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ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ ของพืชสกุลมะพลับ Diospyros
L. บางชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย โดยนาตัวอย่างพืชจานวน 22 ชนิดมาศึกษาเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ วย
วิธีการลอกผิวใบและการทาให้ แผ่นใบใส จากนันย้
้ อมด้ วยสีซาฟรานิน (safranin) ความเข้ มข้ น 2% ที่ละลายใน
เอทานอล 70% ศึกษาภาคตัดขวางของแผ่นใบและก้ านใบด้ วยกรรมวิธีพาราฟฟิ นแล้ วย้ อมด้ วยสีซาฟรานินค
วามเข้ มข้ น 2% ที่ละลายในเอทานอล 70% และสีฟาสต์กรี น (fast green) ความเข้ มข้ น 1% ที่ละลายในเอทา
นอล 95% และศึกษากายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ โดยการตัดตัวอย่างด้ วยเครื่ องไมโครโทมแบบเลื่อน (sliding
microtome) เป็ น 3 แนว ได้ แ ก่ การตัดตามขวาง (cross section) ตัดตามแนวรั ศมี (radial section) และตัด
ตามแนวขนานเส้ น สัม ผัส (tangential section) น าเนื อ้ เยื่ อที่ ได้ ม าย้ อมด้ วยสี ซาฟรานิ น ความเข้ ม ข้ น 2% ที่
ละลายในเอทานอล 70% ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบและเนื ้อไม้ สามารถนามาใช้
สร้ างรู ปวิธานสาหรับการระบุชนิดพืชที่ศึกษาได้ โดยลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ เยื่ อชันผิ
้ วใบที่สามารถ
นาไปใช้ ในการระบุชนิดพืชได้ ประกอบด้ วย ลวดลายผิวเคลือบคิวทิน รู ปร่ างเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ผนังเซลล์ใน
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว ชนิดของปากใบ การมีหรื อไม่มีขนและชนิดของขน การมีหรื อไม่มีสารสะสม และชนิดของสาร
สะสม รวมไปถึงลักษณะกายวิภ าคศาสตร์ ภ าคตั ดขวางของแผ่นใบและก้ านใบก็ยังสามารถใช้ เป็ นลักษณะ
สาคัญในการระบุชนิดพืชได้ เช่นกันซึ่งประกอบด้ วย ลักษณะของมีโซฟิ ลล์ การมีหรื อไม่มีเซลล์สเกลอรี ด การมี
สารสะสมและชนิดของสารสะสม การมีหรื อไม่มีเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ลักษณะขอบใบ รูปร่างก้ านใบ ชนิดของมัด
ท่อลาเลียง รู ปร่ างมัดท่อลาเลียง นอกจากนี ้ ยังพบว่าลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ ได้ แก่ การมีหรื อไม่มีวง
เนื ้อไม้ รู ปแบบของรอยเว้ าที่ผนังเซลล์เวสเซล การมีหรื อไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยมีผนังกันหรื
้ อไม่มีผนังกัน้ ความ
หนาของผนังเซลล์เส้ นใย รู ปแบบการกระจายตัวของพาเรงคิมาแนวแกน จานวนแถวเซลล์พาเรงคิมาแนวรัศมี
ชนิดของสารสะสม ตาแหน่งของยางไม้ ยังสามารถใช้ ในการแก้ ปัญหาการจัดจาแนกชนิดของพืชในสกุลมะพลับ
Diospyros ได้ เช่นกัน
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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
บทนา
ภูมิหลัง
พืชในวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae) เป็ นพืชที่มีการกระจายพันธุ์ในเขตร้ อน (ไซมอน การ์ ด
เนอร์ , พิ นดา สิทธิ สุน ทร, & ก่องกานดา ชยามฤต, 2558) ในประเทศไทยพบพรรณไม้ ในวงศ์ นี ้
จ านวนหนึ่ ง สกุ ล คื อ สกุ ล มะพลั บ (Diospyros L.) ซึ่ ง มี จ านวนทั ง้ สิ น้ ประมาณ 60 ชนิ ด
(Phengklai, 1981) พืชในสกุลนี ้มีลกั ษณะเด่น คือ เปลือกและแก่นของเนื ้อไม้ มีสีดา ใบและผลเมื่อ
แห้ งจะเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลคล ้าถึงดา ใบเป็ นใบเดี่ยว เรี ยงสลับ ดอกเป็ นดอกแยกเพศ มักออกเป็ น
ดอกเดี่ยวหรื อเป็ นช่อสัน้ ๆ ตามกิ่งและง่ามใบ โดยดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอาจอยู่ต้นเดียวกัน
หรื อต่างต้ นก็ได้ กลีบ เลี ้ยงมีจานวน 4–5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอกจะมีจานวนเท่ากับ
ก ลี บ เลี ้ย ง ข อ บ ก ลี บ เรี ย ง เก ย ซ้ อ น กั น ค ล้ า ย กั ง หั น ล ม เก ส รเพ ศ ผู้ มี 6 อั น ขึ น้ ไป
รังไข่อยู่เหนือโคนกลีบรองดอก ก้ านชูเกสรเพศเมียมี 1–6 อัน ผลเป็ นชนิดผลสดและอุ้มน ้า ขัวผลมี
้
ฝาหรื อ กลี บ เลี ย้ งคล้ า ยหมวก ซึ่ ง โครงสร้ างนี พ้ ั ฒ นามาจากกลี บ เลี ย้ ง (Hallé, Oldeman, &
Tomlinson, 1978) โดยพื ช สกุ ล นี ม้ ี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ เป็ นอย่ า งมาก เช่ น มะพลั บ
( Diospyros areolata King & Gamble) เนี ย น ( D. diepenhorstii Miq.) แ ล ะ พ ลั บ จี น
(D. kaki Thunb.) นอกจากนี ้ ยังมี การน าไปใช้ ประโยชน์ ในด้ านสมุน ไพร เช่น ผลของมะเกลือ
(D. mollis Griff.) ซึ่งมีสารไดโอสปี โรลไดกลูโคไซด์ (diospyrol diglucoside) มีคุณสมบัติใช้ เป็ น
ยาถ่ายพยาธิ ยาแก้ ท้องเดิน และรักษาโรคความดันโลหิต (Suwama et al., 2018)
การจัดจาแนกพืชส่วนใหญ่จะใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลักษณะของดอกและผล เช่น การใช้ ลกั ษณะดอกแยกเพศ (unisexual flower) น ้ายางขาว
(milky sap) และรังไข่ (ovary) ในการจาแนกพืชวงศ์มะเกลือออกจากพืชวงศ์พิกลุ (Sapotaceae)
และวงศ์กายาน (Styracaceae) ซึง่ เป็ นวงศ์ที่มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาใกล้ เคียงกัน (Hiern, 1873)
นอกจากนี ้ การจาแนกพืชวงศ์มะเกลือออกจากวงศ์ที่มีลกั ษณะสัณ ฐานวิทยาที่ใกล้ เคียงกันยัง
สามารถใช้ ลกั ษณะการมีตอ่ มน ้าต้ อยที่ไม่ได้ เกิดที่ดอก (extrafloral nectary) มาเป็ นเกณฑ์ในการ
จาแนกพืชในระดับวงศ์ (Contreras & Lersten, 1984) รวมถึงลักษณะสัณฐานวิทยาที่นามาใช้ ใน
การจัดจาแนกสกุลของพืชวงศ์มะเกลือจะใช้ ลกั ษณะการติดของกลีบเลี ้ยงของผลและจานวนเมล็ด
ภายในผล (Wallnöfer, 2001)
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อย่างไรก็ตาม พรรณไม้ ในสกุลมะพลับมีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใกล้ เคียงกันมาก
เช่น มะพลับ (D. areolata) มีลกั ษณะใบขอบขนานแคบ ปลายเรี ยวแหลม และเนื ้อหนาคล้ ายหนัง
ซึง่ ลักษณะข้ างต้ นคล้ ายกับตะโกสวน (D. malabarica (Desv.) Kostel var. siamensis (Hochr.)
Phengklai) หรื อ พลับ เขา (D. undulata Hiern) มี ลัก ษณะใบขอบขนานแกมรี แ ละก้ านดอก
เพศผู้สนั ้ ซึง่ ทาให้ เกิดความสับสนในการจาแนกกับขมิ ้นต้ น (D. lanceifolia Roxb.) (ไซมอน การ์ ด
เนอร์ et al., 2558) และงานวิ จั ย ของ Venkatasamy, Khittoo, Nowbuth, and Vencatasamy
(2006) ได้ ศึ ก ษาลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาเพื่ อ ใช้ ในการจั ด จ าแนกพื ช ในสกุ ล มะพลับ พบว่ า
D. egrettarum และ D. leucomelas มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาของใบที่คล้ ายคลึงกันจึงไม่สามารถ
นามาใช้ แยกชนิดของพืชได้
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่ามีการศึกษาและนาข้ อมูลทางสัณฐานวิทยามาใช้
ในการจัดจาแนกพืชวงศ์มะเกลือ เช่น De Candolle and Candolle (1844) ใช้ ลกั ษณะสัณ ฐาน
วิทยาจาแนกพืชวงศ์มะเกลือทัว่ โลกออกเป็ น 8 สกุล 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) ใช้ รูป แบบการเรี ยงตัวของกลีบ ดอก จาแนกพื ชวงศ์
มะเกลือออกเป็ น 5 สกุลทั่วโลก คือ Diospyros, Euclea, Maba, Tetraclis และ Royena ต่อมา
Wallnöfer (2001) รวบรวมข้ อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิทยาเอมบริ โอ สารประกอบทางเคมี
ในพืช คาริ โอไทป์ นิเวศวิทยา และการศึกษาทางด้ านวิวฒ
ั นาการชาติพนั ธุ์ของพืชในวงศ์มะเกลือ
เพื่อจัดจาแนกพืชวงศ์นี ้ออกเป็ น 2 สกุลคือ สกุล Diospyros และสกุล Euclea โดยในประเทศไทย
มีการรายงานพบพืชวงศ์มะเกลือเพียง 1 สกุล คือ Diospyros มีจานวน 60 ชนิด (สานักงานหอ
พรรณไม้ , 2557)
นอกจากนี ้ พืชสกุลนี ้ มีช่วงเวลาการออกดอกและผลสัน้ ทาให้ มีปัญหาเก็บตัวอย่างพืชที่
ได้ ดอกและผลไม่ ค รบและส่ ง ผลให้ ไม่ ส ามารถระบุ ช นิ ด พื ช ได้ (Utsunomiya et al., 1998)
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ การจัดจาแนกพืชโดยใช้ สณ
ั ฐานวิทยาในบางกรณีอาจนามาใช้ ในการจัดจาแนก
พื ชได้ ไม่สมบูรณ์ จึงต้ องนาข้ อมูลจากหลาย ๆ ด้ านมาพิ จารณาร่ วมกัน เพื่ อให้ การจาแนกพื ช
ชัดเจนและถูกต้ องมากที่สดุ โดยกายวิภาคศาสตร์ ของพืช (plant anatomy) เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษา
เกี่ยวกับเซลล์และเนื ้อเยื่อของพืชซึ่งมีความสาคัญทางอนุกรมวิธาน เนื่องจากลักษณะของเซลล์
และเนือ้ เยื่อเป็ นลักษณะทางพันธุกรรมและได้ รับอิทธิ พลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม
ค่อนข้ างน้ อย จึงเหมาะต่อการนามาใช้ ในการแก้ ปัญหาด้ านการระบุพืชที่ มีลกั ษณะทางสัณฐาน
วิทยาใกล้ เคียงกัน เช่น งานวิจยั ของ Ugbogu, Olowokudejo, and Ogundipe (2016) ศึกษาพืช
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สกุลมะพลับที่พบในประเทศไนจีเรี ย จานวน 30 ชนิด พบว่า ลักษณะผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
(epidermal cell) ผิว เคลื อบคิ วทิ น (cuticle) ปุ่ มเล็ก (papillae) ความยาวของปากใบ (stoma)
ความหนาแน่นของปากใบ และความยาวของเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว เป็ นลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ อนุ ก รมวิ ธ านของพื ช สกุ ล มะพลั บ และเมื่ อ พิ จ ารณ าการศึ ก ษ า
กายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลมะพลับในปั จจุบนั มีรายงานการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุล
นี เ้ พี ย งบางชนิ ด เท่ า นั น้ เช่ น การศึ ก ษาลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาและกายวิ ภ าคศาสตร์ ข อง
