และลอกผิวเพื่อศึกษาลักษณะของเซลล์
เนือ้เยื่อชัน้ผิวและปากใบ พบว่า  การปรากฏของขน (trichome) ความหนาแน่นของปากใบ  
มัดท่ อล า เลี ย งอาหาร และท่ อล า เลี ยงน า้ ใน เมล็ด เป็นลักษณ ะท่ีพบได้อย่ างชัด เจน  
ในพืชวงศ์มะเกลือ 

Ugbogu et al. (2016) ศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบพืชสกุลมะพลับใน
ประเทศไนจีเรีย เพื่อศกึษากายวิภาคศาสตร์ของเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบพืชสกลุ Diospyros เพื่อประเมิน
ความแปรผันของลักษณะทัง้ภายในและระหว่างชนิด เพื่อประโยชน์ทางอนุกรมวิธานพืช  
โดยศึกษาพืชสกุล Diospyros ท่ีพบในประเทศไนจีเรีย  จ านวน 30 ชนิด พบว่าลักษณะ 
ทางกายวิภาคศาสตร์ ได้แก่ ลกัษณะผนงัเซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิว ผิวเคลือบคิวทิน ปุ่ มเลก็ ความยาว 
และความหนาแน่นของปากใบ และความยาวของเซลล์ชัน้ผิว เป็นลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์  
ท่ีมีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานของพืชสกุลมะพลับ โดยอัตราส่วนค่าเฉลี่ยความยาวของเซลล์ 
เนือ้เยื่อชัน้ผิวตอ่ความยาวปากใบ สามารถจ าแนกพืชสกลุนีอ้อกเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ท่ีมีอตัราสว่น
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น้อยกว่า 1 และกลุ่มท่ีมีค่าอัตราส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ส่วนชนิดขนและชนิดปากใบเป็น
ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่ีพบทั่วไปในพืชทุกชนิดท่ีศึกษา จึงไม่สามารถใช้ในการจ าแนก 
และระบชุนิดพืชได้ 

Kalita and Devi (2015) ศึกษากายวิภาคศาสตร์ของพลับหัวแข็ง (D. lanceifolia)  
ในประเทศอินเดีย พบเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างแบบหลายเหลี่ยม (polygonal) ปากใบแบบ 
อะนอโมไซติก (anomocytic stomata) พบเฉพาะบริเวณแผ่นใบด้านไกลแกน (abaxial) เท่านัน้  
ปาก ใบ มี ขน าดป ระม าณ  90.16–91.45 ไม โค รเมต ร  x 59.78–69.58 ไม โค รเมต ร  และ 
มีเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 0.78 x 0.44 ไมโครเมตร ไม่พบขน (trichome) ท่ีผิวใบทัง้สองด้าน 
โดยลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์เชิงปริมาณของพืชชนิดท่ีศึกษา เช่น ขนาดเซลล์ ขนาดปากใบ 
และจ านวนปากใบ สามารถน าไปใช้จ าแนกความแตกตา่งของพืชชนิดนีก้บัพืชชนิดอื่นในสกลุได้ 

Contreras and Lersten (1984) ได้รายงานการศึกษาความสมัพนัธ์ต่อมน า้ต้อยท่ีไม่ได้
เกิดท่ีดอก (extrafloral nectary) กับลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์และการกระจายพันธุ์ของพืช
วงศ์มะเกลือ พบว่าพืชในสกลุมะพลบั สามารถจ าแนกตามต าแหน่งการวางตวัของมดัท่อล าเลียง
และต่อมน า้ต้อยท่ีไม่ได้เกิดท่ีดอกได้ 2 ชนิดคือ มัดท่อล าเลียงวางตัวห่างจากต่อมน า้ต้อย 
(apovascular nectary) และชนิดท่ีมัดท่อล าเลียงอยู่ใกล้ชิดกับต่อมน า้ต้อย (paravascular 
nectary) ทัง้นีใ้นแต่ละรูปแบบยงัสามารถจ าแนกลกัษณะของพืชแต่ละชนิดในสกลุมะพลบัได้โดย
ใช้คา่เฉลี่ยพืน้ท่ีบริเวณตอ่มน า้ต้อยท่ีไม่ได้เกิดท่ีดอกและความยาวของใบได้อีกด้วย 

 ปรียาภรณ์ ต่อวงศ์ , เสาวณี สุริยาภณานนท์ , และ วิทยา สุริยาภณานนท์ (2548) 
ศึกษาสณัฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบต้นตอพลับพบว่า กายวิภาคของล าต้น  
บะกล้วยฤาษีอ่างขาง การจดัเรียงของสตีล (stele) จากท่อล าเลียงเคียงข้าง (collateral bundle) 
เป็นไซโฟโนสตีลแบบมีท่อล าเลียงอาหารด้านนอก (ectophloic siphonostele) ใบเป็นแบบ 
รูปไข่กลบั (obovate) หรือแบบรูปไข่ (ovate) ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) หรือแบบแหลม 
(acute) โครงสร้างภายในของใบเป็นแบบใบสองด้านต่างกัน (bifacial leaf) ปากใบแบบ 
อะนอโมไซติก (anomocytic stoma) อยู่ในระดับเดียวกับเซลล์ข้างเคียง ( typical stomata)  
พบขนเซลล์เดียว (unicellular trichome) บริเวณเส้นกลางใบ และขนต่อม (glandular trichome)  
ในชัน้เซลล์ผิวด้านไกลแกน  

Gasson, Jarvis, and Page (1998) ได้ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ของพืชท่ี
พบ ในพื น้ ท่ี เกาะของสาธารณ รัฐมอ ริเชียส  โดยศึกษ าพื ช ในสกุลมะพลับสองชนิ ด 
คือ D. egrettarum และ D. revaughanii ซึ่งพบลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ท่ีแตกต่างกัน 
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ในพื ชสองชนิดนี ค้ือ  ความยาวเซลล์เวสเซล การปรากฏของยางไม้และน า้มัน ยางใน 
แก่นไม้ และการปรากฏของเซลล์เส้นใยแบบมีผนงักัน้   

Wickremasinghe and Heart (2006) ศกึษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนือ้ไม้ของพืช
สกุล Diospyros ในประเทศศรีลังกา โดยงานวิจัยนีต้้องการตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ของเนือ้ไม้และตัวประเมินทางนิเวศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อลักษณะของพืชท่ีพบ
เฉพาะถ่ินในประเทศศรีลงักา จากการศึกษาพบว่า ปริมาณน า้มีผลต่อการเกิดลกัษณะทางกาย
วิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ โดยรูปแบบการเกิดเนือ้ไม้นีเ้ก่ียวข้องกับลกัษณะความสมัพันธ์ในสาย
วิวัฒนาการภายในสายพันธุ์ ท่ีเก่ียวข้อง แต่ก็ยังมีความคลุมเครือระหว่าง  D. malabarica และ 
D. atrata ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นลกัษณะร่วมของบรรพบุรุษท่ีเป็นสายพนัธุ์เฉพาะถ่ินของศรี
ลงักา นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของการศกึษากายวิภาคศาสตร์ในสว่นอื่น ๆ เพื่อ
ใช้ประกอบการจ าแนกพืชในสกลุมะพลบัให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้  

Morton, Chase, Kron, and Swensen (1996) ศึ กษ า ชี ววิ ท ย า ใน ระดับ โม เลกุ ล 
โดยพิจารณาจากล าดบัเบสของยีน rbcLแสดงให้เห็นว่าพืชในวงศ์มะเกลือทัง้สกุลมะพลบัและ 
สกุล Euclea มาจากชาติพันธุ์ เดียว (monophyletic) ถึงแม้ในระดับของอันดับ Ebenales จะมี
บางสว่นท่ีมาจากหลายชาติพนัธุ์ (polyphyletic) นอกจากนีก้ารศกึษานีย้งับง่ชีว้า่ พืชสกลุมะเกลือ 
อาจมีความใกล้ชิดกับพืชอันดับ Primulales ซึ่งประกอบไปด้วยพืชวงศ์  Primulaceae และ 
วงศ์ข้าวสารหลวง (Myrsinaceae) โดยมีความใกล้ชิดอยู่มากและถกูจดัให้อยู่ในเคลด Ericalean 
เหมือนกัน โดยเคลดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของเคลด Asteridae โดยการศึกษาทางด้าน 
กายวิภาคศาสตร์และสณัฐานวิทยาให้ข้อมลูสนบัสนนุท่ีท าให้การจดัจ าแนกชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องทั ง้หมดเก่ียวกับลักษณะทาง  
กายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลมะพลบัท่ีได้จากการศึกษาเนือ้เยื่อชัน้ผิวและการศึกษาโครงสร้าง 
เนือ้ไม้สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลมะพลับในเชิงคุณภาพ  
ได้แก่ ลักษณะผนังเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว ชัน้คิวทิน ปุ่ มเล็ก ต่อมน า้ ต้อยท่ีไม่ได้เกิดจากดอก  
และลกัษณะผนงักัน้เซลล์เส้นใย ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์มะพลบัในเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ขนาดและความหนาแน่นของปากใบ ความยาวของเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว เป็นลักษณะ  
ทางกายวิภาคศาสตร์ท่ีมีคุณค่าต่ออนุกรมวิธานของพืชสกุลมะพลับ อีกทัง้การศึกษาในระดับ
โมเลกุลแสดงให้เห็นว่าการศึกษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์มีความสอดคล้องกันกับการใช้
ล าดบัเบสบนดีเอ็นเอในการจดัจ าแนกสิง่มีชีวิต  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การเก็บตวัอยา่งและระบช่ืุอวิทยาศาสตร์ 
2. การศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
3. การบรรยายลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
4. การสร้างรูปวิธานระบชุนิด 
5. การวิเคราะห์การจดักลุม่โดยใช้ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
6. การบนัทกึภาพเซลล์และเนือ้เย่ือจากสไลด์ถาวร 
7. การเขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ 

 
การเก็บตัวอย่างและระบุช่ือวิทยาศาสตร์  

ออกส ารวจและเก็บตวัอย่างพืชในสกุลมะพลบั บางชนิดจากพืน้ท่ีธรรมชาติในประเทศ
ไทย (ตาราง 2) น าตวัอย่างพืชท่ีเก็บได้มาแยกออกเป็นสองสว่น สว่นท่ีหนึ่งเก็บเป็นตวัอย่างพรรณ
ไม้แห้งเพื่อใช้เป็นพรรณไม้อ้างอิงและระบช่ืุอวิทยาศาสตร์ และเก็บตวัอย่างพรรณไม้แห้งไว้ท่ีภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สตัว์ป่า และพรรณพืช อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ โดยการเก็บรักษาสภาพ
เซลล์ไว้ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% น าชิน้ตวัอย่างท่ีผ่านการรักษาสภาพเซลล์ไว้
อยา่งน้อย 24 ชัว่โมงมาศกึษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ 

1. การเก็บและรักษาพรรณไม้ (ดดัแปลงจาก บศุบรรณ ณ สงขลา, 2530) 
1.1 เลือกเก็บต้นหรือก่ิงท่ีมีขนาดพอเหมาะ น าไปติดบนกระดาษติดตัวอย่าง  

พรรณไม้ซึง่มีขนาดประมาณ 30 เซนตเิมตร x 42 เซนตเิมตร ใบ เลือกเก็บใบท่ีสมบรูณ์ ไมถ่กูแมลง
หรือสัตว์กัดท าลาย หรือใบเป็นโรคหงิกงอ ดอก เก็บให้ได้ทัง้ดอกตูมและดอกบานเต็มท่ีแล้ว   
ผล เก็บทัง้ผลออ่นและผลแก่จดั ถ้าเป็นผลสดหรือผลแห้งขนาดใหญ่ควรท าการดอง 

1.2 น าตวัอย่างพรรณไม้แตล่ะชนิดท่ีเก็บ ประมาณชนิดละ 2 - 5 ชิน้ บนัทึกลกัษณะ
ตา่ง ๆ ของพรรณไม้แตล่ะชนิดท่ีเก็บลงในสมดุบนัทกึ บนัทกึตามหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1.2.1 No: หมายเลขตวัอย่าง ใส่หมายเลขให้ตรงกันกับหมายเลขบนป้ายท่ีผูก  
พรรณไม้แตล่ะชนิด ถ้าชนิดเดียวกนัและเก็บท่ีเดียวกนัให้จดจ านวนชิน้  
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1.2.2 Data: วนั เดือน ปี ท่ีเก็บพรรณไม้ 
1.2.3 Locality: สถานท่ีเก็บ บนัทึกจงัหวดั อ าเภอ ต าบล หรือถ่ินฐานอ่ืน ๆ เช่น 

ภเูขา ล าห้วย 
1.2.4 Local name: ช่ือพืน้เมือง ช่ือท่ีเรียกพรรณไม้ในท้องถ่ินท่ีเก็บ ควรสอบถาม

จากคนในพืน้ท่ี 
1.2.5 Note: บันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่

สามารถสังเกตได้จากตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เช่น ลักษณะวิสัย ขนาด ความสูงโดยประมาณ 
จ านวนพรรณไม้ ชนิดของป่าท่ีพรรณไม้ขึน้ เช่น ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ลกัษณะของดอก เช่น สี 
จ านวนของสว่นประกอบ เช่น กลีบเลีย้ง กลีบดอก เกสรเพศผู้  เกสรเพศเมีย กลิ่น การมียางของต้น สี
ของผล    หรือลกัษณะเดน่อ่ืน ๆ  

1.2.6 Collector number: ลงช่ือผู้ เก็บและหมายเลขเรียงตามล าดบั 
1.3 แบง่ตวัอยา่งออกเป็นสองสว่น สว่นท่ีหนึง่น าไปอดัแห้งพรรณไม้เพื่อเป็นพรรณไม้

อ้างอิงระบช่ืุอวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีสองรักษาสภาพด้วยสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70%เพื่อ
น าไปศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ โดยพรรณไม้ท่ีมีล าต้นบอบบางควรเอาไว้ตอนบน ๆ เพื่อ
ปอ้งกนัการกระทบกระทัง่ซึง่อาจเสียรูปได้ เม่ือใสพ่รรณไม้มากพอสมควรแล้ว มดัปิดปากถงุ  
  

2. การอัดแห้งพรรณไม้ (ดดัแปลงจาก บศุบรรณ ณ สงขลา, 2530) 
2.1 น าตวัอย่างพรรณไม้มาล้างให้สะอาด แล้วน ามาวางลงบนกระดาษหนงัสือพิมพ์ 

1 คู่ ท่ี พั บ ค ร่ึ ง ใ ช้ ก รร ไก รตั ด ก่ิ ง ไ ม้ ต ก แต่ ง ใ ห้ ไ ด้ ขน าดพ อ เห ม าะ  จั ด ใ ห้ ขน าดพ อดี  
อย่าให้เกินหน้ากระดาษและแผงอัด เรียงใบทัง้คว ่าและหงาย เพื่อจะได้เห็นลักษณะของใบ 
ทัง้สองด้านขณะแห้ง แล้วจากนัน้พลิกกระดาษแผ่นท่ีเป็นคู่นัน้ปิดทบัลงไปและระหว่างชัน้ให้วาง
กระดาษ 2–3 แผ่นคั่นไว้เพื่อดูดซึมความชืน้จากพรรณไม้  ระหว่างพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ๆ นัน้ 
สอดกระดาษลกูฟกูไว้ เสร็จแล้วก่อนปิดแผงใช้กระดาษลกูฟกูปิดทบัทัง้สองด้านและผกูมดัให้แน่น 

2.2 น าตัวอย่างพรรณไม้ท่ีอัดลงแผงเรียบร้อยแล้ว น าไปอบท่ีตู้ อบท่ีอุณหภูมิ  
60 องศาเซลเซียสเพื่อท าให้แห้ง วนัแรกท่ีท าแห้งเปลี่ยนกระดาษ 2 ครัง้ กระดาษท่ีใช้แล้วท าให้
แห้งแล้วใช้ใหม่ได้ อบตวัอย่างจนแน่ใจว่าแห้งสนิทดี จึงน าออกจากตู้อบเพื่อน าไปติดบนกระดาษ
ติดพรรณไม้ 

2.3 น าตวัอย่างพรรณไม้ท่ีแห้งสนิทดีแล้ว น ามาติดบนกระดาษสีขาว ขนาดกว้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตรและยาวประมาณ 42 เซนติเมตร ชนิด 300 กรัม เพื่อช่วยให้ก่ิงพรรณไม้
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ตวัอย่างไม่เปราะหักง่ายเวลาน าตวัอย่างพรรณไม้ออกจากตู้มาศึกษา การติดตวัอย่างพรรณไม้ 
มีวิธีการ ดงันี ้

2.3.1 น าตวัอย่างมาวางตรงกึ่งกลางกระดาษสีขาว ตดัแตง่ใบและก่ิงให้สวยงาม 
และวางให้พอดีกบัขอบกระดาษ เย็บพรรณไม้ให้ติดกบักระดาษ โดยใช้ด้ายสีขาวท่ีมีความเหนียว
เย็บเร่ิมจากโคนก่ิงหรือโคนต้น แล้วโยงไปตามส่วนต่าง ๆ ให้มัน่คงและดสูวยงาม หรือจะใช้แถบ
กาวผ้าปิดทบัไว้เป็นระยะ ๆ 

2.3.2 น าตัวอย่างพืชปิดป้ายบันทึกข้อมูลซึ่งจะต้องเขียนรายละเอียดต่าง ๆ  
จากสมดุบนัทึกข้อมลูท่ีจะต้องเขียนเพิ่มเติม คือ ช่ือผู้ เก็บ หมายเลขล าดบัท่ีเก็บ ช่ือวิทยาศาสตร์  
และช่ือผู้ตรวจสอบหาช่ือของพรรณไม้ 
 