พลับจีน (D. kaki) (Paudel & Heo, 2017) การศึกษากายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบเนื ้อไม้ ของพืช
สกุ ล มะพลั บ ในประเทศศรี ลั ง กา (Wickremasinghe & Heart, 2006) แต่ ก ารศึ ก ษาเหล่ า นี ้
ยังไม่ครอบคลุมถึงชนิดที่พบในประเทศไทย
จากข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของ
แผ่ น ใบ ก้ านใบ และเนื อ้ ไม้ ของพื ช ในสกุ ล มะพลับ บางชนิ ด ที่ ก ระจายพั น ธุ์ ใ นประเทศไทย
โดยเตรี ยมสไลด์ ถาวรพืชที่ ศึกษาด้ วยวิธีการลอกผิวใบ (peeling method) การทาให้ แผ่นใบใส
(clearing method) การศึก ษากายวิภ าคศาสตร์ ข องก้ า นใบโดยกรรมวิ ธี พ าราฟฟิ น (paraffin
method) และการศึกษาเนื อ้ ไม้ เพื่อนาข้ อมูลลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่ได้ จากการศึกษา
ไปใช้ ในการสร้ างรูปวิธานระบุชนิดของพืชในสกุลมะพลับ อันจะเป็ นผลให้ การจาแนกและระบุพืช
ในสกุลนี ้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ความมุ่งหมายงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ พืชสกุลมะพลับ
บางชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
2. เพื่อบรรยายลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ พืชสกุลมะพลับ
บางชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
3. เพื่ อ สร้ างรู ป วิ ธ านระบุ ช นิ ด ของพื ช สกุล มะพลับ บางชนิ ด ที่ มี ก ารกระจายพัน ธุ์ ใน
ประเทศไทย โดยใช้ ลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์

4
ความสาคัญของงานวิจัย
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ในครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบลักษณะของแผ่นใบ ก้ านใบ
และเนื ้อไม้ พืชสกุลมะพลับบางชนิดในประเทศไทย โดยวิธีก ารลอกผิวใบ ศึกษากายวิภาคศาสตร์
ในภาคตัดขวางโดยวิธีพาราฟฟิ นและศึกษาโครงสร้ างของเนือ้ ไม้ ข้ อมูลลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตร์ ที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถนามาพิจารณาพืชเพื่อจัดจาแนกพืชสกุลมะพลับ สร้ าง
รูปวิธานเพื่อระบุพืชในระดับชนิดของพืชในสกุลมะพลับ นอกจากนี ้ ยังสามารถนาข้ อมูลที่ศกึ ษาได้
ไปประยุกต์ใช้ ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพืชที่ศึกษาและศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งใน
พิพิธภัณฑ์ พืชกรุ งเทพ (BK) และหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (BKF)
ออกสารวจและเก็บตัวอย่างพืชสกุลมะพลับที่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย นาตัวอย่างพืชที่เก็บ
ได้ มาแยกออกเป็ น สองส่วน ส่วนหนึ่งจัดทาเป็ น ตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งเพื่อเป็ นพรรณไม้ อ้างอิง
ในการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ เพื่อศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ โดยรักษาสภาพ
เซลล์ไว้ ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70% นาชิ ้นตัวอย่างที่ผ่านการรักษาสภาพเซลล์ไว้
อ ย่ า งน้ อ ย 24 ชั่ ว โม ง ม า ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ เนื ้อ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบ โด ย วิ ธี ก า รล อ ก ผิ ว ใบ
เทคนิคการทาให้ แผ่นใบใส และ ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ในภาคตัดขวางโดยกรรมวิธี
พาราฟฟิ น และศึกษาโครงสร้ างของเนือ้ ไม้ บรรยายลักษณะพืชแต่ละชนิดจากสไลด์ถาวรที่เตรี ยม
ได้ นาข้ อมูลที่ได้ ไปสร้ างรูปวิธานเพื่อระบุพืชในระดับชนิดของพืชในสกุลมะพลับ
สถานที่ทาการวิจัย
1. ห้ องปฏิ บัติ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พื ช กรุ ง เทพ กลุ่ม วิ จัย เพื่ อ การคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช กองคุ้ม ครองพัน ธุ์ พื ช
กรมวิชาการเกษตร
3. หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องและได้ น าเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. การจัดจาแนกพืชวงศ์มะเกลือ
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์มะเกลือ
3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะพลับ
4. ประโยชน์ของพืชสกุลมะพลับ
5. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลมะพลับ
การจัดจาแนกพืชวงศ์ มะเกลือ
จากการศึกษาการจัดจาแนกพืชวงศ์มะเกลือ พบรายงานการศึกษาจากนักพฤกษศาสตร์
หลายท่านดังนี ้
De Candolle and Candolle (1844) จาแนกพื ชวงศ์ มะเกลือออกเป็ น 8 สกุล โดย
อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ ได้ แก่ 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) จาแนกพืชวงศ์มะเกลือออกเป็ น 5 สกุลโดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยงตัว
ของกลีบในวงกลีบดอก คือ Tetraclis, Diospyros, Euclea, Royena และ Maba
Duangjai, Wallnöfer, Samuel, Munzinger, and Chase (2006) จัดจาแนกพืชวงศ์
มะเกลือ โดยใช้ ข้อมูลความสัมพันธ์ ท างสายวิวัฒ นาการซึ่งสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 วงศ์ ย่อย
(subfamily) คื อวงศ์ ย่อย Lissocarpoideae และวงศ์ ย่อย Ebenoidea ซึ่งประกอบด้ วย 4 สกุล
คือ Lissocarpa Benth, Euclea, Royena และ Diospyros
1. การจัดจาแนกพืชสกุลมะพลับ
ในทวี ป เอเชี ย มี ร ายงานการศึ ก ษาของ Phengklai (1981) ที่ ร ายงานการส ารวจ
พืชวงศ์มะเกลือในประเทศไทย โดยพบพรรณไม้ วงศ์นี ้มีเพียง 1 สกุล คือสกุล Diospyros มีจานวน
60 ชนิ ด ดัง ตาราง 1 ซึ่ง ประกอบด้ ว ยพื ช ชนิ ด ใหม่ ข องโลกที่ ได้ ค้ น พบ จ านวน 7 ชนิ ด ได้ แ ก่
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 ะ พ 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) ได้ จาแนกพืชสกุลมะพลับที่พบในประเทศไทย
ตามเกณฑ์ตา่ ง ๆ ไว้ ดงั นี ้
1.1 แบ่งกลุม่ ตามเกณฑ์นิเวศวิทยาของพืชสกุลมะพลับ ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1.1.1 พื ช ที่ ขึ ้น ใน ที่ ชุ่ ม ชื ้น ได้ แ ก่ ม ะ พ ลั บ (D. areolata) ลู ก หั ว น ก
(D. confertiflora) เท้ าแสนปม (D. cauliflora Blume) ข้ าวเม่าเหล็ก (D. toposia var. toposia)
มะพลับทอง (D. transitoria Bakh.) ดาตะโก (D. wallichii King & Gamble) และลักเคยลักเกลือ
(D. sumatrana Miq.)
1.1.2 พืชที่ขึ ้นในที่ชุ่มชื ้นและแห้ งแล้ ง ได้ แก่ ตับเต่าต้ น (D. ehretioides Wall.)
ตะโกพนม (D. castanea (Craib) Fletch) มะเกลื อ กา (D. gracilis H.R.Fletcher) มะเกลื อ
(D. mollis) ต าน ด า (D. montana Roxb.) ต ะโก น า (D. rhodocalyx Kurz) พ ญ าราก ด า
(D. rubura Lecomte) และมะเขือเถื่อน (D. variegata Kurz)
1.1.3 พืชที่ขึ ้นในที่หนาวเย็น ได้ แก่ กล้ วยฤาษี (D. glandulosa Lace)
1.1.4 พื ช ที่ ขึน้ ในที่ ทั่ว ไปยกเว้ น บริ เวณที่ ห นาวเย็ น ได้ แ ก่ จัน (D. decandra
Lour.) และมะพลับทะเล (D. malabarica var. siamensis)
1.2 แบ่งกลุ่ม ตามเกณฑ์ ป ริ ม าณสารแทนนิ น ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบภายในเซลล์ ผ ล
ออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1.2.1 พืชที่ไม่มีสารแทนนินที่ เป็ นองค์ประกอบภายในเซลล์ผล ได้ แก่ มะเกลือ
(D. mollis) ตานดา (D. montana) และดาตะโก (D. wallichii)
1.2.2 พืชที่มีปริ มาณสารแทนนินเป็ นองค์ประกอบภายในเซลล์ผลร้ อยละ 10–30
ได้ แก่ ตับเต่าต้ น (D. ehretioides)
1.2.3 พืชที่มีปริ มาณสารแทนนินเป็ นองค์ประกอบภายในเซลล์ผลร้ อยละ 30–50
ได้ แก่ มะพลับ (D. areolata) เท้ าแสนปม (D. cauliflora) กล้ วยฤาษี (D. glandulosa) มะเกลือกา
(D. gracilis) และพลับจีน (D. kaki)
1.2.4 พื ช ที่ มี ป ริ ม าณสารแทนนิ น เป็ น องค์ ป ระกอบภายในเซลล์ ผ ลมากกว่ า
ร้ อยละ 50 ได้ แก่ จั น (D. decandra) มะพลั บ ทะเล (D. malabarica var. siamensis) และ
ตะโกนา (D. rhodocalyx)
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ทังนี
้ ้ จากรายงานของ Wallnöfer (2001) พบว่าการกระจายพันธุ์ของพืชสกุลมะพลับ
สามารถพบได้ ทวั่ โลก ประมาณ 500–600 ชนิด โดยมีการกระจายพันธุ์ในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ซึง่ พบได้ มาก
ที่ สุด ในทวี ป เอเชี ย ประมาณ 200–300 ชนิ ด ทวี ป อเมริ ก าประมาณ 100 ชนิ ด ทวี ป แอฟริ ก า
ประมาณ 94 ชนิด ทวีปออสเตรเลียประมาณ 15 ชนิด และหมู่เกาะมาดากัสการ์ และเกาะโคโมโร
ประมาณ 98 ชนิ ด โดยในทวี ป แอฟริ ก า Hutchinson and Dalziel (1954) ได้ ท าการส ารวจ
และศึกษาการกระจายพันธุ์ของพืชสกุลมะพลับในประเทศไนจีเรี ย พบการกระจายพันธุ์ของพืช
สกุลนี ป้ ระมาณ 25 ชนิ ด มี ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยาทัง้ ที่ เป็ น ไม้ ต้น และไม้ พุ่ม ขอบใบเรี ย บ
ไม่มียาง เนื ้อไม้ มีสีดา ช่อดอกแบบกระจุก ดอกแยกเพศ ผลสดแบบเบอรี่ ล้ อมรอบด้ วยกลีบเลี ้ยง
จากการรวบรวมงานวิจยั และรายงานการศึกษาการจัดจาแนกพืชวงศ์มะเกลือพบว่า
ประเทศไทยพบพรรณไม้ ในวงศ์นี ้เพียงหนึ่งสกุลเท่านันคื
้ อ สกุลมะพลับ ซึง่ มีจานวนชนิดที่รายงาน
ทังสิ
้ ้น 64 ชนิดทัว่ ภูมิภาคของประเทศไทยดังที่แสดงไว้ ในตาราง 1 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มี
การศึกษาการจัดจาแนกพืชสกุลมะพลับ ที่พบในประเทศไทยโดยใช้ ลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์
เป็ นเกณฑ์
ตาราง 1 รายชื่อพืชสกุลมะพลับที่พบในประเทศไทย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อวิทยาศาสตร์
Diospyros andamanica (Kurz) Bakh.
D. apiculata Hiern
D. areolata King & Gamble
D. bambuseti H.R.Fletcher
D. bejaudii Lecomte
D. blancoi A.DC.
D. borneensis Hiern
D. brandisiana Kurz
D. buxifolia Hiern
D. castanea (Craib) Fletcher
D. cauliflora Blume
D. coaetanea H.R.Fletcher

ชื่อพืน้ เมือง
พลับอันดา
มะพลับไข่นก
มะพลับ
มะเกลืออรัญ
พลับดง
พลับบอเนียว
ขี ้หนู
ดา
สัง่ ทา
ตะโกพนม
เท้ าแสนปม
ล่าตาควาย
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ตาราง1 (ต่อ)
ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อวิทยาศาสตร์
D. collinsiae Craib
D. confertiflora )Hiern( Bakh.
D. curranii Merr.
D. dasyphylla Kurz
D. decandra Lour.
D. dictyoneura Hiern
D. diepenhorstii Miq.
D. discolor Willd.
D. ehretioides Wall.
D. ferrea (Willd.) Bakh.
D. filipendula Pierre ex Lecomte
D. frutescens Blume
D. fulvopilosa H.R.Fletcher
D. glandulosa Lace
D. gracilis H.R.Fletcher
D. hasseltii Zoll.
D. insidiosa Bakh.
D. kerrii Craib
D. kurzii Hiern
D. lanceifolia Roxb.
D. latisepala Ridl
D. longipilosa Phengklai
D. malabarica (Desv.) Kostel var.
malabarica
D. malabarica (Desv.) Kostel var. siamensis
Hochr. Phengklai

ชื่อไทย
พลับยอดดา
ลูกหัวนก
รักดา
จันเขา
จัน
ดงน ้า
เนียน
มะริด
ตับเต่าต้ น
ขี ้หนู
ลาบิดดง
พลับกล้ วย
เนียน
กล้ วยฤาษี
มะเกลือกา
ตะโกจัน
จันเขา
มะพลับดง
พลับม่าน
พลับหัวแข็ง
เทพพนม
มะพลับขน
ตะโกสวน
มะพลับทะเล
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลาดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ชื่อวิทยาศาสตร์
D. martabanica C. B. Clarke
D. mollis Griff.
D. montana Roxb.
D. oblonga Wall. Ex G. Don
D. pendula Hasselt ex Hassk.
D. phengklai Duangjai, Sinbumr. & Suddee
D. phuketensis Phengklai
D. pilosanthera Blanco
D. pilosiuscula G.Don
D. pyrrhocarpa Miq.
D. scalariformis H.R.Fletcher
D. scortechinii King & Gamble
D. sumatrana Miq.
D. tahancensis Bakh.
D. thaiensis Phengklai
D. toposia var. toposia
D. trianthos Phengklai
D. transitoria Bakh.
D. truncata Zoll. & Moritzi
D. ranongensis Phengklai
D. rhodocalyx Kurz
D. rubra Lecomte
D. undulata Hiern
D. variegata Kurz
D. venosa Wall.
D. vera (Lour.) A. Chev.

ชื่อพืน้ เมือง
พลับไข่เต่า
มะเกลือ
ตานดา
โมรี
อินป่ า
มะพลับเพ็งคล้ าย
พลับภูเก็ต
กะลิง
หางหนู
เนียน
พลับท้ องขาว
ไข่นก
ลักเคยลักเกลือ
ไหม้
มะพลับเล็บนาง
ข้ าวเม่าเหล็ก
สามเกลอ
มะพลับทอง
พลับน้ อย
พลับระนอง
ตะโกนา
พญารากดา
พลับเขา
มะเขือเถื่อน
จันดา
ลาบิด
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ตาราง (ต่อ)
ลาดับ
ชื่อวิทยาศาสตร์
63 D. wallichii King & Gamble
64 D. winitii H.R.Fletcher

ชื่อพืน้ เมือง
ดาตะโก
มะพลับเจ้ าคุณ

ที่ ม า: ดั ด แปลงจากส านั ก หอพรรณ ไม้ (2557); Phengklai (2005); & Duangjai,
Sinbumroong, and Suddee (2018)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชวงศ์ มะเกลือ
พื ช วงศ์ ม ะเกลื อ ตั ง้ ชื่ อ ตามชื่ อ สามั ญ ของต้ น ebony (Diospyros ebenum Hiern)
จากรายงานของ ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al. (2558) พบการกระจายพันธุ์ทวั่ โลกประมาณ 485 ชนิด
โดยส่วนใหญ่กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่เขตร้ อนและได้ บรรยายลักษณะพรรณไม้ ของพืชวงศ์มะเกลือไว้
ว่าเป็ นไม้ ผลัดใบและไม่ผลัดใบ ไม่มียาง ใบเดี่ยวออกแบบสลับ วนรอบหรื อในระนาบ ขอบใบเรี ยบ
ดอกสมมาตรแบบรัศมี ออกดอกตามซอกใบ ดอกแยกเพศแยกต้ น ช่อดอกเพศผู้สนั ้ ๆ ดอกเพศเมีย
มัก ใหญ่ ก ว่ า เพศผู้ ชัน้ กลี บ เลี ย้ ง 3–7 กลี บ แผ่ อ อกและโค้ ง กลับ หลอดกลี บ ดอกปลายแยก
และบิ ด 3–7 กลี บ มั ก จะเชื่ อ มกั น เล็ ก น้ อยที่ ฐ าน ดอกเพศผู้ มั ก มี เกสรเพศเมี ย ที่ เป็ นหมั น
ดอกเพศเมียมีก้านเกสร 1–4 อันและเกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน ผลสดมีเนื ้อ บางครัง้ อาจแห้ ง แตกได้
ชันกลี
้ บเลี ้ยงเจริญรองรับผล เมล็ดมี 2–4 เมล็ด
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะพลับ
1. ลักษณะประจาสกุล
พืชสกุลมะพลับเป็ นสกุลพืชที่มีการกระจายพันธุ์ทวั่ โลกทังในเอเชี
้
ยตะวันออกเฉียงใต้
ทวีปแอฟริ กา ทวีปอเมริ กา และหมู่เกาะมาดากัสการ์ ลักษณะพรรณไม้ เป็ นไม้ ต้นเป็ นส่วนใหญ่
พบที่เป็ นไม้ พ่มุ บ้ างในบางชนิด มีลาต้ น หลักลาเดียวและมีกิ่งออกโดยรอบ มีใบแผ่แบน เปลือกมี
สีเทาเข้ มถึงดา แข็งและเปราะ ไม่มียาง ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ ขอบเรี ยบ เกลี ้ยงหรื อมีขน เส้ นใบโค้ ง
และเชื่อมเป็ นวง หรื อค่อย ๆ จางหายไปยังขอบใบ เส้ นใบย่อยเป็ นขันบั
้ นได หรื อร่ างแห ไม่มีหูใบ
ดอกมีสีขาวถึงเหลือง พบบ้ า งที่สีออกชมพู บานในตอนกลางคืน ดอกสมมาตร เป็ นดอกแยกเพศ
ต่างต้ น ออกเดี่ยวหรื อออกเป็ นช่อกระจุกแน่น พบบ้ างที่เป็ นช่อแตกแขนง ส่วนมากออกดอกตาม
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ซอกใบหรื อตามกิ่ งใต้ ใบ กลีบเลีย้ งโคนมักเชื่ อมติดกัน เป็ นรู ปถ้ วยหรื อรู ประฆัง ปลายแยกเป็ น
4–5 แฉก ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 3–48 อัน ไม่โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอก ออกเป็ นดอกเดี่ยวหรื อ
เป็ น คู่ มี รังไข่เป็ น หมัน ดอกเพศเมี ย มี ขนาดใหญ่ กว่าดอกเพศผู้ แต่มี กลี บ เลีย้ งและกลีบ ดอก
คล้ า ยกัน มี เกสรเพศผู้เป็ น หมัน รั ง ไข่ เหนื อ วงกลี บ มี 3–10 ช่ อ ง ก้ า นเกสรเพศเมี ย มี 1–5 อัน
โคนเชื่อมกัน ผลเป็ นแบบมีเนื ้อนุ่มชุ่มน ้าถึงแข็ง หรื อแห้ งเปราะ ด้ านในแข็ง เมล็ดมีได้ ถึง 16 เมล็ด
มีกลีบเลี ้ยงแข็ง ติดที่โคน ผลเมื่อแก่ไม่แตก มีสีดาเมื่อสุก ดังภาพประกอบ 1 (ไซมอน การ์ ดเนอร์
et al., 2558)

ภาพประกอบ 1 ลักษณะผลบางชนิดของพืชสกุลมะพลับ
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
ที่มา: ดัดแปลงจาก Phengklai (1972)
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Utsunomiya et al. (1998) ได้ รายงานการกระจายพันธุ์ของพืชสกุลมะพลับในประเทศไทยโดยพบ
ที่จงั หวัดเชียงใหม่ 5 ชนิด พิษณุโลก 4 ชนิด สระบุรี 4 ชนิด นครราชสีมา 3 ชนิด กรุงเทพฯ 3 ชนิด
ประจวบคีรีขนั ธ์ 2 ชนิด จันทบุรี 7 ชนิด และภูเก็ต 4 ชนิด ดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 พื ้นที่การกระจายพันธุ์ของพืชสกุลมะพลับในประเทศไทย
ที่มา: ดัดแปลงจาก Utsunomiya et al. (1998)
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2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะพลับบางชนิดที่ศึกษา
2.1 มะพลับไข่นก (D. apiculata)
ไม้ พุ่มหรื อไม้ ต้นขนาดเล็ก สูงได้ ถึง 5 เมตร เปลือกสีเทาอ่อนถึงเข้ ม เรี ยบหรื อ
มี ร่อง เปลื อกในสีแดง ใบปลายเรี ยวแหลม โคนตัดถึงกลมหรื อค่อนข้ างรู ป หัวใจ ใบอ่อนมี ขน
ด้ านบน ใบแก่เนื ้อคล้ ายแผ่นหนังบาง ด้ านบนสีเขียวเข้ ม สีจางด้ านล่าง มีขนกระจาย ดอกเพศผู้
สีขาวหรื อครี มอ่อน ออกเป็ นกลุ่มแน่นกลุ่มละ 3 ดอก ก้ านดอกสันเกื
้ อบไม่มี กลีบเลี ้ยงรู ประฆัง
ปลายจัก ลึก เกื อ บถึ ง โคน เป็ น แฉกรู ป สามเหลี่ ย ม 4–5 แฉก ดอกเพศเมี ย เป็ น ดอกเดี่ ย ว ไม่ มี
ก้ านดอก กลีบเลี ้ยงและกลีบดอกคล้ ายดอกเพศผู้แต่ค่อนข้ างใหญ่กว่า รังไข่มีขนคล้ ายเส้ นไหม
ผลรู ปไข่ถึงรี แกมรู ปกรวย กว้ าง 1–8 เซนติเมตร ยาว 1.5–2.5 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล หรื อก้ านผล
ใหญ่ แข็ง ขนาดน้ อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ปลายเรี ยวแหลมสัน้ โคนกลม เมื่ออ่อนมีขนยาวคล้ าย
เส้ นไหมหรื อแข็งคล้ ายหนาม กลีบเลี ้ยงจักค่อนลึกถึงโคน เป็ นแฉกยาวกว้ าง 4–5 แฉก แฉกกลีบ