3. การรักษาสภาพตวัอย่าง  
น าตวัอย่างพืชมาตดัเป็นชิน้ ขนาดพอดีใสล่งในขวดโหลได้ เติมสารละลายเอทานอล

ความเข้มข้น 70% จนท่วมชิน้ตวัอยา่ง แล้วปิดฝาขวดโหลให้สนิท แปะปา้ยระบชุนิดพืช  
 

4. การระบุชื่อวิทยาศาสตร์  
ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องโดยใช้รูปวิธานจากจากหนังสือพรรณพฤกษชาติ

ของประเทศไทยของพืชวงศ์มะเกลือ สกุลมะพลับ และเอกสารอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เปรียบเทียบ
ตัวอย่างพืชท่ีศึกษากับตัวอย่างพรรณไม้แห้งท่ีหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพนัธุ์พืช  

 
ตาราง 2 รายช่ือและหมายเลขตวัอยา่งพรรณไม้แห้งท่ีศกึษากายวิภาคศาสตร์ 
พืชที่ศึกษา ช่ือไทย หมายเลขตวัอย่างพรรณไม้ 
1. Diospyros apiculata Hiern มะพลบัไขน่ก W. Piya 1/2561 
2. D. areolata King & Gamble มะพลบั W. Piya 2/2561 
3. D. buxifolia Hiern สัง่ท า W. Piya 3/2561 
4. D. coaetanea H.R.Fletcher ล ่าตาควาย W. Piya 4/2561 
5. D. collinsiae Craib พลบัยอดด า W. Piya 5/2561 
6. D. confertiflora (Hiern) Bakh. ลกูหวันก W. Piya 6/2561 
7. D. curranii Merr. รักด า W. Piya 7/2561 
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ตาราง 2 (ตอ่) รายช่ือและหมายเลขตวัอยา่งพรรณไม้แห้งท่ีศกึษากายวิภาคศาสตร์ 
พืชที่ศึกษา ช่ือไทย หมายเลขตวัอย่างพรรณไม้ 
8. D. decandra Lour. จนั W. Piya 8/2561 
9. D. discolor Willd. มะริด W. Piya 9/2561 
10. D. filipendula Pierre ex Lecomte ล าบดิดง W. Piya 12/2561 
11. D. gracilis H.R.Fletcher มะเกลือกา W. Piya 14/2561 
12. D. lanceifolia Roxb. พลบัหวัแข็ง W. Piya 15/2561 
13. D. malabarica (Desv.) Kostel var. 
malabarica  

ตะโกสวน 
W. Piya 16/2561 

14. D. malabarica (Desv.) Kostel var. 
siamensis (Hochr.) Phengklai 

มะพลบั 
W. Piya 17/2561 

15. D. mollis Griff. มะเกลือ W. Piya 18/2561 
16. D. natalensis (Harv.) Brenan พลบัเนทลั W. Piya 20/2561 
17. D. sumatrana Miq. ลกัเคยลกัเกลอื W. Piya 21/2561 
18. D. rhodocalyx Kurz ตะโกนา W. Piya 22/2561 
19. D. undulata Hiern พลบัเขา W. Piya 23/2561 
20. D. venosa Wall. จนัด า W. Piya 24/2561 
21. D. wallichii King & Gamble ด าตะโก W. Piya 25/2561 
22. D. winitii H.R.Fletcher มะพลบัเจ้าคณุ W. Piya 26/2561 
 
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์  

น าชิน้ตวัอย่างใบพืชท่ีเก็บรักษาสภาพเซลล์ไว้ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% 
ล้างด้วยน า้ให้สะอาด โดยเลือกใบท่ีเติบโตเต็มท่ีแล้วและมีสภาพสมบูรณ์ ตัดแบ่งแผ่นใบและ  
ก้านใบเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กันตามความยาว น าชิน้ตัวอย่างมาศึกษาเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบโดย 
วิธีการลอกผิวใบ วิธีการท าให้แผ่นใบใส ศึกษากายวิภาคศาสตร์ในภาคตัดขวางโดยกรรมวิธี
พาราฟฟิน และศกึษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ ดงันี ้
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1. วิธีการลอกผิว (ดดัแปลงจาก Johensen, 1940) 
1.1 ล้างชิน้ตวัอย่างแผ่นใบท่ีเก็บรักษาไว้ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% 

ด้วยน า้สะอาด ขดูลอกผิวใบ เส้นใบ ด้านท่ีไม่ต้องการออกด้วยใบมีดโกน ตดัชิน้ตวัอย่างให้มีขนาด
กว้างประมาณ 0.5–1 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร ดึงน า้ออกจากชิน้ตวัอย่าง
โดยการแช่ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% เป็นเวลา 10 นาที  

1.2 น าชิน้ตัวอย่างท่ีได้จากการลอกผิวใบน ามาย้อม (staining) ด้วยสีซาฟรานิน 
(safranin) ความเข้มข้น 1% ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง (ตามความเหมาะสมของ 
ชนิดพืช) ล้างสีสว่นเกินออกด้วยน า้สะอาด  

1.3 ดึงน า้ออกจากชิน้ตวัอย่าง (dehydration) โดยแช่ในสารละลายเอทานอลความ
เข้มข้น 70% สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95% และแอลกฮอล์สัมบูรณ์ตามล าดับ  
ขัน้ตอนละ 10 นาที  

1.4 ย้ายชิน้ตัวอย่างไปแช่ในสารละลายระหว่างแอลกฮอล์สัมบูรณ์และกับไซลีน 
(xylene) ในอตัราสว่น 1 : 1 ขัน้ตอนละ 10 นาที  

1.5 แช่ชิน้ตวัอย่างลงในไซลีนนาน 10 นาทีเพื่อท าให้ตวัอย่างใส และผนึกสไลด์ด้วย 
DePeX  

 
2. วิธีการท าให้แผ่นใบใส (ดดัแปลงจาก Lersten and Curtis, 2001)  

2.1 น าชิน้ตวัอย่าง ซึ่งอยู่ในสารละลายแอลกฮอลล์ความเข้มข้น 70% ล้างด้วยน า้
สะอาด ใช้ใบมีดโกนขูดผิวใบด้านท่ีไม่ ต้องการออก น า้ ชิน้ตัวอย่างไปแช่ในสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 20 นาที 

2.2 ย้ าย ชิ น้ ตัวอย่ างไปแช่ ในสารละลาย โซ เดี ยม ไฮ โปคลอไรท์  (NaOCl) 
ความเข้ม ข้น  6% เป็น  เวลา 5–10 นาที  จน ชิ น้ตัวอย่างใส  หลังจากนั น้น าไป ล้างด้วย 
น า้สะอาด 5 ครัง้ 

2.3 ตัดชิน้ตัวอย่างให้มีขนาดกว้างประมาณ 0.5–1 เซนติเมตรและยาวประมาณ 
0.5–1 เซนตเิมตร  

2.4 ย้อมสี ชิ น้ตัวอย่างด้วยสีซาฟรานินความเข้ม ข้น  1% ใช้ เวลาประมาณ 
30 นาทีถึง 1 ชัว่โมง (ตามความเหมาะสมของชนิดพืช) ล้างสีสว่นเกินออกด้วยน า้สะอาด 

2.5 ดึงน า้ออกจากชิน้ตัวอย่างโดยแช่ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% 
สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95% และแอลกฮอล์สมับรูณ์ตามล าดบั ขัน้ตอนละ 10 นาที  
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2.6 ย้ายชิน้ตัวอย่างไปแช่ในสารละลายระหว่างแอลกฮอล์สัมบูรณ์และกับไซลีน  
ในอตัราสว่น 1:1 ขัน้ตอนละ 10 นาที  

2.7 แช่ชิน้ตัวอย่างลงในไซลีนนาน 10 นาทีเพื่อท าให้ตัวอย่างใส และผนึกสไลด์ 
ด้วย DePeX  
 

3. กรรมวิธีพาราฟฟิน (ดัดแปลงจาก Johensen, 1940 และ อัจฉรา ธรรมถาวร, 
2538) 

3.1 น าชิน้สว่นตวัอย่างตดัตามขวาง โดยแบง่เป็นบริเวณเส้นกลางใบ บริเวณระหวา่ง
ขอบใบและเส้นกลางใบ ขอบใบ และก้านใบด้วยใบมีดโกน และแช่ในสารละลายเอทานอลความ
เข้มข้น 70% 

3.2 ดึ งน ้า อ อก ด้ วยส า รล ะล าย  TBA (tertiary butyl alcohol) จ าก ระดับ  1 
ถึงระดบั 5 และ TBA บริสทุธ์ิ ตามล าดบั ขัน้ตอนละ 24 ชัว่โมง  

3.3 น าฟาราฟฟินเข้าสู่เซลล์ของตวัอย่าง (infiltration) โดยการน าชิน้ตวัอย่างไปแช่
ในสารละลายท่ีเป็นส่วนผสมของพาราฟฟินออยล์ (paraffin oil) และ TBA บริสทุธ์ิ อตัราส่วน 1:1
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น าชิน้สว่นตวัอย่างไปแช่ในพาราฟฟินบริสทุธ์ิ แล้วน าไปไว้ในตู้อบ
ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 3 ครัง้ ๆ ละ 6 ชั่วโมง ฝังชิน้ตัวอย่างลงในพาราฟฟินบริสุทธ์ิ  
ปลอ่ยให้พาราฟฟินแข็งตวัในกรอบพลาสตกิ (ring) และถาดส าหรับรองกรอบพลาสติก (mold) 

3.4 น าชิน้ตัวอย่างท่ีฝังไว้ในกรอบพลาสติกมาตดัด้วยเคร่ืองไมโครโทมแบบเลื่อน 
(sliding microtome) ความหนา 10–16 ไมโครเมตร ยึดและติดริบบอน (ribbon) ด้วยสไลด์ใน
หม้อน า้อุน่อณุหภมูิ 50–55 องศาเซลเซียส ท่ีมีเจลาติน (gelatin) 0.1% โดยน า้หนกั และท าให้แห้ง
ด้วยเคร่ืองอุน่สไลด์  

3.5 น าสไลด์ซึง่ติดริบบอนอย่างน้อย 24 ชัว่โมง เตรียมย้อมสี (prestaining) โดยล้าง
พาราฟฟินออกจากชิน้ตัวอย่าง ซึ่งท าได้โดยการแช่สไลด์ท่ีติดชิน้ตัวอย่างไว้ในไซลีนนาน  
10 นาที น าชิน้ตวัอย่างย้ายไปแช่ในสารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ผสมไซลีน ในอัตราส่วน 1:1  
แล้วจึงน าสไลด์ตวัอย่างไปแช่ในสารละลายเอทานอลสมับูรณ์ สารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 
95% และสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 70% ตามล าดบั ขัน้ตอนละ 10 นาที  

3.6 ย้อมตวัอย่างด้วยสีซาฟรานินความเข้มข้น 1% ใช้เวลาประมาณ 2–24 ชั่วโมง 
ล้างสีส่วนเกินออกด้วยน า้ 2–3 ครัง้ แล้วดึงน า้ออกด้วยสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% 
และสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95% เป็นเวลา 10 นาที   
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3.7 ย้ อ ม ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย สี ฟ า ส ต์ ก รีน  ค ว าม เข้ ม ข้ น  1% ใน ส า รล ะล าย 
เอทานอลความเข้มข้น 95% เป็นเวลานานประมาณ 15 วินาที ล้างสีส่วนเกินออกด้วยสารละลาย
เอทานอลความเข้มข้น 95% และสารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ตามล าดับ แล้วน าไปแช่ใน
สารละลายเอทานอลสมับรูณ์ผสมไซลีนในอตัราสว่น 1:1 เป็นเวลา 5 นาที และจากนัน้น าไปแช่ใน
สารละลายท่ีมีส่วนผสมของน า้มันกานพลู (clove oil) สารละลายเอทานอลสมับูรณ์ และไซลีน 
ในอตัราสว่น 25:50:25 โดยปริมาตร โดยจุ่มสไลด์ตวัอยา่งลงในสารละลาย 2–3 ครัง้ 

3.8 ท าชิน้ตวัอยา่งให้ใสโดยแช่ในไซลีนนาน 10 นาที และผนกึสไลด์ด้วย DePeX 
 

4. ศึกษาโครงสร้างเนือ้ไม้ (ดดัแปลงจาก Carlquist, 2013) 
4.1 ตดัเนือ้ไม้ให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดหน้าตดั 1x1 เซนติเมตร สงู 3 เซนติเมตร น า

ชิ น้ ตั ว อ ย่ า ง ไป ตั ด ใ ห้ บ า ง ด้ วย เค ร่ือ ง ไม โค ร โท ม แบ บ มื อ เลื่ อ น  โด ยตั ด ทั ้ง  3 ด้ าน  
ได้แก่ ด้านตัดขวาง ด้านขนานเส้นสัมผัส (tangential section) และด้านรัศมี (radial section)  
ด้วยความหนาขนาด 14–20 ไมโครเมตร 

4.2 ย้อมสีชิน้ตัวอย่างด้วยสีซาฟรานิน ความเข้มข้น 1% ใช้เวลาประมาณ 5 นาที  
ถึง 10 นาที (ตามความเหมาะสมของชนิดพืช) ล้างสีสว่นเกินออกด้วยน า้สะอาด 

4.3 ดึงน า้ออกจากชิน้ตัวอย่าง โดยแช่ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 70% 
สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95% และเอทานอลสมับรูณ์ตามล าดบั ขัน้ตอนละ 10 นาที  

4.4 ย้ายชิน้ตัวอย่างไปแช่ในสารละลายระหว่างเอทานอลสัมบูรณ์และกับไซลีน 
ในอตัราสว่น 1:1 ขัน้ตอนละ 10 นาที  

4.5 แช่ชิน้ตัวอย่างลงในไซลีนนาน 10 นาทีเพื่อท าให้ตัวอย่างใส และผนึกสไลด์ 
ด้วย DePeX 
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การบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 
บรรยายลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์พืชทัง้แผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้จากสไลด์ถาวร

เตรียมได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยบรรยายลักษณะเซลล์และเนือ้เยื่อตามหลักการบรรยาย  
ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ 

 
การสร้างรูปวิธานระบุชนิด 

น าข้อมูลจากการบรรยายลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ในพืชแต่ละชนิดมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบลกัษณะจากความแตกต่างของพืชในแต่ละชนิดมาสร้างรูปวิธานเพื่อระบุชนิดพืช  
ท่ีศกึษาโดยใช้ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ 

 
การบันทกึภาพเซลล์และเนือ้เยื่อจากสไลด์ถาวร 

บันทึกภาพเซลล์และเนื อ้ เยื่ อด้วยกล้อง  LEICA MC170HD โดยบันทึกลักษณะ 
ทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้ จากข้อมูลท่ีได้จากการบรรยายลักษณะ  
ให้ครบทกุลกัษณะท่ีพบ  
 
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาบรรยายลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สร้างรูปวิธาน และ
น าข้อมูลทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย และจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานฉบบัสมบรูณ์  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างพื ชสกุลมะพลับ  (Diospyros L.) วงศ์มะเกลือ 
(Ebenaceae) ท่ีมีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย จ านวนพืชทัง้สิน้ 22 ชนิด แล้วน ามาศึกษา
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบและก้านใบ โดยวิธีการลอกผิวใบ การท าให้แผ่นใบใส  
ตดัตามขวางด้วยกรรมวิธีพาราฟฟิน และการศึกษากายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ โดยวิธีการตดัด้วย
เคร่ืองไมโครโทมแบบมือเลื่อน 3 ด้าน และกรรมวิธีแช่ยุ่ยเซลล์ สรุปลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของ
พืชท่ีศกึษาดงันี ้

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบและก้านใบ 
เนือ้เย่ือชัน้ผิว มีผิวเคลือบควิทิน 3 แบบ คือ 1) ผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ 2) แบบริว้ 

เรียงขนาน และ 3) แตกออกเป็นแขนง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวจากการลอกผิว มี 3 แบบ คือ 
1) รูปร่างคล้ายจิกซอว์ 2) รูปร่างหลายเหลี่ยม และ 3) รูปร่างไม่แน่นอน ผนงัเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว
จากการลอกผิว มี 3 แบบ คือ 1) ผนังเซลล์เรียบ 2) ผนังเซลล์เว้าลึก และ 3) ผนังเซล์เว้าตืน้  
ชนิดของปากใบจากการลอกผิว มี 3 แบบ คือ1) แบบอะนอโมไซติก 2) แอคทิโนไซติก และ  
3) ไซโคลไซติก การมีหรือไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว การมีหรือไม่มีขนหรือตอ่ม และชนิดของขน มี 
3 แบบ คือ 1) ขนเซลล์เดียว 2) ขนต่อม และ 3) ขนรูปตวัที ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้าน
เหมือนกันหรือมีโซฟิลล์สองด้านต่างกัน การมีหรือไม่มีเซลล์สเกลอรีด การมีหรือไม่มีสารสะสม 
และชนิดของสารสะสม มี 3 แบบ ได้แก่ 1) ผลกึรูปปริซมึ 2) สารสะสมติดสีแดง และ 3) สารสะสม
ติดสีน า้ตาล การมีหรือไม่มีช่องหลัง่สาร การมีหรือไม่มีเซลล์เส้นใย ลกัษณะขอบใบ มี 2 แบบ คือ 
1) ขอบใบโค้งลง และ 2) ขอบใบตรง ปลายขอบใบ มี 2 แบบ คือ 1) ปลายขอบใบมน 2) ปลาย
ขอบใบแหลม และรูปร่างก้านใบ มี 3 แบบ คือ 1) แบบวงกลม 2) แบบวงกลมปา้น และ 3) แบวงรี   