เลี ้ยงไม่โค้ งกลับหรื อขอบเป็ นคลื่น (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558)
2.2 สัง่ ทา (D. buxifolia Hiern)
ไม้ ต้นขนาดเล็กหรื อกลาง สูงถึง 22 เมตร ลาต้ นแหลมเรี ยว มีพพู อนเล็ก เปลือก
สีเทาอมเขียวถึงดา แตกเป็ นร่องเล็ก เปลือกในสีออกแดง ใบรูปรี ถึงรูปไข่หรื อค่อนข้ างเป็ นสี่เหลี่ยม
กว้ าง 0.5–2 เซนติเมตร ยาว 1.2–5 เซนติเมตร ใบแผ่แบน ปลายและโคนทู่หรื อแหลม ใบอ่อนมีขน
ใบแก่เนือ้ คล้ ายกระดาษหนาขนเกลี ้ยง เส้ นใบย่อยเห็นไม่ชดั ก้ านใบมีขนแน่นสีทอง ดอกเพศผู้
ออกเป็ นกลุ่ ม ๆ ละ 2–5 ดอก ไม่ มี ก้ านดอก กลี บ เลี ย้ งยาว 2–3 เซนติ เมตร กลี บ เลี ย้ งยาว
2–3 เซนติเมตร รูประฆังคว่า แฉกเป็ นรูปไข่ 4 แฉกซ้ อนกัน มีขนด้ านนอก ด้ านในขนเกลี ้ยง มีเกสร
เพศผู้ 10–18 อัน ก้ านชูอบั เรณูมีขน รังไข่เป็ นหมันมีขนแน่น ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวตามซอก
ใบ ก้ านดอกยาว 1–2 มิลลิเมตร มีขน กลีบเลี ้ยงและกลีบดอกคล้ ายดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่า ผลรี
ปลายเป็ น กรวยหรื อ จะงอย มัก เกลี ย้ ง ยกเว้ น มี ข นที่ ป ลาย กลี บ เลี ย้ งเห็ น ไม่ ชัด จัก เป็ น แฉก
4–5 แฉก มีขนด้ านนอก เกลี ้ยงด้ านใน (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558)
2.3 จัน (D. decandra )
ไม้ ต้น สูงประมาณ 10–15 เมตร เปลือกลาต้ นเรี ยบ สีนา้ ตาลเข้ ม ตามกิ่งอ่อน
ยอดอ่ อ นมี ข นสี น า้ ตาลปกคลุม ใบเดี่ ย ว ออกเรี ย งสลับ ใบรู ป รี ปลายใบแหลม โคนใบมน
หลังใบเรี ยบเป็ นมันลื่น สีเขียวเข้ ม ท้ องใบเรี ยบ สีอ่อนกว่า ขอบใบเรี ยบ ดอกแยกเพศอยูค่ นละดอก
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แต่ อ ยู่ในต้ น เดี ย วกัน ดอกตัว ผู้อ อกเป็ น ช่ อ ดอกตัว เมี ย ออกดอกเดี่ ย ว สี ข าวนวล กลี บ ดอก
เชื่ อ มติ ด กัน เป็ นหลอดสัน้ ๆ ผลรู ป ทรงกลมแป้ น หรื อ กลม ผิ ว ผลเรี ย บ ผลอ่ อ นสี เขี ย วพอสุก
เป็ นสีเหลืองมีกลิ่นหอม รับประทานได้ ที่ ขวั ้ ผลมี กลีบเลี ้ยงติดอยู่ มี เนื อ้ ผล เม็ดกลมรี สีนา้ ตาล
มี 3–4 เมล็ด (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558; นิจศิริ เรื องรังษี , 2547)
2.4 ตับเต่าต้ น (D. ehretioides)
ไม้ ต้น สูงได้ ถึง 15 เมตร ใบรูปรี หรื อรูปไข่กว้ าง ยาว 10–28 เซนติเมตร ปลายมน
โคนกลมหรื อเว้ าตื ้น เส้ นใบย่อยแบบร่ างแหชัดเจน ก้ านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี ้ยง
และกลีบดอกจานวนอย่างละ 4 กลีบ ดอกเพศผู้ออกเป็ นช่อกระจุกสัน้ ๆ ก้ านดอกยาวประมาณ
3 มิลลิเมตร กลีบเลี ้ยงรู ประฆัง ยาว 2–3 มิลลิเมตร แฉกลึกประมาณหนึ่งส่วนสาม มีขนด้ านนอก
ดอกรู ป คนโท ยาว 3–5 มิ ล ลิ เมตร แฉกลึ ก เกสรเพศผู้มี 20–30 อัน รั ง ไข่ ที่ ไม่ เจริ ญ มี ข นยาว
ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ หรื อเป็ นช่อกระจุกสัน้ ๆ กลีบเลี ้ยงแฉกลึก ด้ านนอก มีขน รังไข่มีขนคล้ าย
ข น แ ก ะ มี 6 ช่ อ ง ไม่ มี เก ส รเพ ศ ผู้ ที่ เป็ 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 กลีบเลี ้ยงรูปรี แฉกลึก พับงอกลับ ก้ านผลยาวประมาณ 1 เซนติเมตร (ไซมอน
การ์ ดเนอร์ , พินดา สินธิสนุ ทร, & ก่องกานดา ชยามฤต, 2549)
2.5 ลาบิดดง (D. filipendula Pierre ex Lecomte)
ไม้ ต้น สูงได้ ถึง 12 เมตร มีขนสันนุ
้ ่มตามกิ่ง แผ่นใบทังสองด้
้
าน ก้ านใบ ก้ านดอก
กลี บ เลี ย้ งและกลี บ ดอกด้ า นนอก ใบรู ป รี ห รื อ รู ป ไข่ ยาว 4–6 เซนติ เมตร ปลายแหลมหรื อ มน
โคนมน กลม หรื อ เว้ าตื น้ ก้ า นใบยาว 1–3 มิ ลลิเมตร กลี บ เลี ย้ งและกลีบ ดอกจานวนอย่างละ
4 กลีบดอกเพศผู้ก้านดอกยาว 1–2 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งรู ประฆัง ยาว 2–4 มิลลิเมตร แฉกลึก
ประมาณกึ่ งหนึ่ง ดอกรู ป ดอกเข็ม ยาว 1.2–1.6 เซนติเมตร กลีบ ดอกแฉกลึกประมาณกึ่งหนึ่ง
ด้ านนอกมี ขนสัน้ นุ่ม เกสรเพศผู้มี 12–16 อัน รังไข่ที่ ไม่เจริ ญ เกลีย้ ง ดอกเพศเมี ยก้ านดอกยาว
2–4 เซนติเมตร รังไข่มีขนยาวที่โคน มี 4 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1 เม็ด ไม่มีเกสรเพศผู้ที่เป็ นหมัน
ผลรู ป รี ก ว้ า งเกื อ บกลม ยาว 2–2.5 เซนติ เมตร กลี บ เลี ย้ งแฉกลึก เกื อ บจรดโคน ไม่ พับ งอกลับ
ก้ านผลยาว 2–4 เซนติเมตร (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558)
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2.6 มะพลับทะเล (D. malabarica var. siamensis )
ไม้ ยืนต้ น สูงได้ ถึง 15 เมตร เปลือกลาต้ นเรี ยบสีเทาปนดา หรื อบางทีแตกเป็ นร่อง
เล็ ก ๆ ตามยาว เนื อ้ ไม้ สี ข าว ใบเดี่ ย ว ออกเรี ย งสลั บ ใบรู ป ขอบขนานแกมรู ป หอกกลั บ
กว้ าง 2.5–8 เซนติ เมตร ยาว 10–30 เซนติ เมตร ปลายใบแหลมทู่ โคนใบมน ขอบใบเรี ย บ
หลังใบเรี ย บเป็ น มัน ท้ องใบเรี ย บสีอ่อนกว่า ดอกแยกเพศอยู่กัน คนละต้ น ดอกเพศผู้ออกเป็ น
ช่อสัน้ ๆ ออกตามซอกใบ กลีบดอกมี 4–5 กลีบ ยาว 7–15 มิลลิเมตร ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยว
สี เ หลื อ ง โคนเชื่ อ มติ ด กั น ปลายแยกเป็ นแฉกตื น้ ๆ ผลรู ป ทรงกลม เส้ นผ่ า นศู น ย์ ก ลาง
2.5–5 เซนติเมตร กลีบเลี ้ยงที่มีขวผลมี
ั้
ขนสีน ้าตาล แผ่กว้ างแนบกับส่วนล่างของผลขอบกลีบเป็ น
คลื่น กลีบไม่พบั กลับ โคนและปลายผลมักบุ๋ม (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558; นิจศิริ เรื องรังษี ,
2547)
2.7 มะเกลือ (D. mollis)
ไม้ ต้ น ผลัด ใบหรื อ ไม่ ผ ลัด ใบ สูง ประมาณ 30 เมตร เปลื อ กสี เทาถึ ง สี อ อกด า
ใบรูปไข่หรื อขอบขนานหรื อค่อนข้ างเป็ นรูปหอกกลับกว้ าง 1.5–4 เซนติเมตร ยาว 4–11 เซนติเมตร
ปลายแหลมหรื อ เรี ย วแหลม ปลายทู่ ห รื อ กลม กิ่ ง ออกมี สี เ งิ น ใบแก่ เ นื อ้ คล้ ายหนั ง บาง
ค่อนข้ างเปราะ ใบเกลี ้ยงหรื อมีขนละเอียดบนเส้ นกลางใบด้ านล่าง เมื่อแห้ งสีออกดา เส้ นใบย่อย
เป็ นร่ างแหชัดเจน ก้ านใบยาว 0.5–11 เซนติเมตร มีขน ดอกเพศผู้ เป็ นช่อกระจุกแน่น ก้ านดอก
มี ข น กลี บ เลี ย้ งไม่ มี ข น ขนาดยาว 1–3 เซนติ เมตร รู ป ระฆัง ปลายจัก ลึก เป็ น แฉกโค้ ง 4 แฉก
มีเกสรเพศผู้ 14–24 อัน ดอกเพศเมียเป็ นดอกเดี่ยว ก้ านดอกสัน้ ยาว1–3 มิลลิเมตร กลีบเลี ้ยงและ
กลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า รังไข่มีขน ผลรู ปไข่หรื อกลม ผิวเปราะเป็ นมัน
ขนาด 1.4–2.2 เซนติเมตร ก้ านผลยาวไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ผลไม่มีเนือ้ สีเขียวมะกอกเมื่อสุก
จะมีสีดา กลีบเลีย้ งปลายจักลึกเป็ นแฉกโค้ ง 4 แฉก ไม่พับจีบหรื อขอบเป็ นคลื่น ด้ านในเกลี ้ยง
(เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ,์ 2549; ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2549; สมจิตร พงศ์พงัน, 2534)
2.8 ตานดา (D. montana)
ไม้ พ่มุ หรื อไม้ ต้นขนาดเล็ก สูง 8–15 เมตร ไม่ผลัดใบหรื อผลัดใบบ้ าง แล้ วผลิใบ
ใหม่จานวนมาก ลาต้ นเป็ นร่ อง มีกิ่งใหญ่เป็ นหนามยาวถึง 8 เซนติเมตร เปลือกสีน ้าตาลเข้ มหรื อ
สี อ อกด า แตกเป็ นแผ่ น เป ลื อ กในสี เ หลื อ งจั ด ใบรู ป ไข่ ขน าดกว้ าง 2–4 เซนติ เ มตร
ยาว 5–10 เซนติเมตร ปลายทู่ถึงแหลมหรื อเรี ยวแหลม โคนตัดหรื อรูปหัวใจ กิ่งอ่อนมีขน ใบแก่เนื ้อ
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คล้ ายแผ่นกระดาษหนา ก้ านใบยาว 0.5–1 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร
ดอกออกเป็ นช่อกระจุก 3–10 ดอก กลีบเลี ้ยงยาว 1–2 มิลลิเมตร ปลายจัดลึกเกื อบถึงโคนกลีบ
กลี บ ดอกยาว 8–10 มิ ล ลิ เมตร สี เหลื อ งขุ่น ดอกเพศเมี ย ออกดอกเดี่ ย ว ก้ า นดอกยาวไม่ เกิ น
5 มิ ล ลิ เมตร กลี บ เลี ย้ งและกลี บ ดอกเหมื อ นดอกเพศผู้ รั ง ไข่ ไ ม่ มี ข น ผลทรงกลมหรื อ รู ป ไข่
ขนาด 1.5–3 เซนติ เมตร ก้ านผลยาวประมาณ 0.6 เซนติ เมตร เมื่ อ อ่ อ นมี สี เขี ย วอมเหลื อ ง