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
วงเนือ้ไม้ของเนือ้ไม้ มี 2 แบบ คือ 1) ชดัเจน และ 2) ไม่ชดัเจน รูปแบบการเรียงตัว

ของรอยเว้าบนผนงัเซลล์เวสเซล มี 2 แบบ คือ 1) เรียงสลบั และ 2) ตรงข้าม ความหนาของผนัง
เซลล์เส้นใย มี 3 แบบ คือ 1) หนามาก 2) หนาปานกลาง และ 3) บาง การมีหรือไม่มีไทโลสภายใน
เซลล์เวสเซล ผนงัเซลล์เส้นใย มี 2 แบบ คือ 1) มีผนงักัน้ และ 2) ไม่มีผนงักัน้ รูปแบบการกระจาย
ตวัของพาเรงคิมาแนวแกน มี 2 แบบ คือ 1) กระจายเป็นแนวติดต่อกนั และ 2) กระจายสม ่าเสมอ
ทัว่เนือ้ไม้ จ านวนแถวเซลล์พาเรงคิมาแนวรัศมี มี 2 แบบ คือ 1) 1 แถว และ 2) 1–2 แถว สารสะสม
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ในเนือ้ไม้ มี 2 แบบ คือ 1) ผลึกรูปปริซึม และ 2) ยางไม้ ต าแหน่งยางไม้ มี 2 ต าแหน่ง คือ  
1) ภายในเซลล์เวสเซล และ 2) ภายในพาเรงคมิาแนวรัศมี 

จากการศึกษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้ สามารถ
สร้างรูปวิธานระบุชนิดพืชท่ีศึกษา โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ  
และเนือ้ไม้ จากการลอกผิวใบ การท าให้แผ่นใบใส การตัดตามขวาง และใช้ลักษณะทาง  
กายวิภาคศาสต ร์ของเนื อ้ ไม้ โดยการตัด ด้วย เค ร่ืองไม โครโทมแบบ มือเลื่ อน  3 ด้ าน  
และการแช่ยุย่เซลล์ ได้ดงันี ้

1. รูปวิธานส าหรับการระบุชนิดของพืชสกุลมะพลับบางชนิดในประเทศไทย 
โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบ 
1ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีขน………………………..…………...…………..……………....…..……….2 
1ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวไมข่น………………………..……..…………..…………..…..…..…………..17 

2ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีขนทัง้สองด้าน………………………………………..……...………….…...12 
2ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีเพียงด้านเดียว………..………………………..………………………………3 
3ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีขนเฉพาะด้านบน………………………………..………………………….....4 
3ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีขนเฉพาด้านลา่ง………………………………..………….………..……......5 
4ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างไม่แน่นอน……………………………….……..19. D. undulata 
4ข. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างหลายเหลี่ยม………………..…………….……..11. D. gracilis 

5ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านลา่งมีขนเซลล์เดียว……..……………………..……………………………7 
5ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านลา่งมีขนรูปตวัทีและขนตอ่ม……………………….……..………………..6 
6ก. ผิวเคลือบควิทินเป็นแบบเรียบ……….………...……..……..……….…….18. D. rhodocalyx 
6ข. ผิวเคลือบควิทินเป็นแบบริว้ขนาน………...…………………..…...…………4. D. coaetanea 
7ก. ปากใบเป็นแบบอะนอโมไซติก……………………………………..…...…….…9. D. discolor 
7ข. ปากใบเป็นแบบอ่ืน…………………………………………..…………………..…………….8 
8ก. ปากใบเป็นแบบแอคทิโนไซติก…………………………..………………..……………….…10 
8ข. ปากใบเป็นแบบไซโคลไซติก……………………………..………………..……...……………9 
9ก. ผนงัเซลล์เรียบ………………………………………………..………………....3. D. buxifolia 
9ข. ผนงัเซลล์เว้าลกึ……………………………………..……..…..……………17. D. sumatrana 
10ก. ผิวเคลือบควิทินเป็นแบบเรียบ…………………………………..……………..2. D. areolata 

10ข. ผิวเคลือบควิทินเป็นแบบริว้ขนาน……….…………………..………………..…………….11 
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11ก. ขนเซลล์เดียวปลายแตกก่ิงสองข้างเท่ากนั…………….……………..………5. D. collinsiae 
11ข. ขนเซลล์เดียวปลายไมแ่ตกก่ิง…………………..……………..…………...10. D. filipendula 
12ก. ผิวเคลือบควิทินเหมือนกนัทัง้สองด้าน…………….……………………..…………………13 
12ข. ผิวเคลือบควิทินทัง้สองด้านตา่งกนั……………….………………………..…21. D. wallichii 
13ก. ผนงัเซลล์เรียบ……………………….………………………..………………………..…...15 
13ข. ผนงัเซลล์เว้าตืน้หรือเว้าลกึ……………….……………..………...…..….……….…..…...14 
14ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวมีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มภายในเซลล์………..…..…...…12. D. lanceifolia 
14ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวไมมี่สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มภายในเซลล์………………………15. D. mollis 
15ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีผลกึรูปปริซมึ………….…………………………..……22. D. winitii 
15ข. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวไมมี่ผลกึรูปปริซมึ…………………………………..………………..16 
16ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม…………….……..…..…1. D. apiculata 
16ข. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านบนมีรูปร่างไมแ่นน่อน……………………….…6. D. confertiflora 

17ก. ผนงัเซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวเรียบ…………………..………………..……….………..……..18 
17ข. ผนงัเซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวเว้าลกึ..………………..……………………..…...8. D. decandra 
18ก. ผิวเคลือบควิทินมีลวดลายเหมือนกนัทัง้สองด้าน………………………..…….7. D. curranii 
18ข. ผิวเคลือบควิทินทัง้สองด้านมีลวดลายตา่งกนั…………………………………...…………19 
19ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านบนมีผลกึรูปปริซมึ…………………………………………..…..21 

19ข. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านบนไมมี่ผลกึรูปปริซมึ…………………………...……………….20 
20ก. ปากใบแบบอะนอโมไซติก…………………..……...………..………..…..16. D. natalensis 

20ข. ปากใบแบบไซโคลไซตกิ………………..……………..…..……..……………20. D. venosa 

21ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านลา่งมีผลกึรูปปริซมึ……....….14. D. malabarica var. siamensis 
21ข. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวด้านลา่งไมมี่ผลกึรูปปริซมึ……...13. D. malabarica var. malabarica 
 

2. รูปวิธานส าหรับการระบุชนิดของพืชสกุลมะพลับบางชนิดในประเทศไทย  
โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์แผ่นใบและก้านใบในภาคตัดขวาง 
1ก. มีโซฟิลล์ทัง้สองด้านตา่งกนั..............................................................................................2 

1ข. มีโซฟิลล์เหมือนกนัทัง้สองด้าน.................................................................12 D. lanceifolia 

2ก. ขอบใบตรง.....................................................................................................................3 

2ข. ขอบใบโค้งลง..................................................................................................................9 
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3ก. ปลายขอบใบแหลม................................................................................... 20. D. venosa 

3ข. ปลายขอบใบมน.............................................................................................................4 

4ก. ผิวเคลือบควิทินท่ีปลายขอบใบชดั....................................................................................5 

4ข. ผิวเคลือบคิวทินท่ีปลายขอบใบไมช่ดั................................................................................7 

5ก. ไม่มีสารสะสมท่ีขอบใบ...........................................................................18 D. rhodocalyx 

5ข. มีสารสะสมท่ีขอบใบ........................................................................................................6 

6ก. มีขนบริเวณขอบใบ......................................................................................3. D. buxifolia 

6ข. ไม่มีขนบริเวณขอบใบ............................................................................17. D. sumatrana 

7ก. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบรูปร่างคล้ายตวัอกัษรย.ู...............................................9. D. discolor 

7ข. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบรูปร่างไมค่ล้ายตวัอกัษรย.ู..............................................................8 

8ก. มีขนตอ่มท่ีเนือ้เย่ือบริเวณขอบใบและเส้นกลางใบ........................................21. D. wallichii 

8ข. มีขนเซลล์เดียวท่ีเนือ้เย่ือบริเวณขอบใบและเส้นกลางใบ...............................19. D. undulata 

9ก. ปลายขอบใบแหลม.......................................................................................................10 

9ข. ปลายขอบใบมน...........................................................................................................12 

10ก. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบรูปร่างกลม............................................................5. D. collinsiae 

10ข. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบไมใ่ช่รูปร่างกลม.........................................................................11 

11ก. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบรูปร่างวงรี................................13. D. malabarica var. malabarica 

11ข. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบรูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี........................................13. D. coaetanea 

12ก. ผิวเคลือบควิทินท่ีขอบใบชดัเจน...................................................................................14 

12ข. ผิวเคลือบควิทินท่ีขอบใบไม่ชดัเจน................................................................................13 

13ก. ผิวเคลือบควิทินท่ีก้านใบชดัเจน.............................................................16. D. natalensis 

13ข. ผิวเคลือบควิทินท่ีก้านใบไมช่ดัเจน............................................................8. D. decandra 

14ก. ผิวเคลือบควิทินท่ีก้านใบชดัเจน....................................................................................15 

14ข. ผิวเคลือบควิทินท่ีก้านใบไมช่ดัเจน..............................................................2. D. areolata 

15ก. มัดท่อล าเลียงท่ีก้านใบเรียงตัวแบบโฟลเอ็มล้อมรอบไซเล็ม.................. ...................... 

………………………………………………………………….4. D. malabarica var. siamensis 

15ข. มดัท่อล าเลียงท่ีก้านใบเรียงตวัแบบโฟลเอ็มไซเล็มอยูแ่นวรัศมีเดียวกนั............................16 
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16ก. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรง............................15. D. mollis 

16ข. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนไมต่รง........................................17 

17ก. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้........................................21 

17ข. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลง.........................................18 

18ก. มีเซลล์สเกลอรีดท่ีก้านใบ...................................................................16. D. confertiflora 

18ข. ไม่มีเซลล์สเกลอรีดท่ีก้านใบ.........................................................................................19 

19ก. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านลา่งคล้ายตวัอกัษรย.ู........................20 

19ข. รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านลา่งเว้าลงเลก็น้อย……..11. D. gracilis 

20ก. มีสารสะสมท่ีก้านใบ....................................................................................22. D. winitii 

20ข. ไม่มีสารสะสมท่ีก้านใบ...............................................................................7. D. curranii 

21ก. มีเซลล์สเกลอรีดท่ีก้านใบ..........................................................................1. D. apiculata 

21ข. ไม่มีเซลล์สเกลอรีดท่ีก้านใบ..................................................................10. D. filipendula 
 

3. รูปวิธานส าหรับการระบุชนิดของพืชสกุลมะพลับบางชนิดในประเทศไทย  
โดยใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ 
1ก. รอยเว้าบนผนงัเซลล์เวสเซลเรียงตวัแบบตรงข้าม...............................................................2 

1ข. รอยเว้าบนผนงัเซลล์เวสเซลเรียงตวัแบบสลบั....................................................................3 

2ก. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตวัเป็นแถบแบบไม่ตดิเวสเซล........................18. D. rhodocalyx 

2ข. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตวัสม ่าเสมอทัว่เนือ้ไม้.........................................20 D. venosa 

3ก. พาเรงคิมาแนวแกนชดัเจน...............................................................................................4 

3ข. พาเรงคิมาแนวแกนไม่ชดัเจน...........................................................................................7 

4ก. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตวัสม ่าเสมอทัว่เนือ้ไม้.............................................................5 

4ข. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตวัเป็นแถบแบบไม่ตดิเวสเซล................................................12 

5ก. เซลล์เส้นใยมีผนงักัน้...................................................................................3. D. buxifolia 

5ข. เซลล์เส้นใยไมมี่ผนงักัน้...................................................................................................6 

6ก. มียางไม้........................................................................................................22. D. winitii 

6ข. ไม่มียางไม้...............................................................................................4 D. coaetanea 
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7ก. เซลล์เส้นใยมีผนงักัน้..............................................................................12. D. lanceifolia 

7ข. เซลล์เส้นใยไมมี่ผนงักัน้...................................................................................................8 

8ก. มียางไม้..................................................................................................................... ..11 

8ข. ไม่มียางไม้......................................................................................................................9 

9ก. มีไทโลส........................................................................................................................10 

9ข. ไม่มีไทโลส...............................................................................................10 D. undulata 

10ก. ผนงัเซลล์เส้นใยบาง....................................................................................15. D. mollis 

10ข. ผนงัเซลล์เส้นใยหนาปานกลาง....................................................................7. D. curranii 

11ก. ผนงัเซลล์เส้นใยบาง..................................................13. D. malabarica var. malabarica 

11ข. ผนงัเซลล์เส้นใยหนาปานกลาง...................................13. D. malabarica var. siambarica 

12ก. เซลล์เส้นใยไมมี่ผนงักัน้...............................................................................................15 

12ข. เซลล์เส้นใยมีผนงักัน้...................................................................................................13 

13ก. มียางไม้..............................................................................................10. D. filipendula 

13ข. ไม่มียางไม้..................................................................................................................14 

14ก. มีไทโลส................................................................................................ 21. D. wallichii 

14ข. ไม่มีไทโลส............................................................................................8. D. decandra 

15ก. มียางไม้.....................................................................................................................17 

15ข. ไม่มียางไม้..................................................................................................................16 

16ก. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวั 1 แถว.............................................................5. D. collinsiae 

16ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวั 1-2 แถว...........................................................11. D. gracilis 

17ก. มียางไม้ท่ีเวสเซล........................................................................................................20 

17ข. ไม่มียางไม้ท่ีเวสเซล.....................................................................................................18 

18ก. มีไทโลส.................................................................................................1. D. apiculata 

18ข. ไม่มีไทโลส..................................................................................................................19 

19ก. ผนงัเซลล์เส้นใยบาง...................................................................................9. D. discolor 

19ข. ผนงัเซลล์เส้นใยหนาปานกลาง.............................................................17. D. sumatrana 
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20ก. มียางไม้ท่ีพาเรงคิมาแนวรัศมี.....................................................................2. D. areolata 

20ข. ไม่มียางไม้ท่ีพาเรงคิมาแนวรัศมี...................................................................................21 

21ก. ผนงัเซลล์เส้นใยบาง............................................................................6. D. confertiflora 

21ข. ผนงัเซลล์เส้นใยหนา............................................................................16. D. natalensis 
 

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลมะพลับที่ศึกษา มีดงันี ้
1. Diospyros apiculata (มะพลับไข่นก) (ภาพประกอบ 5 และ 6) 

1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  
1.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่ง 6.93 ตอ่ตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวพบทัง้ผิวใบสองด้าน มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้มและสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม พบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 
1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 4–5 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดง  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้และแผ่นใบ

ด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว เนือ้เยื่อ
พืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง มีเซลล์
เส้นใยคล้ายวุ้น (gelatinous fibre) ล้อมรอบมดัท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 
1 กลุม่ รูปร่างคล้ายวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสี
แดงเข้มท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว พาเรงคิมา และเนือ้เย่ือล าเลียง 
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บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไมมี่ปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีมีโซฟิลล์  

1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านลา่ง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม
เล็ก มีเซลล์สเกลอรีดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน  
1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายวงรี มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมี
เดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 9–10 ชัน้ กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง 
และมีสารสะสมติดสีแดง 

1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 147 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบัเวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกนัแบบไม่ติด
เวสเซลทั่วเนือ้ไม้ พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมา
แนวรัศมี และยางไม้ในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 5 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผน่ใบจากการลอกผิวแผน่ใบด้านบนและด้านลา่ง (ก–ง) และแผน่ใบ
ภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะพลบัไขน่ก (D. apiculata)  
ก. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติก ค. ขนเซลล์
เดียว ง. สารสะสมติดสีแดงเข้ม จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ฉ. เส้นกลางใบ  
ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (RI = สารสะสมตดิสีแดงเข้ม และ UH = ขนเซลล์เดียว) 

UH 
RI 
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ภาพประกอบ 6 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
มะพลบัไขน่ก (D. apiculata) 
ก. ก้านใบ ข. ขนเซลล์เดียวท่ีก้านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็นแถบแบบไม่ติดเวสเซล  
ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวัหนึ่งแถว จ-ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้, UH = ขนเซลล์เดียว และ 
V = เวสเซล) 
 

 
 
 
 

GU V 
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2. D. areolata (มะพลับ) (ภาพประกอบ 7 และ 8) 
2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

2.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 5.46 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรูปตวัที พบท่ีผิวใบด้านล่าง  
มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม พบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกนั โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวหรือแท่งสัน้เรียงตวักันอย่างเป็น
ระเบียบ เรียงตวั 1–2 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ มีสารสะสมติดสีน า้ตาลและผลกึรูปปริซมึ
ท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้และแผ่นใบ

ด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว เนือ้เยื่อ
พืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง มีเซลล์
เส้นใยคล้ายวุ้ นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่าง
คล้ายตวัย ูกลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มีสารสะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีมีโซฟิลล์  
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2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านลา่ง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายตัวอักษรยู มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมี
เดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 8–10 ชัน้ กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง 
และไม่มีสารสะสม  

2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 107 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงั
กัน้ผนงัเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัเป็นแถบติดตอ่กนัแบบไมต่ิด
เวสเซลทั่วเนือ้ไม้ พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซึมในพาเรงคิมาแนวแกน  และ 
พาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 7 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านลา่ง (ก–ง) และแผ่นใบ
ภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะพลบั (D. areolata)  
ก . เนื อ้ เย่ื อ ชั น้ ผิ ว ใบ ด้ านบน รูป ร่างหลาย เหลี่ ยม  ผิ ว เคลื อบคิ วทิ น เรียบ  ข . ป าก ใบแบบ  
แอคทิโนไซติก ค. สารสะสมติดสีเข้มท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง ง. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้น
กลางใบ จ. เส้นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบโค้งลงและปลายขอบใบมน  
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ภาพประกอบ 8 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของมะพลบั (D. areolata) 
ก . ก้ าน ใบ  ข .เซ ล ล์ ส เก ล อ รีด  ค . พ า เรงคิ ม าแน วแกน ก ระจ ายตั ว เป็ น แถบ แบ บ ไม่ ติ ด 
เวส เซล  ง . ลักษณ ะของเวส เซลในภาคตัดขวาง จ . พ าเรงคิ ม าแนว รัศ มี เรีย งตัวหนึ่ งแถว  
ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR =ผลกึรูปปริซมึ, R = พาเริงคิมาแนวรัศมี และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 

 

PR 

PR 

V 

R 
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3. D. buxifolia (ส่ังท า) (ภาพประกอบ 9 และ 10) 
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

3.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 4.97 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้านล่าง  
มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึ พบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกนั โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวหรือแท่งสัน้เรียงตวักันอย่ างเป็น
ระเบียบ เรียงตวั 1–2 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 4–5 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรงและแผ่นใบด้านล่าง

คล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง ไม่มีขน เนือ้เย่ือพืน้ประกอบด้วย
เซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง ไม่มีเซลล์เส้นใยล้อมรอบ
มัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายวงรี กลุ่มเนือ้เยื่อ
ล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีมีโซฟิลล์  
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3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตดัขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบน

และด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก ไม่
มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เย่ือล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ายวงรี มดัท่อล าเลียงแต่
ละกลุม่มีโฟลเอ็มและไซเลม็เรียงตวัอยูใ่นแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงตอ่กนั 4–5 ชัน้ กลุม่
เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม 

3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ ไม่ชัดเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึ่งมีทัง้ 

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 231 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใย แบบมีผนงักัน้ 
ผนงัเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกน ชดัเจน กระจายตวัทัว่เนือ้ไม้แบบไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคมิาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 9 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านลา่ง (ก–ง) และแผ่นใบ
ภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของสัง่ท า (D. buxifolia)  
ก . เนื อ้ เย่ื อ ชั น้ ผิ ว ใบ ด้ านบน รูป ร่างหลาย เหลี่ ยม  ผิ ว เคลื อบคิ วทิ น เรียบ  ข . ป าก ใบแบบ  
ไซโคลไซติก ค. ขนเซลล์เดียว ง. ผลึกรูปปริซึม จ. บริเวณท่ี อยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ  
ฉ. เส้นกลางใบ ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (PR = ผลกึรูปปริซมึ และ UH = ขนเซลล์เดียว) 

PR 

PR 
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ภาพประกอบ 10 ภาคตดัขวางของก้านใบ (ก-ข) และลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค-ฉ) ของ 
สัง่ท า (D. buxifolia)  
ก.–ข. ก้านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็นแถบแบบไม่ติดเวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซล  
จ . รอย เว้ าบน เวส เซล ในภาคตัดตามแนวขนาน เส้นสัม ผัส  และ  ฉ . พาเรงคิ ม าแนว รัศ มี  
(PR = ผลกึรูปปริซมึ และ V = เวสเซล) 
 

 
 
 

 

V 

V 
PR 
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4. D. coaetanea (ล ่าตาควาย) (ภาพประกอบ 11 และ 12) 
4.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

4.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างคล้าย 
จิกซอว์ ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 7.45 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวรูปตวัทีและขนต่อม
พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง มีผลกึรูปปริซมึท่ีผิวใบด้านลา่ง  

4.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 
1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 3–4 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรงและแผ่นใบด้านล่าง

คล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อพืน้
ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยูด้่านบนและด้านลา่งของกลุม่มดัท่อล าเลียง มีเซลล์เส้นใย
คล้ายวุ้นล้อมรอบมดัท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ใหญ่ รูปร่างคล้าย
วงรี และ 1 กลุ่มเสริมรูปร่างกลม กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มี
สารสะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีมีโซฟิลล์  
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4.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี มดัท่อล าเลียงแต่
ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน 5–6 ชัน้  
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม 

4.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 199 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์บาง เซลล์เส้นใยมีความยาวเฉลี่ย 925 ไมโครเมตร พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน 
กระจายตัวทั่วเนือ้ไม้แบบไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วย
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซึม   
อยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคมิาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 11 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของล ่าตาควาย (D. coaetanea)  
ก. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ขนต่อม ง. ขนเซล์เดียวรูปตวัที 
จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ฉ. ขอบใบโค้งลง ปลายขอบใบมน ช. เส้นกลางใบ และ  
ซ.เซลล์เส้นใยคล้ายวุ้ นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง  (GF =เซลล์เส้นใยคล้ายวุ้ น , GT = ขนต่อม และ  
TS = ขนเซลล์เดียวรูปตวัที) 

GT TS 

GF 
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ภาพประกอบ 12 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของล ่าตาควาย (D. coaetanea)  
ก. ก้านใบ ข. มัดท่อล าเลียงในก้านใบ ค. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวัหนึ่งแถว ง.รอยเว้าบนเวสเซลใน  
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้นสัมผัส จ.พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็นแถบแบบไม่ติดเวสเซล  
ฉ.พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR = ผลกึรูปปริซมึ) 

 
 
 
 
 

 

PR 
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5. D. collinsiae (พลับยอดด า) (ภาพประกอบ 1 และ 2) 
5.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

5.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลาย
เหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 6.17 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรูปตวัทีพบเฉพาะผิวใบ
ด้านลา่ง มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม พบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

5.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 
1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 8-9 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมดัท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ใหญ่ 
รูปร่างคล้ายวงรี และ 2 กลุม่เสริมรูปร่างกลม กลุม่เนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง 
และมีผลกึรูปปริซมึ 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีมีโซฟิลล์  
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5.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทั ง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่มใหญ่ และ 1 กลุ่มเสริม รูปร่างคล้าย
วงกลม มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มล้อมรอบไซเล็ม มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน 3–12 ชัน้  
กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียงแบบล้อมรอบ (amphicribal bundle) และมีสารสะสม 
ติดสีแดงเข้ม 

5.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 129 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกนัแบบไม่ติด 
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคมิาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 13 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก –ง)  
และแผน่ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของพลบัยอดด า (D. collinsiae)  
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. ขนเซลล์เดียวรูปตวัที ค . ปากใบแบบ
แอคทิ โนไซติก ง. สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม ง. บ ริเวณ ท่ีอยู่ ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ  
ฉ . เ ส้ น ก ล า ง ใบ  ช . เซ ล ล์ เส้ น ใย ค ล้ า ย วุ้ น  แ ล ะ  ซ . ข อ บ ใบ โ ค้ งล ง  ป ล า ย ข อ บ ใบ ม น  
(BI = สารสะสมตดิสีน า้ตาลเข้ม และ TS = ขนเซลล์เดียวรูปตวัที) 

TS 

BI 
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ภาพประกอบ 14 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของพลบัยอดด า (D. collinsiae)  
ก . ก้ าน ใบ  ข . เซ ล ล์ ส เกลอ รีด  ค . พ า เรงคิ ม าแน วแกนก ระจ ายตั ว เป็ น แถบ แบบ ไม่ ติ ด  
เวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซลในภาคตัดตามขวาง จ . พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงตัวหนึ่ งแถว  
และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี  

 
 
 
 

 
 

ข 
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6. D. confertiflora (ลูกหวันก) (ภาพประกอบ 15 และ 16) 
6.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

6.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยมและด้านล่างมี
รูปร่างไมแ่น่นอน ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านลา่งเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่น
ของปากใบท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่ง 8.70 ตอ่ตารางมิลลเิมตร มีขนแบบเซลล์เดียวขนตอ่มพบทัง้
ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีสารสะสมติดสีแดงเข้มพบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

6.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม

เล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มี
เนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวหรือแท่งสัน้
เรียงตวักันอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 6–7 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มี
สารสะสมติดสีน า้ตาลและผลกึรูปปริซมึท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว เนือ้เยื่อ
พืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุม่มดัท่อล าเลียง ไม่มีเซลล์
เส้นใยล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างวงรี กลุ่ม
เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไมมี่เนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีแพลเิซด  
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6.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านลา่ง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม
เล็ก มีเซลล์สเกลอรีดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน  
1 กลุ่ม รูปร่างวงรี มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน  
มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 5–6 ชัน้ กลุม่เนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสาร
สะสมติดสีเข้ม  

6.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 177 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกนัแบบไม่ติด
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ
พาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวนอน มีผลึก รูปปริซึม อยู่ภายในพาเรงคิมาแนวแกนและ 
พาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 15 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก –ง)  
และแผน่ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของลกูหวันก (D. confertiflora)  
ก. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างรูปร่าง
ไม่แน่นอน ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ค. ปากใบแบบอะนอโมไซติก ง. ขนเซลล์เดียว จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่าง
ขอบใบและเส้นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบโค้งลง ปลายขอบใบมน (UH = ขนเซลล์เดียว) 
 

UH 
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ภาพประกอบ 16 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของลกูหวันก (D. confertiflora)  
ก. ก้านใบ ข. ขนเซลล์เดียว ค. รูปแบบการกระจายตวัของเวสเซล ง. ลกัษณะของเวสเซลในภาคตดัตาม
ขวาง จ. รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตดัตามยาวแนวขนานเส้นสมัผสั และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียวตวั
แถวเดียว (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 
 

 

V 

UH 

V 
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7. D. curranii (รักด า) (ภาพประกอบ 17 และ 18) 
7.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

7.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านลา่ง 9.95 ตอ่ตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีสารสะสมติดสีแดงเข้ม พบเฉพาะผิว
ใบด้านบน และสารสะสมตดิสีน า้ตาลเข้ม พบทัง้ผิวใบด้านบนและลา่ง  

7.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกนั โดยมีแพลิเซด
ติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 
1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มีสารสะสมติดสีแดงและผลึกรูปปริซมึท่ี
แพลเิซด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม
เล็ก เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตัวอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมัดท่อ
ล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน  
1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีแพลเิซด  
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7.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก ไม่มี
เซลล์สเกลอรีด เนือ้เย่ือล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มดัท่อล าเลียงแตล่ะกลุม่
มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั7–8 ชัน้ กลุม่เนือ้เยื่อ
ล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มีสารสะสม  

7.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 104 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนงัเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดัเจน พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว 
ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวนอน  
มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคมิาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 17 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของรักด า (D. curranii)  
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. ขอบใบเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่ง 
ค. ปากใบแบบโคลไซติก ค. สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านลา่ง ง. บริเวณท่ีอยู่ระหว่าง
ขอบใบและเส้นกลางใบ และ ฉ. เส้นกลางใบ  
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ภาพประกอบ 18 ภาคตดัขวางของขอบใบและก้านใบ (ก–ค) และลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ง–ฉ) 
ของรักด า (D. curranii)  
ก. ขอบใบโค้งลง ข. ปลายขอบใบมน ค. ก้านใบ ง. ลกัษณะของเวสเซล จ. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวั
หนึ่งแถว ในภาคตดัตามยาวแนวขนานเส้นสมัผสั และ และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี  
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8. D. decandra (จัน) (ภาพประกอบ 19 และ 20) 
8.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

8.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ 
ผนงัเซลล์เว้าลึก มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 8.18 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีผลึกรูปปริซึม พบทัง้ผิวใบด้านบน
และลา่ง  

8.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ ม

เล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจาก
ผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมี  
แพลเิซดติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ 
เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด และไม่มีสารสะสม  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายตวัอกัษรย ูกลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไมมี่สารสะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตัรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มท่ีแพลเิซด  
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8.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างวงรี มดัท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมี
โฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 2–8 ชัน้ กลุ่มเนือ้เยื่อ
ล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มีสารสะสม  

8.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–6 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 105 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงั
กัน้ ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกันแบบ 
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้
และพาเรงคมิาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน  มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 19 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผน่ใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านลา่ง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของจนั (D. decandra)  
ก. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ข. เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างรูปร่างคล้ายจิกซอว์ 
ค. ปากใบแบบอะนอโมไซติก ง. ผลึกรูปปริซึม จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ  
ฉ. เส้นกลางใบ ช. เซลล์สเกลอรีด และ ซ. ขอบใบโค้งลง ปลายขอบใบมน (PR = ผลึกรูปปริซึม และ  
SC = เซลล์สเกลอรีด) 

PR 

SC 
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ภาพประกอบ 20 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
จนั (D. decandra)  
ก. ก้านใบ ข. เซลล์สเกลอรีด ค. ลกัษณะของเวสเซล ง. รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตดัตามยาวแนวขนาน
เส้นสัมผัส จ. พาเรงคิมาแนวรัศมี และ ฉ. ผลึกรูปปริซึมในพาเรงคิมาแนวรัศมี  (PR =ผลึกรูปปริซึม,  
SC = เซลล์สเกลอรีด และ V = เวสเซลล์) 

 

 
 
 

 

SC 

SC 

V 
V 

PR 
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9. D. discolor (มะริด) (ภาพประกอบ 21 และ 22) 
9.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

9.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลาย
เหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 10.44 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้านล่าง 
มีสารสะสมติดสีแดงเข้มพบเฉพาะผิวใบด้านบน สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มและผลึกรูปปริซมึพบ
ทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

9.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม

เล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจาก
ผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีแพ
ลิเซดติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักันอย่างเป็นระเบียบ 
เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด ไม่มีสารสะสม  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรงและแผ่นใบด้านล่าง

คล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบควิทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีเซลล์สเกลอรีด ไม่มีขน ไมมี่ปุ่ ม
เล็ก เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตัวอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมัดท่อ
ล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน  
1 กลุ่มใหญ่ รูปร่างวงรี และ 5–6 กลุ่มเสริม รูปร่างกลม กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียง
แบบเคียงข้าง และไม่มีสารสะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลักษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไมมี่ขน เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ไม่มี
สารสะสม  

 
 
 



  70 

9.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีดแทรกอยู่ในเนือ้เยื่อพาเรงคิมา เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายตวัยู มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน  
มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 2–6 ชัน้ กลุม่เนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ม  

9.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 134 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลับ เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มี 
ผนังกัน้ ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็นแถบติดต่อกันแบบไม่ติด 
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้ในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 21 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผน่ใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านลา่ง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะริด (D. discolor)  
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน ข เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบ
ด้านล่าง ปากใบแบบอะนอโมไซติก ค. สารสะสมติดสีแดงเข้ม ค. ช่องสารหลัง่ ง. สารสะสมติดสีเข้มท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน จ. ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน และ ฉ. เซลล์สเกลอรีด (RI = สารสะสมติดสี
แดงเข้ม, SC = เซลล์สเกลอรีด และ SE = ช่องสารหลัง่) 
 

SC 

RI SE 
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ภาพประกอบ 22 ภาคตดัขวางของก้านใบ (ก–ข) และลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของมะริด 
(D. discolor)  
ก–ข. ก้านใบ ค. พาเรงคมิาแนวแกนกระจายตวัเป็นแถบแบบไม่ติดเวสเซล ง. ลกัษณะของเวสเซลในภาค
ตดัตามขวาง จ.พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวัแถวเดียว และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี  (PR =ผลึกรูปปริซึม 
และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 
 

 

V 

PR 
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10. D. filipendula (ล าบดิดง) (ภาพประกอบ 23 และ 24) 
10.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

10.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลาย
เหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านลา่ง 5.38 ตอ่ตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง มี
สารสะสมติดสีแดงเข้มพบเฉพาะผิวใบด้านบน สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มและผลกึรูปปริซมึพบทัง้
ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

10.1.2 ภาคตดัขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มี
เนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักัน
อยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 3–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีดไม่มีสารสะสม  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้เล็กน้อยและแผ่น

ใบด้านล่างคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  
มีขนเซลล์เดียว เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่ม
มัดท่อล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียง
จ านวน 1 กลุ่มใหญ่ รูปร่างวงรี กลุม่เนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มีสาร
สะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีแพลเิซด  
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10.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
ไม่ มี มี เซลล์สเกลอรีด เนื อ้ เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม  รูป ร่างคล้ายวงรี  
มดัท่อล าเลียงแตล่ะกลุม่มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยูใ่นแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงตอ่
กนั 5–6 ชัน้ กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลกึรูปปริซมึ  

10.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 179 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบมีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็นแถบติดต่อกันแบบไม่ติด เวสเซล 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว  ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน  มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้อยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 23 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และ 
แผ่นใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของล าบิดดง (D. filipendula)  
ก . เนื ้อ เ ย่ื อ ชั ้น ผิ ว ใบ ด้ าน บ น รูป ร่ า งห ล าย เห ลี่ ย ม  ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น เป็ น ริ ้ว เ รี ย งขน าน  
ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ช่องสารหลัง่ ง. ผลึกรูปปริซึม จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้น
กลางใบ ฉ. เส้นกลางใบ ช. ขอบใบโค้งลงปลายขอบใบมน และ ซ. ขนเซลล์เดียว  (PR = ผลึกรูปปริซึม, 
SE = ช่องสารหลัง่ และ UH = ขนเซลล์เดียว) 

PR 
SE 

UH 
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ภาพประกอบ 24 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ง) ของ 
ล าบิดดง (D. filipendula) 

ก.–ข. ก้านใบ ค. การเรียงตัวของเซลล์เวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซลในภาคตัดตามขวาง  
จ. พาเรงคิมาในแนวขนานเส้นสมัผสั และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (V = เวสเซล) 