เมื่อสุกมีสีส้มถึงนา้ ตาลแดง ไม่มีเนือ้ กลีบเลี ้ยงจักถึงโคนเป็ นแฉก 4 แฉก กางออกหรื อโค้ งกลับ
ขอบมักเป็ นคลื่น ไม่พบั จีบ (เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ,์ 2549; ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2549)
2.9 พลับภูเก็ต (D. phuketensis Phengklai)
ไม้ ต้ น สูง ถึ ง 20 เมตร เปลื อ กเป็ น ร่ อ งสี อ อกด า ใบรู ป ขอบขนานหรื อ ใบหอก
แกมขอบขนาน กว้ า ง 3.5–6.5 เซนติ เมตร ยาว 14–22 เซนติ เมตร ปลายเรี ย วแหลม โคนทู่
และค่อนข้ างเบี ้ยว ใบแก่เนื ้อคล้ ายกระดาษหนา มีขนประปรายแล้ วเกลี ้ยงทังสองด้
้
านยกเว้ นตาม
เส้ นกลางใบ เส้ นใบ 7–10 คู่ โค้ งแต่ไม่เชื่อมกันที่ขอบใบ ค่อนข้ างเป็ นร่ อง ด้ านบนนูนชัดด้ านล่าง
เส้ นใบย่อยเป็ นขันบั
้ นได จางด้ านบน ชัดด้ านล่าง ก้ านใบยาว 1–1.5 เซนติเมตร เป็ นร่ องด้ านบน
เมื่ออ่อนมีขนสีอ่อนแล้ วเกลี ้ยง ตาดอกมีขนสีเข้ ม กิ่งอ่อนขนเกลี ้ยง เมื่อแห้ งสีน ้าตาลเข้ มถึงสีดา
ผลมีขนาด 4–6 เซนติเมตร ก้ านผลใหญ่ยาว 1.5–2 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรื อเป็ นกระจุกบนกิ่งแก่
ใต้ ตาใบ รูปไข่กว้ าง ปลายแบน ตรงกลางเป็ นปล่อง โคนกลม เมื่ออ่อนมีขนละเอียด เมื่อสุกเกลี ้ยง
สี น า้ ตาลอมเหลื อ งอ่ อ น มี แ ผ่ น สี น า้ ตาลอมเทา (Phengklai, 2005; ไซมอน การ์ ด เนอร์ et al.,
2558) ดังภาพประกอบ 3
2.10 พลับระนอง (D. ranongensis Phengklai)
ไม้ ต้ น ขนาดเล็ก ถึ งกลาง สูงถึ ง 22 เมตร ล าต้ น ใหญ่ เปลื อ ก สี น า้ ตาลเข้ ม ถึ ง
สี อ อ ก ด า มี ช่ อ งอ า ก า ศ สี อ่ อ น แ ต ก เป็ น แ ผ่ น ห รื อ เป็ น ร่ อ ง เป ลื อ ก ใน สี ค รี ม ห รื อ
ชมพู อ่ อ น แล้ วเปลี่ ย นเป็ นสี เ หลื อ งเมื่ อ ถู ก อากาศใบ รู ป ขอบขนานแกมรี ถึ ง ขอบขนาน
กว้ าง 2.7–5.5 เซนติเมตร ยาว 10–15 เซนติเมตร ปลายแหลมหรื อเรี ยวแหลม โคนทู่ เนื อ้ คล้ าย
แผ่ น หนั ง ด้ านบนสี เ ขี ย วเข้ ม ด้ านล่ า งสี เ ขี ย วอ่ อ น เกลี ย้ งหรื อ มี ข นกระจายกลางเส้ นใบ
เส้ นใบเล็ก 7–11 คู่โค้ งค่อย ๆ จางใกล้ ขอบใบ ค่อนข้ างเป็ นร่ องด้ านบน นูนด้ านล่าง เส้ นใบย่อย
เป็ นร่างแหหรื อขันบั
้ นได จางด้ านบนเห็นชัดด้ านล่าง ก้ านใบยาว 0.5–1 เซนติเมตร มีขนประปราย
เมื่ อ อ่ อ นแล้ ว เกลี ย้ ง กิ่ ง แก่ สี น า้ ตาลเข้ ม แตกเป็ น ร่ อ ง เป็ น ปุ่ มปม ดอกเพศเมี ย ออกเดี่ ย วหรื อ
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หลายดอกอยู่ด้วยกัน บนปุ่ มแข็งตามกิ่งแก่ ก้ านดอกยาวมากกว่า 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี ้ยงยาว
3–4 เซนติเมตร โคนเป็ นหลอด ปลายจักลึก ¼ ของกลีบเป็ นแฉกรู ปสามเหลี่ยม 4–5 แฉกเกลี ้ยง
กลีบดอกยาว 2.5–2.8 มิลลิเมตร สีเขียวอ่อน โคนเป็ นรู ปหลอด ผลมีขนาด 6–9 เซนติเมตร ไม่มี
ก้ าน ผลทรงกลมไม่เรี ยบถึงรู ปถังเบียร์ กว้ าง มีสนั กว้ างตามยาว ผลแข็ง เปลือกหนามาก เมื่อสุก
สี น า้ ตาลอมครี ม ถึ ง สี เทา มี เมล็ ด 10–14 เมล็ ด (Phengklai, 2005; ไซมอน การ์ ด เนอร์ et al.,
2558) ดังภาพประกอบ 4
2.11 ตะโกนา (D. rhodocalyx)
ไม้ ยืนต้ นขนาดเล็ก สูงประมาณ 8–15 เมตร เปลือกลาต้ นสีดา แตกเป็ นร่ องลึก
เป็ นสะเก็ ด หนา ใบเดี่ ย ว ออกเรี ย งสลับ ใบรู ป รี ค่ อ นข้ า งกลม ปลายใบมนหรื อ เว้ า เล็ ก น้ อย
โคนใบมน หลังใบเรี ย บสีเขีย วเข้ ม เป็ น มัน ท้ องใบเรี ยบ ขอบใบเรี ยบ เนื อ้ ใบค่อนข้ างหนาและ
เหนียว ก้ านใบสัน้ ดอกออกเป็ นช่อ ดอกเพศผู้ออกเป็ นช่อเล็ก ๆ ตามกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอกย่อย 3 ดอก
กลีบดอกมี 4 กลีบ กลีบ เลีย้ งมี 4 กลีบ เกสรเพศผู้มี 14–16 อัน ดอกเพศเมี ย ออกตามซอกใบ
กลี บ ดอกและกลี บ เลี ย้ งเหมื อ นกับ ดอกเพศผู้ เกสรเพศผู้มี 8–10 อัน ผลรู ป ทรงกลม ผิ ว เรี ย บ
ผลอ่อนมีขนสีน ้าตาลหนาแน่น เมื่อสุกมีสีแดงหรื อแดงปนส้ ม เมล็ดรูปไข่มี 3–5 เมล็ด สีน ้าตาลเข้ ม
(นิจศิริ เรื องรังษี , 2547)
2.12 พลับเขา (D. undulata)
ไม้ ต้นเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร เปลือกสีดา ใบรู ปขอบขนานแกมรี ถึงรู ปไข่แคบ
กว้ าง 3–9 เซนติเมตร ยาว 8–25 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมีขนสัน้ สีนา้ ตาลอ่อน ใบแก่เนือ้ คล้ ายหนัง
ดอกเพศผู้ออกเป็ นช่อกระจุกแน่ นตามซอกใบหรื อใต้ ก้านใบ ก้ านดอกยาว 5–7 มิลลิเมตร มีขน
กลีบเลี ้ยงรู ประฆังยาว 3–5 มิลลิเมตร กลีบเลี ้ยงเป็ นแฉกรู ปสามเหลี่ยม 4–5 แฉก ด้ านนอกมีขน
สีนา้ ตาลอมส้ ม กลีบดอกยาว 8–13 มิลลิเมตร โคนเป็ นหลอด ปลายจักกลีบเป็ นแฉก 4–5 แฉก
ก้ านชูอบั เรณูมีขน ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ก้ านดอกสันมาก
้
กลีบเลี ้ยงปลายจักเป็ น
แฉก 4–5 แฉก กลีบเลี ้ยงและกลีบดอกเหมือนดอกเพศผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า รังไข่มีขนแน่นแต่ก้าน
เกสรเพศเมียไม่มีขน ผลรูปไข่กลมขนาด 1.5–2.6 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล กลีบเลี ้ยงรูปถ้ วยหุ้มโคน
ผลขึ น้ ม าห นึ่ งส่ ว น สาม ของผล กลี บ เลี ย้ งเป็ น แฉก 4–5 แฉก กางออกห รื อโค้ งกลั บ
ขอบแฉกโค้ งกลับ (ไซมอน การ์ ดเนอร์ et al., 2558)
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพลับภูเก็ต (D. phuketensis)
ก.ใบเดี่ยวเรี ยงแบบสลับ ข. ช่อผลและผล และ ค. ภาพตัดตามขวางของผล
ที่มา: Phengklai (2005)
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ภาพประกอบ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของพลับระนอง (D. ranongensis)
ก. ใบเดี่ยวเรี ยงแบบสลับ ข. ผล และ ค. ภาพตัดตามขวางของผล (Phengklai. 2005)
ที่มา: Phengklai (2005)
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ประโยชน์ ของพืชสกุลมะพลับ
พืชในวงศ์มะเกลือหลายชนิดเป็ นพืชที่มีเนื ้อไม้ สวยและแข็ง จึงนามาใช้ ในงานแกะสลัก
หรื อทาเครื่ องเรื อน เช่น ไม้ มะเกลือ (D. mollis) หรื อพลับดง (D. bejaudii Lecomte) นิยมนามา
ท าเป็ น หัว ไม้ ส าหรั บ ตี ก อล์ ฟ บางชนิ ด ผลน ามารั บ ประทานได้ เช่ น มะพลับ (D. kaki) จัน เขา
(D. insidiosa) กล้ วยฤาษี (D. glandulosa) มะพลั บ ทะเล(D. malabarica var. siamensis )
จั น (D. decandra) บางชนิ ด มี ส ารประกอบแทนนิ น สู ง ใช้ ในการเบื่ อ ปลา เช่ น ด าตะโก
(D. wallichii) ตับ เต่ า ต้ น (D. ehretioides) ข้ า วเม่ า เหล็ ก (D. racemose Roxb.) และตานด า
(D. montana) ใช้ เป็ น สี ย้ อม แห ห รื ออวน ได้ เช่ น เท้ าแสน ป ม (D. cauliflora) ต ะโกน า
(D. rhodocalyx) มะพลับ (D. areolata) ตะโกพนม (D. castanea) และมะเกลือกา (D. gracilis)
(Utsunomiya et al., 1998; ไซมอน การ์ ด เนอร์ et al., 2558) นอกจากนี ้ ในผลของมะเกลื อ
(D. mollis) มี ส ารส าคั ญ คื อ diospyrol ซึ่ ง เป็ นสารประกอบฟี นอลิ ก (phenolic compound)
ในกลุ่มแนฟทาลีน (naphthalene) ซึ่งมีพิษต่อประสาทตาและมีฤทธิ์ ในการกาจัดพยาธิ โดยเมื่อ
นามาสกัดเป็ นยาที่ละลายน ้า เมื่อสัมผัสกับไข่และตัวอ่อนของพยาธิ มีฤทธิ์ในการทาให้ ไข่เจริ ญช้ า
และฆ่าตัวอ่อนพยาธิได้ (พิชยั สราญรมย์, สาโรช เมาลานนท์, & วราวรรณ กิจธรรม, 2526)
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลมะพลับ
Paudel and Heo (2017) ศึกษาลักษณะสัณ ฐานวิทยาและทางกายวิภาคศาสตร์ ของ
พลับ จี น (D. kaki) โดยศึก ษาลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องใบ ก้ า นใบ และเปลื อ กหุ้ม เมล็ ด
โดยใช้ วิ ธีก ารตัด ตัว อย่ า งด้ ว ยเรซิ น (resin method) และลอกผิ วเพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะของเซลล์
เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว และปากใบ พบว่า การปรากฏของขน (trichome) ความหนาแน่ น ของปากใบ