 
 
 
 
 

 

V 
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11. D. gracilis (มะเกลือกา) (ภาพประกอบ 25 และ 26) 

11.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  
11.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินแบบเรียบและด้านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน
และด้านลา่งมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านลา่งเป็นแบบแอคทิโนไซติก 
มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 6.09 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว
พบเฉพาะผิวใบด้านบน มีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มพบเฉพาะผิวใบด้านบน สารสะสมติดสีแดง
พบทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

11.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและสี่ เหลี่ยมจตุรัส  
ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสอง
ด้านต่างกนั โดยมีแพลิเซดติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตัว
กนัอยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 2 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 4–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มีสารสะสม
ติดสีแดงเข้ม  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงเล็กน้อยและแผ่น

ใบด้านลา่งโค้งลงเล็กน้อย มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง ไม่มีเซลล์สเกลอ
รีด ไม่มีขน เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตัวอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่ม  
มัดท่อล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียง
จ านวน 1 กลุ่มใหญ่ รูปร่างวงรี กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และไม่มี 
สารสะสม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีแพลเิซด  
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11.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
ไม่ มี มี เซลล์สเกลอรีด เนื อ้ เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม  รูป ร่างคล้ายวงรี 
มดัท่อล าเลียงแตล่ะกลุม่มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยูใ่นแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงตอ่
กนั 6–7 ชัน้ กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม  

11.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 103 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกนัแบบไม่ติด 
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้ 
และพาเรงคมิาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 25 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และ 
แผ่นใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะเกลือกา (D. gracilis) 
ก-ข. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบน ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ค. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้
เรียงขนาน ง. ปากใบแบบไซโคลไซติก จ. สารสะสมติดสีเข้มแดง ฉ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและ  
เส้นกลางใบ ช. เส้นกลางใบ และ ซ. ขอบใบโค้งลง ปลายขอบใบมน (RI = สารสะสมตดิสีแดง) 

RI 
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ภาพประกอบ 26 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
มะเกลือกา (D. gracilis) 
ก.ก้านใบ  ข. ขนเซลล์ เดียวท่ี ก้านใบ . ค .การเรียงตัวของเวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซลใน 
ภาคตดัตามขวาง จ. รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตดัตามแนวขนานเส้นสมัผสั และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี  
(PR = ผลกึปริซมึ, V = เวสเซล และ UH = ขนเซลล์เดียว) 

 
 
 
 
 

 

UH 

V 

V 

PR  
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12. D. lanceifolia (พลับหวัแข็ง) (ภาพประกอบ 27 และ 28) 
12.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

12.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 6.30 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบทัง้ผิวใบด้านบนและล่าง  
มีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง  

12.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม

เล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสอง
ด้านเหมือนกนั เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปอง
จีเรียงตวั 6–7 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มีสารสะสมติดสีแดงและผลกึรูปปริซมึท่ีแพลเิซด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้เล็กน้อยและแผ่น

ใบด้านล่างคล้ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ม 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลักษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมี รูปร่างสี่ เหลี่ยมจัตุรัส  
ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึ  
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12.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มดัท่อล าเลียงแตล่ะ
กลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวส เซลเรียงต่อกัน 5–6 ชัน้  
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลกึรูปปริซมึ  

12.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวส เซลแบบ เดี่ ย ว  แฝด  และแบบกระจุก  3–4 เซล ล์  เรีย งตัวตามแนวเส้นทแยงมุม  
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางเฉลี่ย 111 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใย
แบบไม่มีผนังกัน้ ผนงัเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดัเจน  พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบ
แถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน  
มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 27 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของพลบัหวัแข็ง (D. lanceifolia)  

ก. เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. ขนเซลล์เดียว  
ง. บริเวณท่ีอยูร่ะหว่างขอบใบกบัเส้นกลางใบ จ. เส้นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน 
(UH = ขนเซลล์เดียว) 
 
 

ค 

UH 



  84 

   
 

   
 

   
 
ภาพประกอบ 28 ภาคตดัขวางของก้านใบ (ก–ข) และลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของพลบั
หวัแข็ง (D. lanceifolia)  
ก . ก้านใบ ข . ขนเซลล์เดียว ค . ลักษณะของเวสเซล ง . พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงตัวหนึ่ งแถว  

และ จ.–ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 
 

 

UH 

V 
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13. D. malabarica var. malabarica (ตะโกสวน) 
13.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ (ภาพประกอบ 29 และ 30) 

13.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินแบบเรียบและด้านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน
และด้านลา่งมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านลา่งเป็นแบบแอคทิโนไซติก 
มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่ง 4.76 ตอ่ตารางมิลลเิมตร ไม่มีขน มีผลกึรูป
ปริซมึพบเฉพาะผิวใบด้านบน สารสะสมติดสีแดงเข้มพบทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

13.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่ เหลี่ยมจตุรัสและสี่ เหลี่ยมผืนผ้า  
ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสอง
ด้านต่างกนั โดยมีแพลิเซดติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวั
กนัอยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มีสารสะสม
ติดสีแดงและผลกึรูปปริซมึท่ีแพลเิซด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้เล็กน้อยและแผ่น

ใบด้านล่างคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน เนือ้เยื่อพืน้
ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยูด้่านบนและด้านลา่งของกลุม่มดัท่อล าเลียง มีเซลล์เส้นใย
คล้ายวุ้ นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างวงรี  
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลกึรูปปริซมึท่ีพาเรงคิมา 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีมีโซฟิลล์  
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13.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่มใหญ่ รูปร่างวงรี 1 กลุ่มเสริม รูปร่าง
วงกลม มัดท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มล้อมรอบไซเล็ม มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน  5–7 ชัน้  
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบล้อมรอบ (amphicribal bundle) และมีผลกึรูปปริซมึ  
 

13.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยวและแฝด เรียงตัวตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 
129 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไมมี่ผนงักัน้ ผนงัเซลล์บาง 
พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดัเจน พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว  ประกอบด้วยพาเรงคิมา
แนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึและยางไม้อยู่ภายใน 
พาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 29 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และ 
แผ่นใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica) 
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม  ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก  ค.–ง. สารสะสม 

ติดสีแดงเข้ม จ.–ฉ.บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ  ช. เส้นกลางใบ และ ซ. ผลึกรูปปริซึม  

(PR = ผลกึรูปปริซมึ) 

PR 
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ภาพประกอบ 30 ภาคตัดขวางของขอบใบ (ก) ภาคตัดขวางของก้านใบ (ข –ค) และลักษณะ 
กายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ง–ฉ) ของตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica) 
ก . ขอบใบโค้งลง ปลายขอบใบแหลม ข . ก้านใบ  ค . เซลล์สเกลอรีด ง . ลักษณะของเวสเซล  

จ. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตัวหนึ่งแถว และ ฉ . พาเรงคิมาแนวรัศมี (SC = เซลล์สเกลอรีด  และ 

V = เวสเซล) 

 
 
 
 

 

SC 

V 
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14. D. malabarica var. siamensis (มะพลับ) (ภาพประกอบ 31 และ 32) 
14.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ 

14.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินเป็นริว้เรียงขนาน และด้านลา่งมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน
และด้านลา่งมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านลา่งเป็นแบบแอคทิโนไซติก 
มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 4.20 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน  
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ม สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม และผลึกรูปปริซึม พบทัง้ผิวใบด้านบน  
และด้านลา่ง  

14.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มี
เนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักัน
อยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด มีสารสะสมติด
สีแดงและผลกึรูปปริซมึท่ีแพลเิซด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้และแผ่นใบ

ด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ ม
เล็ก เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตัวอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมัดท่อ
ล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 
1 กลุ่ม รูปร่างวงรี กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลึกรูปปริซึม  
ท่ีพาเรงคิมา 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มและผลกึรูปปริซมึท่ีมีโซฟิลล์  
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14.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีดแทรกอยู่ในเนือ้เยื่อพาเรงคิมา เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 2 กลุ่ม 
รูปร่างวงรี มดัท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มล้อมรอบไซเล็ม มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน 4–5 ชัน้ 
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบล้อมรอบ (amphicribal bundle) และมีผลกึรูปปริซมึ  

14.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยวและแฝด เรียงตัวตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย  
83 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ผนังเซลล์หนา
ปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดัเจน พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วย
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้
อยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 31 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะพลบั (D. malabarica var. siamensis)  
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. สารสะสม ง. ผลกึรูป

ปริซึม จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ฉ. เส้นกลางใบ ช. ขนเซลล์เดียว และ ซ. ขอบใบ

โค้งลง ปลายขอบใบแหลม (BI =สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม , RI = สารสะสมติดสีแดงเข้ม และ  

UH = ขนเซลล์เดียว) 

UH 

BI 

RI 

PR 
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ภาพประกอบ 32 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะพลบั (D. malabarica var. siamensis)  
ก . ก้านใบ ข . เซลล์สเกลอรีด ค . ลักษณะของเวสเซล ง . พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตัวหนึ่ งแถว  

จ. ผลึกรูปปริซึมและยางไม้ และ ฉ . พาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้, SC = เซลล์สเกลอรีด และ  

PR = ผลกึรูปปริซมึ) 

 
 
 
 

 

GU PR 

SC 
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15. D. mollis (มะเกลือ) (ภาพประกอบ 33 และ 34) 
15.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

15.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีรูปร่างไม่แน่นอน ผนงัเซลล์เว้าตืน้ 
และเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์เว้าลึก มีปากใบท่ีผิวใบ
ด้านล่างเป็นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 8.60  
ตอ่ตารางมิลลเิมตร มีขนเซลล์เดียว พบทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง ไม่มีสารสะสมและผลกึ  

15.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวและสัน้เรียงตวักัน
อยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 6–8 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรงและแผ่นใบด้านล่าง

คล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลักษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนือ้เยื่อ  
ชัน้รองจากผิว ไมมี่สารสะสม  
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15.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มดัท่อล าเลียงแตล่ะ
กลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน 5–7 ชัน้ 
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม  

15.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้เวส

เซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตัวตามแนวเส้นทแยงมุม ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 116 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชัดเจน  พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว 
ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์แนวนอน  
มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 33 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะเกลือ (D. mollis) 
ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างไม่แน่นอน ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค.–ง. ขนเซลล์เดียว  

จ. เส้นกลางใบ และ ฉ. ขนเซลล์เดียวบริเวณเส้นกลางใบ (UH = ขนเซลล์เดียว)  

 
 

UH 
UH 

UH 
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ภาพประกอบ 34 แผ่นใบภาคตัดขวาง (ก–ข) ภาคตัดขวางของก้านใบ (ค–ง) และลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์เนือ้ไม้ (จ–ฉ) ของมะเกลือ (D. mollis) 
ก . บ ริเวณ ท่ีอยู่ ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ข . ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน ค . ก้านใบ  

ง. ขนเซลล์เดียวท่ีก้านใบ จ . พาเรงคิมาแนวรัศมี และ ฉ . ผลึกรูปปริซึมในพาเรงคิมาแนวรัศมี  

(PR = ผลกึรูปปริซมึ, UH = ขนเซลล์เดียว) 

 
 
 
 

 

UH 

PR 
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16. D. natalensis (พลับเนทลั) (ภาพประกอบ 35 และ 36) 
16.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

16.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินแบบเรียบและด้านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็นริว้เรียงขนาน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน
และด้านลา่งมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านลา่งเป็นแบบอะนอโมไซติก 
มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 13.51 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน  
มีสารสะสมติดสีแดงเข้มพบทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มพบเฉพาะผิว
ใบด้านบน  

16.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ ระดับ เดี ยวกับ เนื อ้ เยื่ อชั น้ ผิ ว  ลักษณ ะมี โซฟิล ล์ เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โด ย มี แพ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น เพี ย ง ด้ าน เดี ย ว  เซ ล ล์ มี รูป ร่ า ง เป็ น แท่ งย า ว 
และสัน้ เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ  เรียงตัว  1 ชัน้และชัน้สปองจี เรียงตัว  10–12 ชัน้  
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีแพลเิซด  
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16.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างกลม มดัท่อล าเลียงแต่ละกลุ่มมี
โฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 5–7 ชัน้ กลุ่มเนือ้เยื่อ
ล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีสารสะสมติดแดงเข้ม  

16.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 144 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนา พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็นแถบติดต่อกันแบบไม่ติด เวสเซล 
พาเรงคิมาแนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว  ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้อยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 35 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของพลบัเนทลั (D. natalensis) 
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ข . เนือ้เย่ือชัน้ผิวขอบใบด้านบน ค.–ง. ปากใบแบบ 

อะนอโมไซติก  จ . บ ริเวณ ท่ีอยู่ ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ  ฉ . เส้นกลางใบ  ช . ขอบใบ 

โค้งลง และ ซ. ปลายขอบใบมน  
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ภาพประกอบ 36 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของพลบัเนทลั (D. natalensis)   
ก.–ข. ก้านใบ ค. ลักษณะการกระจายของเวสเซล ง . รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตัดตามยาวแนว 

ขนานเส้นสัมผัส จ. ผลึกรูปปริซึม และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้, PR = ผลึกรูปปริซึม  

และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 

 

GU 

PR 

GU 

V 
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17. D. sumatrana (ลักเคยลักเกลือ) (ภาพประกอบ 37 และ 38) 
17.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

17.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เว้าตืน้ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบ  
ท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 7.54 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรูปตัวที พบเฉพาะผิวใบ
ด้านลา่ง ไม่มีสารสะสมและผลกึ  

17.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มี ผิ ว เคลื อบคิ วทิ น ไม่ ชัด เจนทั ง้ผิ ว ใบ ด้ านบนและ ด้ านล่ า ง  ไม่ มี ขน  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวและสัน้เรียงตวักัน
อยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1–2 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนตรงและแผ่นใบด้านล่าง

คล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อ
พืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง มี เซลล์
เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมดัท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างกลม 
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบล้อมรอบ  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีสปองจี  
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17.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตัวเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก  
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างกลม มดัท่อล าเลียงแต่
ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน 6–7 ชัน้  
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง มีผลกึรูปปริซมึและสารสะสมติดแดงเข้ม  

17.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 139 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงั
กัน้ ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตวัเป็นแถบติดต่อกันแบบ 
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้
และพาเรงคมิาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้อยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 37 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และ 
แผ่นใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของลกัเคยลกัเกลือ (D. sumatrana) 
ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างไม่แน่นอน ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. ขนเซลล์เดียวรูปตวัที 

ง. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ จ . เส้นกลางใบ และ ฉ. ขอบตรง ปลายขอบใบมน  

(TS = ขนเซลล์เดียวรูปตวัที) 

 
 

TS 
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ภาพประกอบ 38 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
ลกัเคยลกัเกลือ (D. sumatrana)  
ก. ก้านใบ ข. การกระจายตวัของเวสเซล ค. ลกัษณะของเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวัหนึ่งแถว 

จ . รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้นสัมผัส  และ ฉ . พาเรงคิมาแนวรัศมี  

(PR = ผลกึรูปปริซมึ, RI = สารสะสมตดิสีแดงเข้ม และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 

 

V 

PR V 

RI 
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18. D. rhodocalyx (ตะโกนา) (ภาพประกอบ 39 และ 40) 
18.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

18.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ 
ผนงัเซลล์เว้าลึก มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 5.88 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรูปตวัที ขนต่อม และผลึกรูป
ปริซมึ พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง  

18.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มี ผิ ว เคลื อบคิ วทิ น ไม่ ชัด เจนทั ง้ผิ ว ใบ ด้ านบนและ ด้ านล่ า ง  ไม่ มี ขน  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่ างกัน  
โด ย มี แพ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น เพี ย ง ด้ าน เดี ย ว  เซ ล ล์ มี รูป ร่ า ง เป็ น แท่ งย า ว 
เรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 4–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้และแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายวงกลม กลุ่มเนือ้เยื่อล าเลียงเป็นมัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง มีผลึกรูปปริซึมท่ี 
พาเรงคิมา 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้  
รองจากผิว ไม่มีสารสะสม  
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18.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตดัขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดัเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายคร่ึงวงกลม มดัท่อ
ล าเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกัน  
5–13 ชัน้ กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลกึรูปปริซมึ  

 
18.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 175 ไมโครเมตร มีรอยเว้าตรงข้าม เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็นแถบติดต่อกันแบบ 
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมา  
แนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 39 เนือ้เยื่อชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของตะโกนา (D. rhodocalyx) 
ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ข . ปากใบแบอะนอโมไซติก ค. ขนเซลล์เดียว 

รูปตัวที  ง . ผลึก รูปปริซึม  จ . บ ริเวณ ท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ฉ .ขอบใบตรง และ  

ช. ปลายขอบใบมน (PR = ผลกึรูปปริซมึ และ TS = ขนเซลล์เดียวรูปตวัที) 

TS 

PR 
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ภาพประกอบ 40 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
ตะโกนา (D. rhodocalyx) 
ก. ก้านใบ ข. มดัท่อล าเลียงในก้านใบ ค. การกระจายตวัของเวสเซล ง. ลกัษณะของเวสเซล จ. รอยเว้า

บนเวสเซลในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้นสัมผัส และ ฉ . พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตัว 1–2 แถว  

(UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 

UH 

V 

V 
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19. D. undulata (พลับเขา) (ภาพประกอบ 41 และ 42) 
19.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

19.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอนผนงั
เซลล์เว้าตืน้ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 118.07 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบเฉพาะผิวใบด้านบน มี
สารสะสมสีน า้ตาล พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง  

19.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มี ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ชั ด เจ น ทั ้ง ผิ ว ใบ ด้ าน บ น แล ะ ด้ าน ล่ า ง  ไม่ มี ข น  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โด ย มี แพ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น เพี ย ง ด้ าน เดี ย ว  เซ ล ล์ มี รูป ร่ า ง เป็ น แท่ งย า ว 
เรียงตวักนัอยา่งเป็นระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 7–8 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลักษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนือ้เยื่อ  
ชัน้รองจากผิว มีผลกึรูปปริซมึท่ีสปองจี  
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19.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เย่ือล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ายวงรี มดัท่อล าเลียงแต่
ละกลุม่มีโฟลเอ็มและไซเลม็เรียงตวัอยูใ่นแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงตอ่กนั 7–8 ชัน้ กลุม่
เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง และมีผลกึรูปปริซมึ  

19.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 118 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงั
กัน้ ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชัดเจน พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว 
ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูป
ปริซมึอยูภ่ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 41 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก –ง)  
และแผน่ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของพลบัเขา (D.undulata) 
ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างไม่แน่นอน ข . ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ขนเซลล์เดียว  

ง. สารสะสมตดิสีน า้ตาลเข้ม จ. ขอบใบ และ ฉ. เส้นกลางใบ (UH = ขนเซลล์เดียว) 

 

UH 
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ภาพประกอบ 42 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของพลบัเขา (D.undulata) 
ก . ก้ านใบ  ข . ขน เซลล์ เดี ยวบ ริเวณ ก้านใบ  ค . ลักษณะของเวสเซล ง . พาเรงคิมาแนวรัศ มี  

จ.–ฉ .พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวัแถวเดียว (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 
 

 

UH 

V 
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20. D. venosa (จันด า) (ภาพประกอบ 43 และ 44) 
20.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ 

20.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินเป็นริว้เรียงขนาน และด้านลา่งมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน
และด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก  
มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 9.47 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ม สารสะสมตดิสีน า้ตาลเข้ม พบทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

20.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มี ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ชั ด เจ น ทั ้ง ผิ ว ใบ ด้ าน บ น แล ะ ด้ าน ล่ า ง  ไม่ มี ข น  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โด ย มี แพ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น เพี ย ง ด้ าน เดี ย ว  เซ ล ล์ มี รูป ร่ า ง เป็ น แท่ งย า ว 
เ รี ย ง ตั ว กั น อ ย่ า ง เป็ น ระ เบี ย บ  เ รี ย ง ตั ว  1–2 ชั ้น แ ล ะ ชั ้น ส ป อ ง จี เ รี ย งตั ว  4–5 ชั ้น  
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 3 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบล้อมรอบ  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะตรงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ม  
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20.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก มีเซลล์
สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายวงรี มดัท่อล าเลียงแต่ละ
กลุ่ ม มี โฟลเอ็มและไซเล็ม เรียงตัวอยู่ ในแนวรัศ มี เดี ยวกัน  มี เซล ล์ เวส เซลเรียงต่อกัน  
8–9 ชัน้ กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง มีสารสะสมติดแดงเข้ม  

20.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 134 ไมโครเมตร มีรอยเว้าตรงข้าม เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงั
กัน้ ผนงัเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัทัว่เนือ้ไม้แบบไม่ตดิเวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมี เรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน  มีผลกึรูปปริซมึในพาเรงคิมาแนวรัศมี และยางไม้ในพาเรงคิมาแนวรัศมีและเวสเซล  
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ภาพประกอบ 43 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก –ข)  
และแผน่ใบภาคตดัขวาง (ค–ฉ) ของจนัด า (D. venosa) 
ก. เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ข . ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. บริเวณท่ีอยู่

ระหวา่งขอบใบและเส้นกลางใบ ง. เส้นกลางใบ จ. ขอบใบตรง และ ฉ. ปลายขอบใบแหลม  
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ภาพประกอบ 44 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้  (ค–ฉ)  
ของจนัด า (D. venosa) 
ก. ก้านใบ ข. การกระจายตวัของเวสเซล ค. ยางไม้ในเวสเซล ง. รอยเว้าบนเวสเซลในภาคตดัตามยาว

แนวขนานเส้นสมัผสั จ. ผลึกรูปปริซึม และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (GT = ขนต่อม, PR = ผลึกรูปปริซึม 

และ V = เวสเซล) 

 
 
 
 

 

GT 

V  V 

PR PR 
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21. D. wallichii (ด าตะโก) (ภาพประกอบ 45 และ 46) 
21.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

21.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบ

คิวทินเป็นริว้เรียงขนาน และด้านลา่งมีผิวเคลือบควิทินแตกออกเป็นแขนง เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบ
ด้านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์เว้าตืน้ และผนงัเซลล์ด้านลา่งมีรูปร่างไม่แน่นอน ผนงัเซลล์
เว้าตืน้ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิว
ใบด้านลา่ง 9.09 ตอ่ตารางมิลลิเมตร มีขนตอ่ม พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง และขนเซลล์เดียว พบทัง้
ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ม พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง  

21.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนต่อม ไม่มีปุ่ มเล็ก 

เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว 
ปากใบอยู่ระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลกัษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาว  เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ  
เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนเว้าลงและแผ่นใบ

ด้านล่างคล้ายตวัยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเล็ก 
เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อล าเลียง  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 3 กลุ่ม 
รูปร่างคล้ายวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง  

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลักษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปุ่ มเลก็ เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รอง
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ม  
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21.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ 
 รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุ่ม รูปร่างคล้ายตัวอักษรย ู 
มดัท่อล าเลียงแตล่ะกลุม่มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยูใ่นแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงตอ่
กนั 7–8 ชัน้ กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง ไม่มีสารสะสม  

21.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึง่มีทัง้

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 182 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบมีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็นแถบติดต่อกันแบบไม่ติดเวสเซล 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และ 
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน  มีผลกึรูปปริซมึในพาเรงคิมาแนวรัศมี  
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ภาพประกอบ 45 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก–ง) และ 
แผ่นใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของด าตะโก (D. wallichii) 
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติก  
ค. ขนเซลล์เดียว ง. ขนต่อม จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ ฉ. เส้นกลางใบ ช. เซลล์
สเกลอรีด และ ซ. ปลายขอบใบมน (GT = ขนตอ่ม, SC = เซลล์สเกลอรีด และ UH = ขนเซลล์เดียว) 

SC 

UH GT 
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ภาพประกอบ 46 ภาคตดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ 
ด าตะโก (D. wallichii) 
ก. และ ข. ก้านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตวัเป็นแถบแบบไม่ติดเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมี

เรียงตวัหนึ่งแถว จ. เวสเซลแนวขนานเส้นสมัผสั และ ฉ . พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR = ผลึกรูปปริซึม และ 

V = เวสเซล)  

 
 
 
 

 

V 

V 

V 

PR 
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22. D. winitii (มะพลับเจ้าคุณ) (ภาพประกอบ 47 และ 48) 
22.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ  

22.1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว 
จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใสพบว่า เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง

มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรียบ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนและด้านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์เรียบ มีปากใบท่ีผิวใบด้านล่างเป็นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบท่ี
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง 6.54 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบทัง้ผิวใบด้านบนและ
ด้านลา่ง มีผลกึรูปปริซมึ พบเฉพาะผิวใบด้านลา่ง  

22.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ 
บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ 
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านล่าง มีขนเซลล์เดียว  

ไม่มีปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียง 1 ชัน้ เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว ลักษณะมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน  
โดยมีแพลิเซดติดกบัผิวใบด้านบนเพียงด้านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็นแท่งยาวเรียงตวักนัอย่างเป็น
ระเบียบ เรียงตวั 1 ชัน้และชัน้สปองจีเรียงตวั 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรีด  

บริเวณเส้นกลางใบ 
รูปร่างในภาคตดัขวางของเส้นกลางใบท่ีแผ่นใบด้านบนโค้งขึน้เล็กน้อยและแผ่น

ใบด้านลา่งคล้ายตวัย ูมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง มีขนเซลล์เดียว ไม่มี
ปุ่ มเล็ก เนือ้เยื่อพืน้ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาเรียงตวัอยู่ด้านบนและด้านล่างของกลุ่มมดัท่อ
ล าเลียง มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นล้อมรอบมัดท่อล าเลียง เนือ้เยื่อล าเลียงมีมัดท่อล าเลียงจ านวน  
1 กลุม่ รูปร่างคล้ายวงรี กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง 

บริเวณขอบใบ 
ขอบใบมีลกัษณะโค้งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนบริเวณ

ปลายขอบใบ มีขนเซลล์เดียว ไม่ มีปุ่ มเล็ก เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมี รูปร่างสี่ เหลี่ยมผืนผ้า  
ไม่มีเนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้มท่ีมีโซฟิลล์  
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22.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ  
รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบมีรูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ผิวใบ

ด้านบนและด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียงตวัเป็นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปุ่ มเล็ก 
ไม่มีเซลล์สเกลอรีด เนือ้เยื่อล าเลียงมีมดัท่อล าเลียงจ านวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ายวงรี มดัท่อล าเลียง
แต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงตวัอยู่ในแนวรัศมีเดียวกนั มีเซลล์เวสเซลเรียงต่อกนั 6–7 ชัน้ 
กลุม่เนือ้เย่ือล าเลียงเป็นมดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง มีผลกึรูปปริซมึและสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม  

22.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ 
เนือ้ไม้มีวงเนือ้ไม้ชดัเจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็นแบบกระจาย ซึ่งมีทัง้  

เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรียงตวัตามแนวเส้นทแยงมมุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลางเฉลี่ย 124 ไมโครเมตร มีรอยเว้าเรียงสลบั เวสเซลมีไทโลส เซลล์เส้นใยแบบไม่มีผนงักัน้ 
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชดัเจน กระจายตวัทัว่เนือ้ไม้แบบไม่ติด เวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึและยางไม้ในพาเรงคิมาแนวรัศมีและเวสเซล 
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ภาพประกอบ 47 เนือ้เย่ือชัน้ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง (ก –ง)  
และแผน่ใบภาคตดัขวาง (จ–ซ) ของมะพลบัเจ้าคณุ (D. winitii) 
ก. เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรียบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติก  
ค. ขนเซลล์เดียว ง. สารสะสมติดสีเข้มท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบน จ. บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้น
กลางใบ ฉ. เส้นกลางใบ ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (UH = ขนเซลล์เดียว) 

UH UH 
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ภาพประกอบ 48 ภาคตัดขวางของก้านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะพลบัเจ้าคณุ (D. winitii) 
ก. ก้านใบ ข. กลุ่มมัดท่อล าเลียงในก้านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็นแถบแบบ  
ไม่ติดเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตัวหนึ่งแถว จ. พาเรงคิมาแนวขนานเส้นสมัผัส และ ฉ . ผลึก
ปริซมึในพาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้ และ PR = ผลกึปริซมึ) 
 
 
 
 
 

GU 

PR 
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บทที่ 5  
สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 
ลักษณะทางกายวภิาคศาสตร์เปรียบเทยีบของพืชสกุลมะพลับบางชนิดที่ศึกษา 

จากการศกึษาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ ก้านใบ และเนือ้ไม้ของพืชสกลุ
มะพลับบางนิดในประเทศไทย จ านวน 22 ชนิด ได้แก่ Diospyros apiculata (มะพลับไข่นก),  
D. areolata (มะพลับ ) , D. buxifolia (สั่ งท า ), D. coaetanea (ล ่ าตาควาย) , D. collinsiae  
(พ ลับ ย อดด า ) , D. confertiflora (ลู ก หั วน ก ) , D. curranii ( รัก ด า ) , D. decandra (จั น ) ,  
D. discolor (มะริด), D. filipendula (ล าบิดดง), D. gracilis (มะเกลือกา), D. lanceifolia (พลบั
หั ว แ ข็ ง ) , D. malabarica var. malabarica (ต ะ โก ส ว น ) , D. malabarica var. siamensis 
(มะพลบั), D. mollis (มะเกลือ), D. natalensis (พลับเนทัล), D. sumatrana (ลักเคยลกัเกลือ),  
D. rhodocalyx (ตะโกนา), D. undulata (พลบัเขา), D. venosa (จันด า) D. wallichii (ด าตะโก) 
และ D. winitii (มะพลับเจ้าคุณ) โดยการลอกผิว ท าให้แผ่นใบใส ตัดตามขวางด้วยกรรมวิธี 
พาราฟฟิน ตดัเนือ้ไม้สามด้าน และแช่ยุ่ยเซลล์ สามารถสรุปลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของพืช
ท่ีศกึษาได้ดงันี ้ 
 

1. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ 
1.1 เนือ้เยื่อชัน้ผิว (ตาราง 3) 
ผิวเคลือบควิทนิ เนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านบนและด้านลา่งของพืชท่ีศกึษาสว่นใหญ่มีผิว

เคลือบคิวทินแบบเรียบ (smooth cuticle) ยกเว้น D. coaetanea, D. collinsiae, D. discolor 
และ D. filipendula ท่ีมีผิวเคลือบคิวทินเป็นแบบริว้เรียงขนาน (striated cuticle) ทัง้สองด้าน บาง
ชนิดผิวเคลือบคิวทินด้านบนและด้านลา่งตา่งกนั โดยมีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบคิวทิน
แบบ เรียบ  ส่ วน ด้านล่างเป็นแบบ ริว้ เรียงขนาน  ได้แก่  D. gracilis, D. malabarica var. 
malabarica และ D. natalensis ส่วน D. malabarica var. siamensis และ D. venosa เนือ้เยื่อ
ชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบคิวทินแบบริว้เรียงขนาน ด้านล่างเป็นแบบเรียบ นอกจากนีย้ังมี 
D. wallichii ท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีผิวเคลือบคิวทินแบบริว้เรียงขนาน ส่วนด้านล่างมีผิว
เคลือบควิทินแตกออกเป็นแขนง  

รูปร่างเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายกนัทัง้
สองด้าน บางชนิดมีเซลล์รูปร่างไมแ่น่นอน ได้แก่ D. sumatrana และ D. undulata บางชนิดเซลล์
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มี รู ป ร่ า ง ห ล า ย เห ลี่ ย ม  ไ ด้ แ ก่  D. apiculata,  D. areolata, D. buxifolia D. collinsiae,  
D. curranii, D. discolor, D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. 
malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. natalensis D. venosa และ  D. winitii และ
บางชนิดมีเซลล์รูปร่างคล้ายจิกซอว์ ได้แก่ D. coaetanea, D. decandra, และ D. rhodocalyx 
ส่วนพื ช ท่ี มี เซลล์ใน เนื อ้ เยื่ อชั น้ผิ วใบ ด้านบนและด้านล่างมี รูป ร่างแตกต่างกัน  ได้แก่   
D. confertiflora และ D. wallichii มีเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ส่วน
เนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอน และ D. mollis มีเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนมี
รูปร่างไมแ่น่นอน แตเ่นือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่งมีรูปร่างหลายเหลี่ยม 

ผนังเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวของพืชท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีผนงัเซลล์ 
เหมือนกนัทัง้สองด้าน ส่วนมากมีผนงัเซลล์เรียบ ได้แก่ D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia, 
D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. discolor, D. filipendula, D. gracilis,  
D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. natalensis, D. venosa 
และ  D. winitii บางชนิ ด มี ผนั ง เซล ล์ เว้าลึก  (cleft) ได้ แก่  D. coaetanea, D. decandra,  
D. sumatrana และ  D. rhodocalyx และบางชนิดมีผนังเซลล์ เว้าตื น้  (emarginate) ได้แก่  
D. lanceifolia, D. undulata และ D. wallichii และบางชนิดมีผนังเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวด้านบน
และด้านล่างแตกต่างกัน ได้แก่ D. mollis โดยมีผนังเซลล์ท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนเว้าตืน้และ
ผนงัเซลล์ท่ีเนือ้เย่ือชัน้ผิวใบด้านลา่งเว้าลกึ 

ปากใบ พืชท่ีศึกษาพบปากใบเฉพาะในเนือ้เยื่อชัน้ผิวด้านล่าง รูปแบบของปากใบ
เป็นแบบอะนอโมไซติก  ได้แก่ D. apiculata, D. coaetanea, D. confertiflora, D. decandra,  
D. discolor, D. natalensis, D. rhodocalyx และ  D. winitii แบบแอคทิ โน ไซติ ก  ได้ แก่  D. 
areolata, D. collinsiae, D. filipendula, D. gracilis, D. malabarica var. malabarica, D. 
malabarica var. siamensis, D. mollis และD. undulata แบบไซโคลไซติก ได้แก่ D. buxifolia, 
D. curranii,  
D. lanceifolia, D. sumatrana, D. venosa และ D. wallichii 

ขน พืชท่ีศึกษาส่วนใหญ่พบขนในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบทัง้สองด้าน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 แบบตามลักษณะและบริเวณท่ีพบ ได้แก่ 1) ขนเซลล์เดียว (unicellular hair) พบ
เฉพาะท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านบนของ D. gracilis และ D. undulata บางชนิดพบเฉพาะท่ีเนือ้เยื่อ
ชัน้ผิวใบด้านล่างได้แก่ D. buxifolia, D. discolor, และ D. filipendula บางชนิดพบทัง้สองด้าน 
ได้ แก่  D. apiculata, D. confertiflora, D. lanceifolia, D. mollis, D. wallichii และD. winitii  
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2) ขนเซลล์เดียวรูปตัวที (branching unicellular hair; T-shape) พบเฉพาะท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบ
ด้านล่างของ D. areolate, D. coaetanea, D. collinsiae, D. sumatrana และ D. rhodocalyx 
และ 3) ขนต่อม (glandular trichome) พบเฉพาะท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างของ D. coaetanea, 
D. rhodocalyx, และ D. wallichii 