มั ด ท่ อ ล าเลี ย งอาหาร และท่ อ ล าเลี ย งน า้ ในเมล็ ด เป็ นลั ก ษ ณ ะที่ พ บได้ อย่ า งชั ด เจน
ในพืชวงศ์มะเกลือ
Ugbogu et al. (2016) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ เปรี ย บเที ย บใบพื ช สกุ ล มะพลับ ใน
ประเทศไนจีเรี ย เพื่อศึกษากายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบพืชสกุล Diospyros เพื่อประเมิน
ความแปรผัน ของลัก ษณะทั ง้ ภายในและระหว่ า งชนิ ด เพื่ อ ประโยชน์ ท างอนุ ก รมวิ ธ านพื ช
โดยศึ ก ษาพื ช สกุ ล Diospyros ที่ พ บในประเทศไนจี เ รี ย จ านวน 30 ชนิ ด พบว่ า ลั ก ษณ ะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ ได้ แก่ ลักษณะผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ผิวเคลือบคิวทิน ปุ่ มเล็ก ความยาว
และความหนาแน่นของปากใบ และความยาวของเซลล์ชนผิ
ั ้ ว เป็ นลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
ที่ มี คุณ ค่ า ต่ อ อนุ ก รมวิ ธ านของพื ช สกุ ล มะพลับ โดยอัต ราส่ ว นค่ า เฉลี่ ย ความยา วของเซลล์
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วต่อความยาวปากใบ สามารถจาแนกพืชสกุลนี ้ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีอตั ราส่วน
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น้ อยกว่า 1 และกลุ่มที่ มี ค่าอัตราส่วนมากกว่าหรื อเท่ ากับ 1 ส่วนชนิ ดขนและชนิ ดปากใบเป็ น
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่พบทั่วไปในพืชทุกชนิดที่ศึกษา จึงไม่สามารถใช้ ใ นการจาแนก
และระบุชนิดพืชได้
Kalita and Devi (2015) ศึ ก ษากายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพลั บ หั ว แข็ ง (D. lanceifolia)
ในประเทศอินเดีย พบเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างแบบหลายเหลี่ยม (polygonal) ปากใบแบบ
อะนอโมไซติก (anomocytic stomata) พบเฉพาะบริ เวณแผ่นใบด้ านไกลแกน (abaxial) เท่านัน้
ป าก ใบ มี ขน าด ป ระม าณ 90.16–91.45 ไม โค รเม ต ร x 59.78–69.58 ไม โค รเม ต ร แล ะ
มีเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.78 x 0.44 ไมโครเมตร ไม่พบขน (trichome) ที่ผิวใบทังสองด้
้
าน
โดยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ เชิงปริ มาณของพืชชนิดที่ศึกษา เช่น ขนาดเซลล์ ขนาดปากใบ
และจานวนปากใบ สามารถนาไปใช้ จาแนกความแตกต่างของพืชชนิดนี ้กับพืชชนิดอื่นในสกุลได้
Contreras and Lersten (1984) ได้ รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ ต่อมน ้าต้ อยที่ไม่ได้
เกิดที่ดอก (extrafloral nectary) กับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ และการกระจายพันธุ์ของพืช
วงศ์มะเกลือ พบว่าพืชในสกุลมะพลับ สามารถจาแนกตามตาแหน่งการวางตัวของมัดท่อลาเลียง
และต่ อ มน า้ ต้ อ ยที่ ไม่ ได้ เกิ ด ที่ ด อกได้ 2 ชนิ ด คื อ มัด ท่ อ ล าเลี ย งวางตัว ห่ า งจากต่ อ มน า้ ต้ อ ย
(apovascular nectary) และชนิ ด ที่ มั ด ท่ อ ล าเลี ย งอยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ต่ อ มน า้ ต้ อ ย (paravascular
nectary) ทังนี
้ ้ในแต่ละรู ปแบบยังสามารถจาแนกลักษณะของพืชแต่ละชนิดในสกุลมะพลับได้ โดย
ใช้ คา่ เฉลี่ยพื ้นที่บริเวณต่อมน ้าต้ อยที่ไม่ได้ เกิดที่ดอกและความยาวของใบได้ อีกด้ วย
ปรี ย าภรณ์ ต่ อ วงศ์ , เสาวณี สุริย าภณานนท์ , และ วิ ท ยา สุริ ย าภณานนท์ (2548)
ศึกษาสัณ ฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเที ยบต้ นตอพลับพบว่า กายวิภาคของลาต้ น
บะกล้ วยฤาษี อ่างขาง การจัดเรี ยงของสตีล (stele) จากท่อลาเลียงเคียงข้ าง (collateral bundle)
เป็ นไซโฟโนสตี ล แบบมี ท่ อ ล าเลี ย งอาหารด้ า นนอก (ectophloic siphonostele) ใบเป็ นแบบ
รู ปไข่กลับ (obovate) หรื อแบบรู ปไข่ (ovate) ปลายใบเรี ยวแหลม (acuminate) หรื อแบบแหลม
(acute) โครงสร้ างภายในของใบเป็ นแบบใบสองด้ านต่ า งกั น (bifacial leaf) ปากใบแบบ
อะนอโมไซติ ก (anomocytic stoma) อยู่ ใ นระดั บ เดี ย วกั บ เซลล์ ข้ างเคี ย ง (typical stomata)
พบขนเซลล์เดียว (unicellular trichome) บริ เวณเส้ นกลางใบ และขนต่อม (glandular trichome)
ในชันเซลล์
้
ผิวด้ านไกลแกน
Gasson, Jarvis, and Page (1998) ได้ ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ ของพืชที่
พ บ ใน พื น้ ที่ เกาะของสาธารณ รั ฐ ม อริ เ ชี ย ส โดยศึ ก ษ าพื ชใน สกุ ล ม ะพ ลั บ สองชนิ ด
คือ D. egrettarum และ D. revaughanii ซึ่งพบลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ ที่ แตกต่างกัน
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ในพื ช สองชนิ ด นี ค้ ื อ ความยาวเซลล์ เ วสเซล การปรากฏของยางไม้ และน า้ มั น ยางใน
แก่นไม้ และการปรากฏของเซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
Wickremasinghe and Heart (2006) ศึกษากายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบเนื ้อไม้ ของพืช
สกุล Diospyros ในประเทศศรี ลังกา โดยงานวิจัยนี ต้ ้ องการตรวจสอบลักษณะทางกายวิภ าค
ศาสตร์ ข องเนื อ้ ไม้ แ ละตัว ประเมิ น ทางนิ เวศ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจต่ อ ลัก ษณะของพื ช ที่ พ บ
เฉพาะถิ่นในประเทศศรี ลงั กา จากการศึกษาพบว่า ปริ มาณนา้ มีผลต่อการเกิดลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ โดยรู ปแบบการเกิดเนือ้ ไม้ นีเ้ กี่ยวข้ องกับลักษณะความสัมพันธ์ ในสาย
วิวัฒ นาการภายในสายพันธุ์ที่เกี่ ยวข้ อง แต่ก็ยังมีความคลุมเครื อระหว่าง D. malabarica และ
D. atrata ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าเป็ นลักษณะร่ วมของบรรพบุรุษที่เป็ นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นของศรี
ลังกา นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญของการศึกษากายวิภาคศาสตร์ ในส่วนอื่น ๆ เพื่อ
ใช้ ประกอบการจาแนกพืชในสกุลมะพลับให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
Morton, Chase, Kron, and Swensen (1996) ศึ ก ษ า ชี ววิ ท ย า ใน ระ ดั บ โม เล กุ ล
โดยพิจารณาจากลาดับเบสของยีน rbcLแสดงให้ เห็นว่าพืชในวงศ์มะเกลือทัง้ สกุลมะพลับและ
สกุล Euclea มาจากชาติพัน ธุ์เดียว (monophyletic) ถึงแม้ ในระดับ ของอัน ดับ Ebenales จะมี
บางส่วนที่มาจากหลายชาติพนั ธุ์ (polyphyletic) นอกจากนี ้การศึกษานี ้ยังบ่งชี ้ว่า พืชสกุลมะเกลือ
อาจมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ พื ช อัน ดับ Primulales ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยพื ช วงศ์ Primulaceae และ
วงศ์ข้าวสารหลวง (Myrsinaceae) โดยมีความใกล้ ชิดอยู่มากและถูกจัดให้ อยู่ในเคลด Ericalean
เหมื อ นกั น โดยเคลดดั ง กล่ า วเป็ นส่ ว นหนึ่ งของเคลด Asteridae โดยการศึ ก ษาทางด้ าน
กายวิภาคศาสตร์ และสัณฐานวิทยาให้ ข้อมูลสนับสนุนที่ทาให้ การจัดจาแนกชัดเจนยิ่งขึ ้น
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ หมดเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณ ะทาง
กายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลมะพลับที่ได้ จากการศึกษาเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วและการศึ กษาโครงสร้ าง
เนื อ้ ไม้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่า ลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุล มะพลับ ในเชิ ง คุณ ภาพ
ได้ แ ก่ ลัก ษณะผนังเซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ชัน้ คิ วทิ น ปุ่ มเล็ก ต่อ มน า้ ต้ อ ยที่ ไม่ ได้ เกิ ด จากดอก
และลักษณะผนังกันเซลล์
้
เส้ นใย ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืชวงศ์มะพลับในเชิงปริ มาณ
ได้ แก่ ขนาดและความหนาแน่นของปากใบ ความยาวของเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว เป็ นลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ ที่มีคุณ ค่าต่ออนุกรมวิธานของพืชสกุลมะพลับ อีกทัง้ การศึกษาในระดับ