สารสะสม/โครงสร้างสารหล่ัง พืชสว่นใหญ่มีสารสะสมในเนือ้เยื่อชัน้ผิวสองด้าน มี
บางชนิดท่ีพบในเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบเพียงด้านเดียว ได้แก่ D. discolor พบสารสะสมเฉพาะเนือ้เยื่อ
ชัน้ผิวใบด้านบน ส่วน D. coaetanea, D. lanceifolia, D. undulata, D. wallichii และ D. winitii  
พบสารสะสมเฉพาะเนือ้เยื่อชัน้ผิวใบด้านล่าง ชนิดของสารสะสม ได้แก่ ผลกึรูปปริซมึ (prismatic 
crystal) สารสะสมติดสีแดง และสารสะสมติดสีน า้ตาล ส่วน D. mollis และ D. sumatrana  
ไม่พบสารสะสม พื ช ท่ีศึกษาบางชนิดมี โครงสร้างสารหลั่งในเนื อ้ เยื่ อชัน้ผิวมีลักษณะ 
เป็นช่องสารหลัง่ (secretory cavity) 

1.2 ภาคตัดขวางของแผ่นใบ (ตาราง 4-7) 
1.2.1 บริเวณระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ (ตาราง 4) 
ผิวเคลือบคิวทิน พืชท่ีศึกษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินท่ีมีความหนาของผิว

เคลือบคิวทินแตกต่างกนัไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจน ได้แก่ D. apiculate, D. areolata, 
D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D.  Discolor, D.  filipendula,  
D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, 
D. mollis, D. natalensis, D. undulata, D. venosa, D. wallichii และ D. winitii ส่วนชนิดท่ีผิว
เคลือบควิทินไมช่ดัเจนได้แก่ D. buxifolia, D. decandra, D. sumatrana และ D. rhodocalyx   

รูปร่างของเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว เซลล์ในเนือ้เย่ือชัน้ผิวมีรูปร่าง 2 แบบ ได้แก่ 
1) สี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 2) สี่เหลี่ยมจตัรัุส  

ชัน้เยื่อชัน้รองจากผิว พืชท่ีศกึษาทกุชนิดไมมี่เนือ้เย่ือชัน้รองจากผิว  
ระดับของปากใบ พืชท่ีศกึษาทกุชนิดปากใบอยูร่ะดบัเดียวกบัเนือ้เย่ือชัน้ผิว 
มีโซฟิลล์ พืชท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีลกัษณะของมีโซฟิลล์สองด้านต่างกัน ยกเว้น  

D. lanceifolia  
เซลล์สเกลอรีด พืชท่ีศกึษาทกุชนิดไม่มีเซลล์สเกลอรีดบริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบ

ใบและเส้นกลางใบ  
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สารสะสม/โครงสร้างสารหล่ัง พืชส่วนใหญ่มีสารสะสมท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวและ
รูปแบบของสารสะสม มี 3 แบบ ได้แก่  1) ผลึกรูปปริซึม 2) สารสะสมติดสีแดงเข้ม และ  
3) สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม  

1.2.2 บริเวณเส้นกลางใบ (ตาราง 5) 
รูป ร่างในภาคตัดขวาง แผ่นใบด้านบนมี 3 แบบ ได้แก่  1) ตรง พบใน  

D. buxifolia, D. coaetanea, D.  discolor, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. 
malabarica, D. mollis และ  D. sumatrana 2) โ ค้ งขึ น้  พ บ ใน  D. apiculata, D. areolata,  
D. filipendula, D. malabarica var. siamensis, และ D. rhodocalyx และ 3) เว้าลง พบใน  
D. confertiflora, D. curranii, D. decandra, D. natalensis, undulata, D. venosa,  
D. wallichii และ D. winitii ส่วนแผ่นใบด้านล่างพืชส่วนมากท่ีศึกษาพบว่ามีรูปร่างคล้ายตัว 
อกัษรย ูยกเว้น D. gracilis ท่ีมีแผ่นใบด้านลา่งรูปร่างเว้าลงเลก็น้อย  

ผิวเคลือบคิวทิน พืชท่ีศึกษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินท่ีมีความหนาของผิว
เคลือบคิวทินแตกต่างกนัไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชดัเจน ได้แก่ D. apiculata, D. areolata, 
D. buxifolia, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra,  
D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica,  
D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. undulata, D. venosa,  
D. wallichii และ D. winitii ส่วนชนิดท่ีผิวเคลือบคิวทินไม่ชัดเจน ได้แก่ D. sumatrana และ  
D. rhodocalyx 

ชนิดของมัดท่อล าเลียง มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) มดัท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง ได้แก่ 
D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora,  
D. curranii, D. decandra, D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia,  
D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis,  
D. rhodocalyx, D. undulata, D. venosa, D. wallichii และ D. winitii 2) มัดท่อล าเลียงแบบ 
โฟลเอ็มล้อมรอบไซเลม็ ได้แก่ D. sumatrana 

รูปร่างมัดท่อล าเลียง มัดท่อล าเลียงของเส้นกลางใบมีรูปร่าง 3 แบบ ได้แก่  
1) คล้ายวงรี ได้แก่  D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia, D. collinsiae, D. confertiflora,  
D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica 
var. siamensis, D. mollis, D. rhodocalyx, D. venosa และ D. winitii 2) คล้ายรูปหัวใจ ได้แก่  
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D. coaetanea, D. discolor และ D. natalensis และ 3) คล้ายตัวอักษรยู ได้แก่ D. undulata 
และ D. wallichii   

สารสะสม/โครงสร้างสารหล่ัง พืชส่วนใหญ่มีสารสะสมท่ีเนือ้เยื่อชัน้ผิวและ
รูปแบบของสารสะสม มี 2 แบบ ได้แก่ 1) ผลึกรูปปริซึม ได้แก่ D. collinsiae, D. lanceifolia,  
D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. rhodocalyx แ ล ะ  
D. undulata และ 2) สารสะสมติดสีแดงเข้ม ได้แก่ D. apiculata, D. buxifolia, D. confertiflora,  
D. discolor, D. gracilis, D. natalensis และ D. sumatrana ส่วนพืชท่ีพบสารสะสมทัง้สองแบบ 
ได้แก่ D. areolata นอกจากนีพ้ืชท่ีศึกษาบางชนิดไม่พบสารสะสม ได้แก่ D. mollis, D. venosa, 
D. wallichii และ D. winitii  

 
1.2.3 บริเวณขอบใบ (ตาราง 6) 
ลักษณะขอบใบ มี  2 แบบ ได้แก่  1) ขอบใบโค้งลง พบใน D. apiculata,  

D. areolata, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra,  
D. filipendula, D. gracilis, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, 
D. natalensis แ ล ะ  D. winitii แ ล ะ  2)  ข อ บ ใบ ต ร ง  พ บ ใน  D. buxifolia, D.  discolor,  
D. lanceifolia, D. mollis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, D. undulata, D. venosa แ ล ะ  
D. wallichii 

ปลายขอบใบ มี  2 แบบ ได้แก่ 1) ปลายขอบใบมน  พบใน D. apiculata, 
D. areolata, D. buxifolia, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra, D.  discolor,  
D.  filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. siamensis, D. mollis,  
D. natalensis, D. sumatrana, D. undulata, D. wallichii และ D. winitii และ 2) ปลายขอบใบ
แหลม พบใน D. coaetanea, D. collinsiae, D. malabarica var. malabarica และ D. venosa  

ผิวเคลือบคิวทิน พืชท่ีศึกษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินท่ีมีความหนาของผิว
เคลือบคิวทินแตกต่างกันไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริเวณปลายขอบใบ ได้แก่  
D. apiculata, D. areolata, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii,  
D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica,  
D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. undulata, D. venosa,  
D. wallichii และ  D. winitii ส่ วนชนิ ด ท่ี ผิ ว เคลื อบคิ วทิ น ไม่ ชัด เจน  ได้ แก่  D. buxifolia,  
D. sumatrana และ D. rhodocalyx  
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รูปร่างของเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมี 2 แบบ ได้แก่  
1) สี่เหลี่ยมผืนผ้า และ 2) สี่เหลี่ยมจตรัุส 

เนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว พืชท่ีศึกษาทุกชนิดไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิวบริเวณ
ขอบใบ   

สารสะสม พืชท่ีศึกษามีสารสะสม มี 2 แบบ ได้แก่ 1) ผลึกรูปปริซึม พบใน  
D.  filipendula, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. 
siamensis, D. mollis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, D. undulata แ ล ะ  D. winitii แ ล ะ  
2) สารสะสมติดสี เข้ม  พบใน  D. areolata, D. collinsiae, D. confertiflora, D. decandra,  
D. gracilis, D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana,  
D. rhodocalyx, D. venosa, D. wallichii และ D. winitii ส่วนพืชท่ีพบสารสะสมทัง้สองแบบ 
ไ ด้ แ ก่  D. apiculata, D. buxifolia, D. curranii, D.  filipendula แ ล ะ  D. malabarica var. 
malabarica 
 

1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของก้านใบ (ตาราง 7) 
รูปร่างในภาคตัดขวาง พืชศึกษาทุกชนิดมีรูปร่างในภาคตัดขวางแตกต่างกันไป 

สามารถจ าแนกออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  1) รูปร่างกลม ได้แก่  D. apiculata, D. collinsiae,  
D.  discolor, D.  filipendula, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. 
siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana, และ D. wallichii 2) รูป ร่างกลมป้าน 
ไ ด้ แ ก่  D. areolata, D. coaetanea, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra, D. 
lanceifolia, D. rhodocalyx,  
D. undulata, D. venosa และ D. winitii 3) รูปร่างคล้ายวงรี ได้แก่ D. buxifolia และ D. gracilis  

ผิวเคลือบคิวทิน พืชท่ีศึกษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินท่ีมีความหนาของผิวเคลือบคิว
ทินแตกต่างกันไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชัดเจน  ได้แก่  D. buxifolia, D. coaetanea,  
D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis,  
D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. mollis,  
D. natalensis, D. sumatrana, D. undulata, D. venosa, D. wallichii และ D. winitii ส่วนชนิด
ท่ี ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ไม่ ชั ด เจ น  ไ ด้ แ ก่  D. apiculata, D. areolata, D. decandra แ ล ะ  
D. rhodocalyx 
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เซล ล์ ส เกลอ รีด  พื ช ท่ี ศึ กษ าส่ วน ให ญ่ มี เซล ล์ส เกลอ รีด ท่ี ก้ าน ใบ  ยก เว้น  
D. buxifolia, D. curranii, D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. mollis และ D. winitii 

รูปร่างมัดท่อล าเลียง มดัท่อล าเลียงของก้านใบมีรูปร่าง 3 แบบ ได้แก่ 1) รูปร่างคล้าย
ว ง รี  ไ ด้ แ ก่  D. apiculata, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra,  
D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica 
var. siamensis, D. mollis, D. sumatrana, D. undulata, D. venosa และ D. winitii 2) รูปร่าง
คล้ายหัวใจ ได้แก่ D. areolata, D. discolor, D. natalensis, D. rhodocalyx และ D. wallichii  
3) รูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี ได้แก่ D. coaetanea 

ชนิดมัดท่อล าเลียง  มี  2 ชนิด  ได้แก่  1) มัดท่อล าเลียงแบบเคียงข้าง ได้แก่  
D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora,  
D. curranii, D. decandra, D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia,  
D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, D. undulata, D. venosa,  
D. wallichii และ  D. winitii และ 2) มัดท่ อล า เลี ยงแบบโฟลเอ็ม ล้อมรอบไซเล็ม  ได้ แก่  
D. malabarica var. malabarica และ D. malabarica var. siamensis 

สารสะสม/โครงสร้างสารหล่ัง พืชส่วนใหญ่มีสารสะสมและรูปแบบของสารสะสม  
มี 3 แบบ ได้แก่ 1) ผลึกรูปปริซึม พบใน D. filipendula, D. lanceifolia, D. malabarica var. 
malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, 
D. undulata และ D. winitii 2) สารสะสมติดสีแดงเข้ม  พบใน D. apiculata, D. buxifolia,  
D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D.  discolor, D. gracilis, D. natalensis,  
D. sumatrana และ D. venosa และ 3) สารสะสมติดสีน า้ตาลเข้ม พบใน D. winitii 

 
1.4 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเนือ้ไม้ (ตาราง 8) 
วงเนือ้ไม้ พืชท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน ได้แก่ D. apiculata, D. areolata, 

D. buxifolia, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. decandra,  
D.  discolor, D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica,  
D. malabarica var. siamensis, D. natalensis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, D. undulata, 
D. venosa, D. wallichii และ D. winitii ยกเว้น D. mollis ท่ีมีวงเนือ้ไม้ชดัเจน 

ไทโลส พืชท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีไทโลส ได้แก่ D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia,  
D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D.  filipendula, D. gracilis,  
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D. lanceifolia, D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana,  
D. rhodocalyx, D. wallichii และ D. winitii ยกเว้น D. decandra, D. discolor, D. malabarica 
var. malabarica, D. undulata และ D. venosa ไม่มีไทโลส 

เซลล์เส้นใย พืชท่ีศกึษาสว่นมากมีเซลล์เส้นใย 2 แบบ ได้แก่ 1) แบบไม่มีผนงักัน้ ได้แก่ 
D. apiculata, D. areolata, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii,  
D. discolor, D. gracilis, D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis,  
D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana, D. rhodocalyx, D. undulata, D. venosa แ ล ะ  
D. winitii แ ล ะ  2)  แ บ บ มี ผ นั ง กั ้น  ไ ด้ แ ก่  D. buxifolia, D. decandra, D.  filipendula,  
D. lanceifolia และ  D. wallichii นอกจากนี  ้ผนังเซลล์ เส้นใยพื ช ท่ีศึกษามี  3 แบบ ได้แก่  
1) ผนังเซลล์หนามาก พบใน D. natalensis 2) ผนังเซลล์หนาปานกลาง พบใน D. apiculata,  
D. areolata, D. collinsiae, D. gracilis, D. malabarica var. siamensis, D. sumatrana และ  
D. rhodocalyx และ 3) ผนังเซลล์บาง พบใน  D. buxifolia, D. coaetanea, D. confertiflora,  
D. decandra, D.  filipendula, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, D. mollis,  
D. undulata, D. venosa, D. wallichii และ D. winitii  

พาเรงคิมาแนวแกน มีรูปแบบการกระจายตวั 2 แบบ ได้แก่ 1) กระจายตวัเป็นแถบ
แ บ บ ไม่ ติ ด เว ส เซ ล  พ บ ใน  D. apiculata, D. areolata, D. collinsiae, D. confertiflora,  
D. decandra, D.  discolor, D.  filipendula, D. gracilis, D. natalensis, D. sumatrana,  
D. rhodocalyx และ D. wallichii 2) กระจายตัวสม ่าเสมอ พบใน D. buxifolia, D. coaetanea,  
D. venosa และ D. winitii ส่วน D. curranii, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, 
D. malabarica var. siamensis, D. mollis และ D. undulata มีพาเรงคิมาแนวแกนไม่ชดัเจน 

พาเรงคิมาแนวรัศมี พืชส่วนใหญ่ท่ีศึกษาพาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตัว 1 แถว ได้แก่  
D. areolata, D. buxifolia, D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii,  
D. decandra, D. discolor, D. filipendula, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica, 
D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana, D. undulata,  
D. venosa, D. wallichii และ D. winitii ยกเว้น D. apiculate, D. gracilis และ D. rhodocalyx  
ท่ีมีพาเรงคิมาแนวรัศมีเรียงตวั 1–2 แถว 

สารสะสม มี 2 แบบ ได้แก่ 1) ผลึกรูปปริซึม พบในพืชท่ีศึกษาทุกชนิด และ 2) ยางไม้  
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามต าแหน่งท่ีพบยางไม้ ได้แก่ 1) พบในเวสเซล ได้แก่  
D. areolata 2) พบในพาเรงคิมาแนวรัศมี ได้แก่  D. apiculata, D. discolor, D. filipendula,  
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D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. natalensis,  
D. sumatrana, และ D. winitii และ  3) พบทั ง้ใน เวสเซลและพาเรงคิมาแนวรัศมี  ได้แก่  
D. buxifolia, D. confertiflora, D. natalensis และ D. venosa 

 
สรุปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่ใช้ในการระบุชนิดพืช 

เม่ือพิจารณาลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์แผ่นใบและก้านใบของพืชท่ีศึกษาทัง้หมด 
พบลกัษณะท่ีสามารถใช้ในการระบชุนิดพืชสกลุมะพลบั ทัง้ 22 ชนิด ดงันี ้

2.1 ลวดลายผิวเคลือบคิวทิน สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แบบเรียบ  
แบบริว้เรียงขนาน และแบบแตกออกเป็นแขนง 

2.2 รูปร่างเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวจากการลอกผิว สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ รูปร่างคล้ายจิกซอว์ รูปร่างหลายเหลี่ยม และรูปร่างไมแ่น่นอน  

2.3 ผนังเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิว สามารถจ าแนกพืชออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผนงัเซลล์
เรียบ ผนงัเซลล์เว้าตืน้ และผนงัเซลล์เว้าลกึ  

2.4 ชนิดของปากใบ สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 3 กลุ่ม  ได้แก่  อะนอโมไซติก  
ไซโคลไซติก และแอคทิโนไซติก 

2.5 เซลล์สเกลอรีด สามารถจ าแนกพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มีเซลล์สเกลอรีดและไม่
มีเซลล์สเกลอรีด 