โมเลกุลแสดงให้ เห็นว่าการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ มีความสอดคล้ องกันกับการใช้
ลาดับเบสบนดีเอ็นเอในการจัดจาแนกสิง่ มีชีวิต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การเก็บตัวอย่างและระบุชื่อวิทยาศาสตร์
2. การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
3. การบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
4. การสร้ างรูปวิธานระบุชนิด
5. การวิเคราะห์การจัดกลุม่ โดยใช้ ลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์
6. การบันทึกภาพเซลล์และเนื ้อเยื่อจากสไลด์ถาวร
7. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
การเก็บตัวอย่ างและระบุช่ ือวิทยาศาสตร์
ออกสารวจและเก็บตัวอย่างพืชในสกุลมะพลับ บางชนิดจากพื ้นที่ธรรมชาติในประเทศ
ไทย (ตาราง 2) นาตัวอย่างพืชที่เก็บได้ มาแยกออกเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเก็บเป็ นตัวอย่างพรรณ
ไม้ แห้ งเพื่อใช้ เป็ นพรรณไม้ อ้างอิงและระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และเก็บตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งไว้ ที่ภาควิชา
ชี ววิทยา คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒและหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่ งชาติ
สัตว์ป่า และพรรณพืช อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ โดยการเก็บรักษาสภาพ
เซลล์ไว้ ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70% นาชิ ้นตัวอย่างที่ผ่านการรักษาสภาพเซลล์ไว้
อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงมาศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์
1. การเก็บและรักษาพรรณไม้ (ดัดแปลงจาก บุศบรรณ ณ สงขลา, 2530)
1.1 เลื อ กเก็ บ ต้ นหรื อ กิ่ ง ที่ มี ข นาดพอเหมาะ น าไปติ ด บนกระดาษติ ด ตัว อย่ า ง
พรรณไม้ ซงึ่ มีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร x 42 เซนติเมตร ใบ เลือกเก็บใบที่สมบูรณ์ ไม่ถกู แมลง
หรื อ สัต ว์ กัด ท าลาย หรื อ ใบเป็ น โรคหงิก งอ ดอก เก็ บ ให้ ได้ ทัง้ ดอกตูม และดอกบานเต็ ม ที่ แล้ ว
ผล เก็บทังผลอ่
้ อนและผลแก่จดั ถ้ าเป็ นผลสดหรื อผลแห้ งขนาดใหญ่ควรทาการดอง
1.2 นาตัวอย่างพรรณไม้ แต่ละชนิดที่เก็บ ประมาณชนิดละ 2 - 5 ชิ ้น บันทึกลักษณะ
ต่าง ๆ ของพรรณไม้ แต่ละชนิดที่เก็บลงในสมุดบันทึก บันทึกตามหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี ้
1.2.1 No: หมายเลขตัวอย่าง ใส่หมายเลขให้ ตรงกันกับหมายเลขบนป้ายที่ผูก
พรรณไม้ แต่ละชนิด ถ้ าชนิดเดียวกันและเก็บที่เดียวกันให้ จดจานวนชิ ้น
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1.2.2 Data: วัน เดือน ปี ที่เก็บพรรณไม้
1.2.3 Locality: สถานที่เก็บ บันทึกจังหวัด อาเภอ ตาบล หรื อถิ่นฐานอื่น ๆ เช่น
ภูเขา ลาห้ วย
1.2.4 Local name: ชื่อพื ้นเมือง ชื่อที่เรี ยกพรรณไม้ ในท้ องถิ่นที่เก็บ ควรสอบถาม
จากคนในพื ้นที่
1.2.5 Note: บัน ทึ ก ลัก ษณะเด่ น ของพรรณไม้ ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ หรื อ ไม่
สามารถสังเกตได้ จากตัว อย่า งพรรณไม้ แห้ ง เช่น ลัก ษณะวิสัย ขนาด ความสูงโดยประมาณ
จานวนพรรณไม้ ชนิดของป่ าที่พรรณไม้ ขึน้ เช่น ป่ าดงดิบ ป่ าชายเลน ลักษณะของดอก เช่น สี
จานวนของส่วนประกอบ เช่น กลีบเลี ้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ เกสรเพศเมีย กลิ่น การมียางของต้ น สี
ของผล หรื อลักษณะเด่นอื่น ๆ
1.2.6 Collector number: ลงชื่อผู้เก็บและหมายเลขเรี ยงตามลาดับ
1.3 แบ่งตัวอย่างออกเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึง่ นาไปอัดแห้ งพรรณไม้ เพื่อเป็ นพรรณไม้
อ้ างอิงระบุชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนที่สองรักษาสภาพด้ วยสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%เพื่อ
นาไปศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ โดยพรรณไม้ ที่มี ลาต้ นบอบบางควรเอาไว้ ตอนบน ๆ เพื่อ
ป้องกันการกระทบกระทัง่ ซึง่ อาจเสียรูปได้ เมื่อใส่พรรณไม้ มากพอสมควรแล้ ว มัดปิ ดปากถุง
2. การอัดแห้ งพรรณไม้ (ดัดแปลงจาก บุศบรรณ ณ สงขลา, 2530)
2.1 นาตัวอย่างพรรณไม้ มาล้ างให้ สะอาด แล้ วนามาวางลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์
1 คู่ ที่ พั บ ค รึ่ งใช้ ก รรไก รตั ด กิ่ งไม้ ต ก แ ต่ งให้ ได้ ข น า ด พ อ เห ม า ะ จั ด ให้ ข น า ด พ อ ดี
อย่ าให้ เกิ น หน้ า กระดาษและแผงอัด เรี ย งใบทัง้ คว่ า และหงาย เพื่ อ จะได้ เห็ น ลัก ษณะของใบ
ทังสองด้
้
านขณะแห้ ง แล้ วจากนันพลิ
้ กกระดาษแผ่นที่เป็ นคู่นนปิ
ั ้ ด ทับลงไปและระหว่างชันให้
้ วาง
กระดาษ 2–3 แผ่ น คั่น ไว้ เพื่ อ ดูด ซึม ความชื น้ จากพรรณไม้ ระหว่ า งพรรณไม้ ช นิ ด หนึ่ ง ๆ นัน้
สอดกระดาษลูกฟูกไว้ เสร็จแล้ วก่อนปิ ดแผงใช้ กระดาษลูกฟูกปิ ดทับทังสองด้
้
านและผูกมัดให้ แน่น
2.2 น าตัว อย่ า งพรรณไม้ ที่ อัด ลงแผงเรี ย บร้ อยแล้ ว น าไปอบที่ ต้ ู อ บที่ อุ ณ หภู มิ
60 องศาเซลเซียสเพื่อทาให้ แห้ ง วันแรกที่ทาแห้ งเปลี่ยนกระดาษ 2 ครัง้ กระดาษที่ใช้ แล้ วทาให้
แห้ งแล้ วใช้ ใหม่ได้ อบตัวอย่างจนแน่ใจว่าแห้ งสนิทดี จึงนาออกจากตู้อบเพื่อนาไปติดบนกระดาษ
ติดพรรณไม้
2.3 นาตัวอย่างพรรณไม้ ที่แห้ งสนิทดีแล้ ว นามาติดบนกระดาษสีขาว ขนาดกว้ าง
ประมาณ 30 เซนติเมตรและยาวประมาณ 42 เซนติเมตร ชนิด 300 กรัม เพื่อช่วยให้ กิ่งพรรณไม้
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ตัวอย่างไม่เปราะหักง่ายเวลานาตัวอย่า งพรรณไม้ ออกจากตู้มาศึกษา การติดตัวอย่างพรรณไม้
มีวิธีการ ดังนี ้
2.3.1 นาตัวอย่างมาวางตรงกึ่งกลางกระดาษสีขาว ตัดแต่งใบและกิ่งให้ สวยงาม
และวางให้ พอดีกบั ขอบกระดาษ เย็บพรรณไม้ ให้ ติดกับกระดาษ โดยใช้ ด้ายสีขาวที่มีความเหนียว
เย็บเริ่ มจากโคนกิ่งหรื อโคนต้ น แล้ วโยงไปตามส่วนต่าง ๆ ให้ มนั่ คงและดูสวยงาม หรื อจะใช้ แถบ
กาวผ้ าปิ ดทับไว้ เป็ นระยะ ๆ
2.3.2 น าตัว อย่า งพื ช ปิ ด ป้ายบัน ทึ ก ข้ อ มูล ซึ่ง จะต้ อ งเขี ย นรายละเอี ย ดต่า ง ๆ
จากสมุดบันทึกข้ อมูลที่จะต้ องเขียนเพิ่มเติม คือ ชื่อผู้เก็บ หมายเลขลาดับที่เก็บ ชื่อวิทยาศาสตร์
และชื่อผู้ตรวจสอบหาชื่อของพรรณไม้
3. การรักษาสภาพตัวอย่ าง
นาตัวอย่างพืชมาตัดเป็ นชิ ้น ขนาดพอดีใส่ลงในขวดโหลได้ เติมสารละลายเอทานอล
ความเข้ มข้ น 70% จนท่วมชิ ้นตัวอย่าง แล้ วปิ ดฝาขวดโหลให้ สนิท แปะป้ายระบุชนิดพืช
4. การระบุช่ ือวิทยาศาสตร์
ตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้ องโดยใช้ รูปวิธานจากจากหนังสือพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทยของพื ชวงศ์ มะเกลือ สกุลมะพลับ และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เปรี ยบเที ยบ
ตัว อย่ า งพื ช ที่ ศึ ก ษากั บ ตัว อย่ า งพรรณไม้ แห้ งที่ ห อพรรณไม้ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สัต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช
ตาราง 2 รายชื่อและหมายเลขตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งที่ศกึ ษากายวิภาคศาสตร์
พืชที่ศึกษา
ชื่อไทย
หมายเลขตัวอย่ างพรรณไม้
1. Diospyros apiculata Hiern
มะพลับไข่นก W. Piya 1/2561
2. D. areolata King & Gamble
มะพลับ
W. Piya 2/2561
3. D. buxifolia Hiern
สัง่ ทา
W. Piya 3/2561
4. D. coaetanea H.R.Fletcher
ล่าตาควาย
W. Piya 4/2561
5. D. collinsiae Craib
พลับยอดดา
W. Piya 5/2561
6. D. confertiflora (Hiern) Bakh.
ลูกหัวนก
W. Piya 6/2561
7. D. curranii Merr.
รักดา
W. Piya 7/2561
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ตาราง 2 (ต่อ) รายชื่อและหมายเลขตัวอย่างพรรณไม้ แห้ งที่ศกึ ษากายวิภาคศาสตร์