2.6 ลักษณะของมีโซฟิลล์  สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะของ 
มีโซฟิลล์สองด้านเหมือนกนัและมีโซฟิลล์สองด้านตา่งกนั  

2.7 การมีหรือไม่มีและชนิดขน สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ขนเซลล์เดียว 
ขนเซลล์เดียวคล้ายรูปตวัที และขนตอ่ม 

2.8 การมีหรือไม่มีสารสะสมและชนิดของสารสะสม  สามารถจ าแนกพืชได้เป็น  
2 กลุม่ ได้แก่ ผลกึรูปปริซมึ และสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มหรือสีแดงเข้ม  

2.9 การมีหรือไม่มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้น สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้นและไม่มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้น  

2.10 ลักษณะขอบใบ สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ขอบใบโค้งลงและ 
ขอบใบตรง ปลายขอบใบ  สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปลายขอบใบมนและ 
ปลายขอบใบแหลม 
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2.11 รูปร่างมัดท่อล าเลียงในเส้นกลางใบ  สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
รูปร่างคล้ายวงรี รูปร่างคล้ายหวัใจ และรูปร่างคล้ายตวัอกัษรยู 

2.12 ชนิดมัดท่อล าเลียง สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มดัท่อล าเลียงเคียง
ข้าง และมดัท่อล าเลียงโฟลเอ็มล้อมรอบไซเลม็ 

2.13 รูปร่างก้านใบในภาคตัดขวาง สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ รูปร่างคล้าย
วงกลม รูปร่างวงกลมปา้น และรูปร่างคล้ายวงรี 

2.14 รูปร่างมัดท่อล าเลียงในก้านใบ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รูปร่าง
คล้ายวงรี รูปร่างคล้ายหวัใจ และรูปร่างคล้ายตวัอกัษรวี 

2.15 การมีห รือไม่ มี ไทโลส  สามารถจ าแนกได้ เป็น  2 กลุ่ม  ได้แก่  มี ไท โลส 
และไม่มีไทโลส 

2.16 ชนิดเซลล์เส้นใยในเนือ้ไม้ สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เซลล์เส้นใย
มีผนงักัน้และเซลล์เส้นใยไม่มีผนงักัน้ ผนงัเซลล์เส้นใย สามารถจ าแนกพืชออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผนงัเซลล์เส้นใยหนา ผนงัเซลล์เส้นใยหนาปานกลาง และผนงัเซลล์บาง 

2.17 ชนิดของรอยเว้า สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รอยเว้าเรียงสลบัและ
รอยเว้าตรงข้าม 

2.18 วงเนือ้ไม้ สามารถจ าแนกพืชได้เป็น 2 กลุม่ ได้แก่ วงเนือ้ไม้ชดัเจนและวงเนือ้ไม้ไม่
ชดัเจน 

 
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทยีบของพืชสกุลมะพลับกับงานวจิัยที่ผ่านมา 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาครัง้นีก้ับงานวิจัยท่ีผ่านมา พบลักษณะท่ีสอดคล้อง  
และไม่สอดคล้องกนั เช่น  

อติพร หวงัวชัรกลุ (2538) ศกึษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ภาคตดัขวางแผน่ใบตะโกสวน 
(D. malabarica var. malabarica) พบว่า ผิวเคลือบคิวทินชดัเจน มีแพลิเซด 1 ด้าน สปองจีเรียง
ตวัอย่างหลวมๆ เนือ้เยื่อล าเลียงมีเซลล์เส้นใยล้อมรอบ ปากใบอยู่ระดบัเดียวกับเนือ้เยื่อชัน้ผิว  
ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นี ้

ปรียาภรณ์ ต่อวงศ์ , เสาวณี สุริยาภณานนท์ , และ วิทยา สุริยาภณานนท์ (2548) 
ศกึษาสณัฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบต้นตอพลบั พบว่า โครงสร้างภายในของใบ
เป็นแบบใบสองด้านตา่งกนั มีแพลเิซด 1 ด้าน ปากใบแบบอะนอโมไซติก อยูใ่นระดบัเดียวกบัเซลล์
ข้างเคียง ขนเซลล์เดียวและขนตอ่ม ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นี ้
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Metcalfe & Chalk (1957) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลมะพลับว่า
ลวดลายผิวเคลือบคิวทินเป็นแบบเรียบและแบบคลื่น ปากใบแบบอะนอโมไซติก พบท่ีผิวใบ
ด้านลา่งเท่านัน้ ขนแบบเซลล์เดียวซึง่มีทัง้แบบสัน้และยาว ขนหลายเซลล์แบบมีแขน 2 ข้างเท่ากนั
และไม่เท่ากัน และขนต่อม ผลึกแบบปริซึมซึ่งมีอยู่แบบเดี่ยวและจับกันเป็นกลุ่ม ผลการศึกษา
ดงักลา่วสอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นี ้ 

Nair (1987) รายงานลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ของพืชสกลุมะพลบัท่ีกระจายพนัธุ์
ในพืน้ท่ีเขตร้อน พบว่า เนือ้ไม้ของพืชสกลุมะพลบัมีวงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจนและมีการพอกหนาของสาร
ประเภทลิกนินท่ีผนงัเวสเซล ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นี ้ 

Morton (1997) รายงานลักษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ของพืชสกุลมะพลับ พบว่า  
มีการสะสมผลกึซิลิกาในพาเรงคิมาแนวรัศมี แต่การศกึษาครัง้นีพ้บผลกึรูปปริซมึไม่พบผลกึซิลิกา
ในพาเรงคิมาแนวรัศมี 

Gasson, Jarvis, and Page (1998) ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ของพืชใน
สกุลมะพลบัท่ีพบในพืน้ท่ีเกาะของสาธารณรัฐมอริเชียส พบว่า วงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจน เวสเซลขนาด
สม ่าเสมอกระจายทัว่เนือ้ไม้ รอยเว้าเรียงสลบั ผนงัเซลล์เส้นใยหนา เซลล์เส้นใยมีทัง้แบบมีผนงักัน้
และไม่มีผนงักัน้ พาเรงคิมาแนวรัศมีประกอบด้วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้และพาเรงคิมา
แนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลกึรูปปริซมึสะสมในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตัง้ ซึง่ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์เนือ้ไม้ดงักลา่วสอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นี ้

Wallnöfer (2001) รายงานลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของพืชสกุลนีว้่า ผนังเซลล์ใน
เนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปแบบเรียบ เว้าตืน้ และเว้าเป็นคลื่น ปากใบแบบอะนอโมไซติกและไซโคลไซติก 
พบเฉพาะผิวใบด้านลา่งเท่านัน้ ขนเป็นแบบขนเซลล์เดียว ขนเซลล์เดียวรูปตวัที ขนตอ่ม และขนรูป
โล่ ซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวส่วนใหญ่สอดคล้องกนั แต่มีบางลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่น ขนรูปโล่
เป็นลกัษณะท่ีไม่พบซึง่ในการศกึษาครัง้นี ้ 

Wickremasinghe and Heart (2006) ศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนือ้ไม้ของ
มะริด (D. discolor) และ ตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica) ในประเทศศรีลังกา 
พบวา่ วงเนือ้ไม้ไม่ชดัเจนและพาเรงคิมาในแนวรัศมีเรียงแบบแถวเดียว ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษา
ครัง้นี ้

Kalita and Devi (2015)  ศึ กษ าลั ก ษณ ะก าย วิ ภ าค ศ าสต ร์ขอ งพ ลับ หั ว แ ข็ ง  
(D. lanceifolia) พบเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างแบบหลายเหลี่ยม ปากใบแบบอะนอโมไซติก  
พบเฉพาะผิวใบด้านลา่งเท่านัน้ ซึง่การศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบั D. lanceifolia ท่ีศกึษาในครัง้
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นี ้แตก่ารไม่พบขนทัง้ผิวใบด้านบนและผิวใบด้านลา่ง ไมส่อดคล้องกบัการศกึษาในครัง้นีซ้ึง่พบขน
แบบเซลล์เดียวทัง้ผิวใบด้านบนและด้านลา่ง  

Ugbogu, Olowokudejo, and Ogundipe (2016) ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ของ
พืชสกุลมะพลบั พบว่า เซลล์ของพืชมีรูปร่างหลายเหลี่ยมและรูปร่างไม่แน่นอน ปากใบเป็นแบบ  
อะนอโมไซติก ไซโคลไซติก สะทอโรไซติก และโพลีไซติก ขนเป็นแบบขนต่อมหลายเซลล์ และขน
เซลล์เดียว ซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวส่วนใหญ่สอดคล้องกัน แต่มีบางลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ปากใบแบบสเตาโรไซติกและโพลีไซติก เป็นลกัษณะท่ีไม่พบซึง่ในการศกึษาครัง้นี ้

Rodriguez, Maiti, & CH (2017) ศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ภาคตดัขวางแผ่นใบ
พืชสกุลมะพลับในประเทศเม็กซิโก พบว่า ผิวเคลือบคิวทินชัดเจน ระดับปากใบอยู่ใต้เนือ้เยื่อ  
ชัน้ผิว ซึ่งลกัษณะผิวเคลือบคิวทินสอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นี ้แต่ระดบัปากใบไม่สอดคล้องกนั
เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นีพ้บปากใบอยูร่ะดบัเดียวกบัเนือ้เย่ือชัน้ผิว  

จากการศึกษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ในครัง้นี ้พบว่า ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ท่ีมี
การรายงานไว้กบัผลการศกึษาลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ในครัง้นีมี้ความสอดคล้องกนัและในบาง
ลกัษณะมีความแปรผนัแตกต่างกนั ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมท่ีพืชอาศยั
อยู่ และการปรับตวัเพื่อให้เกิดการอยู่รอดจากศตัรูรบกวนพืช เช่น แมลงและจลุชีพตา่ง ๆ ซึง่ข้อมลู
ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ท่ีได้จะเป็นการเพิ่มพูนข้อมลูทางกายวิภาคศาสตร์ และนอกจากนีย้งั
เป็นการจ ากดัขอบเขตระดบัชนิดของพืชท่ีศกึษาให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ เพื่อให้ข้อมลูลกัษณะกาย
วิภาคศาสตร์ผิวใบ แผ่นใบ และเนือ้ไม้ของพืชสกุลมะพลบั วงศ์มะเกลือ ในประเทศไทยมีความ
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 
 
การระบุชนิดพืชที่มีลักษณะทางสัณฐานวทิยาคล้ายคลึงกันโดยใช้ลักษณะ 
กายวิภาคศาสตร์ 

เม่ือน าพืชท่ีมีลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท่ีคล้ายคลงึกนั มาพิจารณาการระบชุนิดพืช
ร่วมกบัลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สามารถสรุปลกัษณะได้ดงันี ้

ลักษณะสัณฐานวิทยาส่วนใหญ่ของ มะพลับ (D. areolata) และ มะพลับทะเล  
(D. malabarica var. siamensis) มีลักษณะใบขอบขนานแคบ ปลายเรียวแหลม และเนือ้หนา
คล้ายหนงัคล้ายกนั พืชทัง้สองชนิดมีลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่ีคล้ายกนัด้วย ดงันี ้จากการ
ลอกผิวและท าให้แผ่นใบใส พบว่า ผิวเคลือบคิวทินเรียบท่ีผิวใบด้านล่าง เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมี
รูปร่างหลายเหลี่ยม ผนงัเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวเรียบ ปากใบแบบแอคทิโนไซติก สารสะสมติดสีแดง
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และน า้ตาลเข้ม จากการตดัตามขวาง พบว่า มีผิวเคลือบคิวทินชดัเจนทัง้ก้านใบและแผ่นใบ ไม่มี
ปุ่ มเล็ก ไม่มีเนือ้เยื่อชัน้รองจากผิว ลกัษณะของมีโซฟิลล์เป็นแบบสองด้านต่างกัน โดยมีชัน้แพ
ลเิซดติดกบัผิวใบด้านบน บริเวณขอบใบมีลกัษณะโค้งลง ปลายขอบใบมน มีเซลล์สเกลอรีด 

ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั มีดงันี ้มะพลบั จากการลอกผิวและท าให้แผน่ใบ
ใส พบว่า มีผิวเคลือบคิวทินเรียบท่ีผิวใบด้านบน ขนเซลล์เดียวรูปตวัทีท่ีผิวใบด้านล่าง และไม่มี
สารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึมท่ีผิวใบทัง้สองด้าน จากการตัดตามขวาง พบว่า ท่ีก้านใบมัดท่อ
ล าเลียงเป็นแบบเคียงข้าง ไซเล็มและโฟลเอ็มเรียงตวัตามรัศมีเดียวกนั แต่มะพลบัทะเล จากการ
ลอกผิวและท าให้แผ่นใบใส พบวา่ ผิวเคลือบควิทินเป็นริว้เรียงขนานท่ีผิวใบด้านบน ไมมี่ขนท่ีผิวใบ
ทัง้สองด้าน แต่มีสารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึมท่ีผิวใบทัง้สองด้าน จากการตดัตามขวาง พบว่า ท่ี
ก้านใบมดัท่อล าเลียงเป็นแบบโฟลเอ็มล้อมรอบไซเลม็ 

นอกจากนี ้ขมิน้ต้น (D. lanceifolia) และ พลบัเขา (D. undulata) มีลกัษณะใบรูปขอบ
ขนานแกมรีและก้านดอกเพศผู้ สัน้ ซึ่งท าให้เกิดความสับสนในการจ าแนก  พืชทัง้สองชนิดมี
ลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ท่ีคล้ายกันด้วย ดงันี ้จากการลอกผิวและท าให้แผ่นใบใส พบว่า  
ผิวเคลือบคิวทินเรียบท่ีผิวใบทัง้สองด้าน มีสารสะสมติดสีน า้ตาลเข้มท่ีผิวใบด้านล่าง มีขน  
เซลล์เดียวท่ีผิวใบด้านบน  

จากการตดัตามขวาง พบว่า ผิวเคลือบคิวทินชดัเจน ปากใบระดบัเดียวกบัเนือ้เยื่อชัน้ผิว 
รูปร่างแผ่นใบในภาคตัดขวางด้านบนตรง ด้านล่างคล้ายตัวอักษรยู มีเซลล์เส้นใยคล้ายวุ้ น
ล้อมรอบมดัท่อล าเลียง ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน  

ลกัษณะกายวิภาคศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีดงันี ้ขมิน้ต้น มีเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่าง
หลายเหลี่ยมและผนงัเซลล์เรียบท่ีผิวใบทัง้สองด้าน ปากใบแบบไซโคลไซติก และมีขนเซลล์เดียวท่ี
ผิวใบด้านล่าง แต่พลบัเขา มีเซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างไม่แน่นอนและผนงัเซลล์เว้าตืน้ท่ีผิวใบ
ทัง้สองด้าน และปากใบแบบแอคทิโนไซติกท่ีผิวใบด้านล่าง จากการตัดตามขวาง พบว่า ขมิน้ต้น 
มีขน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวรูปร่างสี่เหลี่ยมจตรัุส มีโซฟิลล์สองด้านตา่งกนั ไม่มีสารสะสมท่ีเนือ้เยื่อ
บริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบและเส้นกลางใบ แต่พลับเขา  ไม่มีขน เซลล์ในเนือ้เยื่อชัน้ผิวรูปร่าง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโซฟิลล์สองด้านเหมือนกัน มีผลึกรูปปริซึมท่ีเนือ้เยื่อบริเวณท่ีอยู่ระหว่างขอบใบ
และเส้นกลางใบ  
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ลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

   
 

    
 
ภาพประกอบ 49 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของ (D. areolata); ก. ลกัษณะวิสยั ข. การเรียงตวัของใบ 
และ ค.–ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 50 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของมะพลบัไข่นก (D. apiculata); ก.–ข. ลกัษณะวิสยั 

และ ค.–ง. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ 
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ภาพประกอบ 51 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสั่งท า (D. buxifolia); ก.และ ข. ลักษณะวิสัย  
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ภาพประกอบ 52 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพลับยอดด า (D. collinsiae); ก. ลักษณะวิสัย  
ข. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ และ ค.-ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 53 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของลกูหวันก (D. confertiflora); ก.–ข. ลกัษณะการเรียง
ตวัของใบ และ ค.–ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 54 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของจนั (D. decandra); ก.–ข. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ  
ค.ลกัษณะการเรียงตวัของใบ และ ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 55 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของมะริด (D. discolor); ก. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ 
และ ข–ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 56 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเกลือกา (D. gracilis); ก. ลักษณะวิสัย  

ข.–ค. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ และ ง. ลกัษณะของผล 
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ภาพประกอบ 57 ลกัษณะสณัฐานวิทยาของ D. malabarica var. malabarica; ก.-ข. ลกัษณะ
วิสยั และ ค.-ง. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ 
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ภาพประกอบ 58 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะพลับ  (D. malabarica var. siamensis);  
ก. ลกัษณะวิสยั ข.–ง. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ 
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ภาพประกอบ 59 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเกลือ (D. mollis); ก.–ข. ลักษณะวิสัย และ  
ค.–ง. ลกัษณะการเรียงตวัของใบ 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วิศารัตน์ ภิยะ 
วัน เดอืน ปี เกิด 6 มิถนุายน 2535 
สถานที่เกิด จงัหวดั น่าน 
วุฒกิารศึกษา ระดบัประถมศกึษา โรงเรียนนา่นคริสเตียนศกึษา จงัหวดัน่าน  

ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จงัหวดันา่น  
ระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ   

ที่อยู่ปัจจุบัน 31 หมูท่ี่  2 ต าบลน า้แก่น อ าเภอภเูพียง จงัหวดันา่น 55000   
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