พืชที่ศึกษา
ชื่อไทย
หมายเลขตัวอย่ างพรรณไม้
8. D. decandra Lour.
จัน
W. Piya 8/2561
9. D. discolor Willd.
มะริด
W. Piya 9/2561
10. D. filipendula Pierre ex Lecomte
ลาบิดดง
W. Piya 12/2561
11. D. gracilis H.R.Fletcher
มะเกลือกา
W. Piya 14/2561
12. D. lanceifolia Roxb.
พลับหัวแข็ง
W. Piya 15/2561
13. D. malabarica (Desv.) Kostel var.
W. Piya 16/2561
ตะโกสวน
malabarica
14. D. malabarica (Desv.) Kostel var.
W. Piya 17/2561
มะพลับ
siamensis (Hochr.) Phengklai
15. D. mollis Griff.
มะเกลือ
W. Piya 18/2561
16. D. natalensis (Harv.) Brenan
พลับเนทัล
W. Piya 20/2561
17. D. sumatrana Miq.
ลักเคยลักเกลือ W. Piya 21/2561
18. D. rhodocalyx Kurz
ตะโกนา
W. Piya 22/2561
19. D. undulata Hiern
พลับเขา
W. Piya 23/2561
20. D. venosa Wall.
จันดา
W. Piya 24/2561
21. D. wallichii King & Gamble
ดาตะโก
W. Piya 25/2561
22. D. winitii H.R.Fletcher
มะพลับเจ้ าคุณ W. Piya 26/2561
การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
นาชิ ้นตัวอย่างใบพืชที่เก็บรักษาสภาพเซลล์ไว้ ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%
ล้ างด้ วยนา้ ให้ สะอาด โดยเลือกใบที่ เติบโตเต็มที่ แล้ วและมีสภาพสมบูรณ์ ตัดแบ่งแผ่นใบและ
ก้ านใบเป็ น 3 ส่ ว น เท่ า ๆ กั น ตามความยาว น าชิ น้ ตัว อย่ า งมาศึ ก ษาเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบโดย
วิธีการลอกผิวใบ วิธีก ารทาให้ แผ่น ใบใส ศึกษากายวิภาคศาสตร์ ในภาคตัดขวางโดยกรรมวิธี
พาราฟฟิ น และศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ ดังนี ้
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1. วิธีการลอกผิว (ดัดแปลงจาก Johensen, 1940)
1.1 ล้ างชิน้ ตัวอย่างแผ่นใบที่เก็บรักษาไว้ ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%
ด้ วยน ้าสะอาด ขูดลอกผิวใบ เส้ นใบ ด้ านที่ไม่ต้องการออกด้ วยใบมีดโกน ตัดชิ ้นตัวอย่างให้ มีขนาด
กว้ างประมาณ 0.5–1 เซนติเมตรและยาวประมาณ 0.5–1 เซนติเมตร ดึงน ้าออกจากชิ ้นตัวอย่าง
โดยการแช่ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70% เป็ นเวลา 10 นาที
1.2 น าชิ น้ ตัวอย่างที่ ได้ จากการลอกผิวใบน ามาย้ อม (staining) ด้ วยสีซาฟรานิ น
(safranin) ความเข้ ม ข้ น 1% ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที ถึ ง 1 ชั่วโมง (ตามความเหมาะสมของ
ชนิดพืช) ล้ างสีสว่ นเกินออกด้ วยน ้าสะอาด
1.3 ดึงน ้าออกจากชิ ้นตัวอย่าง (dehydration) โดยแช่ในสารละลายเอทานอลความ
เข้ มข้ น 70% สารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 95% และแอลกฮอล์ สั ม บู ร ณ์ ตามล าดั บ
ขันตอนละ
้
10 นาที
1.4 ย้ ายชิ น้ ตัวอย่างไปแช่ในสารละลายระหว่างแอลกฮอล์ สัมบูรณ์ และกับไซลีน
(xylene) ในอัตราส่วน 1 : 1 ขันตอนละ
้
10 นาที
1.5 แช่ชิ ้นตัวอย่างลงในไซลีนนาน 10 นาทีเพื่อทาให้ ตวั อย่างใส และผนึกสไลด์ด้วย
DePeX
2. วิธีการทาให้ แผ่ นใบใส (ดัดแปลงจาก Lersten and Curtis, 2001)
2.1 นาชิน้ ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในสารละลายแอลกฮอลล์ความเข้ มข้ น 70% ล้ างด้ วยนา้
สะอาด ใช้ ใบมี ด โกนขู ด ผิ ว ใบด้ านที่ ไ ม่ ต้ องการออก น า้ ชิ น้ ตั ว อย่ า งไปแช่ ใ นสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้ มข้ น 1% เป็ นเวลา 20 นาที
2.2 ย้ ายชิ น้ ตั ว อย่ า งไป แช่ ใ น สารละลายโซเดี ย ม ไฮโป คลอไรท์ (NaOCl)
ความเข้ มข้ น 6% เป็ น เวลา 5–10 นาที จนชิ น้ ตั ว อย่ า งใส หลั ง จากนั น้ น าไปล้ างด้ วย
น ้าสะอาด 5 ครัง้
2.3 ตัดชิน้ ตัวอย่างให้ มีขนาดกว้ างประมาณ 0.5–1 เซนติเมตรและยาวประมาณ
0.5–1 เซนติเมตร
2.4 ย้ อมสี ชิ น้ ตั ว อย่ า งด้ วยสี ซ าฟรานิ น ความเข้ มข้ น 1% ใช้ เวลาประมาณ
30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมง (ตามความเหมาะสมของชนิดพืช) ล้ างสีสว่ นเกินออกด้ วยน ้าสะอาด
2.5 ดึง น า้ ออกจากชิ น้ ตัวอย่า งโดยแช่ ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%
สารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 95% และแอลกฮอล์สมั บูรณ์ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
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2.6 ย้ ายชิ น้ ตัวอย่างไปแช่ในสารละลายระหว่างแอลกฮอล์ สัมบูรณ์ และกับไซลีน
ในอัตราส่วน 1:1 ขันตอนละ
้
10 นาที
2.7 แช่ชิ น้ ตัว อย่า งลงในไซลี น นาน 10 นาที เพื่ อท าให้ ตัวอย่างใส และผนึก สไลด์
ด้ วย DePeX
3. กรรมวิ ธี พ าราฟฟิ น (ดัด แปลงจาก Johensen, 1940 และ อัจ ฉรา ธรรมถาวร,
2538)
3.1 นาชิ ้นส่วนตัวอย่างตัดตามขวาง โดยแบ่งเป็ นบริเวณเส้ นกลางใบ บริ เวณระหว่าง
ขอบใบและเส้ นกลางใบ ขอบใบ และก้ านใบด้ วยใบมีดโกน และแช่ในสารละลายเอทานอลความ
เข้ มข้ น 70%
3.2 ดึ งน ้า อ อ ก ด้ ว ย ส า รล ะ ล าย TBA (tertiary butyl alcohol) จ าก ระ ดั บ 1
ถึงระดับ 5 และ TBA บริสทุ ธิ์ ตามลาดับ ขันตอนละ
้
24 ชัว่ โมง
3.3 นาฟาราฟฟิ นเข้ าสู่เซลล์ของตัวอย่าง (infiltration) โดยการนาชิ ้นตัวอย่างไปแช่
ในสารละลายที่เป็ นส่วนผสมของพาราฟฟิ นออยล์ (paraffin oil) และ TBA บริ สทุ ธิ์ อัตราส่วน 1:1
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันน
้ าชิ ้นส่วนตัวอย่างไปแช่ในพาราฟฟิ นบริ สทุ ธิ์ แล้ วนาไปไว้ ในตู้อบ
ที่ อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส 3 ครั ง้ ๆ ละ 6 ชั่ว โมง ฝั ง ชิ น้ ตัว อย่ า งลงในพาราฟฟิ นบริ สุท ธิ์
ปล่อยให้ พาราฟฟิ นแข็งตัวในกรอบพลาสติก (ring) และถาดสาหรับรองกรอบพลาสติก (mold)
3.4 นาชิน้ ตัวอย่างที่ฝังไว้ ในกรอบพลาสติกมาตัดด้ วยเครื่ องไมโครโทมแบบเลื่อน
(sliding microtome) ความหนา 10–16 ไมโครเมตร ยึดและติดริ บ บอน (ribbon) ด้ วยสไลด์ ใน
หม้ อน ้าอุน่ อุณหภูมิ 50–55 องศาเซลเซียส ที่มีเจลาติน (gelatin) 0.1% โดยน ้าหนัก และทาให้ แห้ ง
ด้ วยเครื่ องอุน่ สไลด์
3.5 นาสไลด์ซงึ่ ติดริ บบอนอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง เตรี ยมย้ อมสี (prestaining) โดยล้ าง
พาราฟฟิ นออกจากชิ น้ ตัว อย่ า ง ซึ่ ง ท าได้ โดยการแช่ ส ไลด์ ที่ ติ ด ชิ น้ ตัว อย่ า งไว้ ใ นไซลี น นาน
10 นาที นาชิน้ ตัวอย่างย้ ายไปแช่ในสารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ ผสมไซลีน ในอัตราส่วน 1:1
แล้ วจึงนาสไลด์ตวั อย่างไปแช่ในสารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ สารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น
95% และสารละลายเอทานอล ความเข้ มข้ น 70% ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
3.6 ย้ อมตัวอย่างด้ วยสีซาฟรานินความเข้ มข้ น 1% ใช้ เวลาประมาณ 2–24 ชั่วโมง
ล้ างสีส่วนเกินออกด้ วยนา้ 2–3 ครัง้ แล้ วดึงนา้ ออกด้ วยสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%
และสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 95% เป็ นเวลา 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 รี น ค ว า ม เข้ ม ข้ น 1% ใน ส า รล ะ ล า ย
เอทานอลความเข้ มข้ น 95% เป็ นเวลานานประมาณ 15 วินาที ล้ างสีส่วนเกินออกด้ วยสารละลาย
เอทานอลความเข้ ม ข้ น 95% และสารละลายเอทานอลสัม บู ร ณ์ ต ามล าดับ แล้ ว น าไปแช่ ใ น
สารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ผสมไซลีนในอัตราส่วน 1:1 เป็ นเวลา 5 นาที และจากนันน
้ าไปแช่ใน
สารละลายที่มีส่วนผสมของนา้ มันกานพลู (clove oil) สารละลายเอทานอลสัมบูรณ์ และไซลีน
ในอัตราส่วน 25:50:25 โดยปริมาตร โดยจุ่มสไลด์ตวั อย่างลงในสารละลาย 2–3 ครัง้
3.8 ทาชิ ้นตัวอย่างให้ ใสโดยแช่ในไซลีนนาน 10 นาที และผนึกสไลด์ด้วย DePeX
4. ศึกษาโครงสร้ างเนือ้ ไม้ (ดัดแปลงจาก Carlquist, 2013)
4.1 ตัดเนื ้อไม้ ให้ เป็ นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดหน้ าตัด 1x1 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร นา
ชิ น้ ตั ว อ ย่ า งไป ตั ด ให้ บ า งด้ ว ย เค รื่ อ งไม โค รโท ม แ บ บ มื อ เลื่ อ น โด ย ตั ด ทั ้ง 3 ด้ า น
ได้ แก่ ด้ านตัด ขวาง ด้ า นขนานเส้ น สัม ผัส (tangential section) และด้ านรัศ มี (radial section)
ด้ วยความหนาขนาด 14–20 ไมโครเมตร
4.2 ย้ อมสีชิน้ ตัวอย่างด้ วยสีซาฟรานิน ความเข้ มข้ น 1% ใช้ เวลาประมาณ 5 นาที
ถึง 10 นาที (ตามความเหมาะสมของชนิดพืช) ล้ างสีสว่ นเกินออกด้ วยน ้าสะอาด
4.3 ดึงน า้ ออกจากชิน้ ตัวอย่าง โดยแช่ในสารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 70%
สารละลายเอทานอลความเข้ มข้ น 95% และเอทานอลสัมบูรณ์ตามลาดับ ขันตอนละ
้
10 นาที
4.4 ย้ า ยชิ น้ ตัว อย่างไปแช่ ในสารละลายระหว่างเอทานอลสัม บูรณ์ แ ละกับ ไซลี น
ในอัตราส่วน 1:1 ขันตอนละ
้
10 นาที
4.5 แช่ชิ น้ ตัว อย่า งลงในไซลี น นาน 10 นาที เพื่ อท าให้ ตัวอย่างใส และผนึก สไลด์
ด้ วย DePeX

30
การบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
บรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ พืชทังแผ่
้ นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ จากสไลด์ถาวร
เตรี ย มได้ ด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์ โดยบรรยายลัก ษณะเซลล์ แ ละเนื อ้ เยื่ อ ตามหลัก การบรรยาย
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์
การสร้ างรูปวิธานระบุชนิด
นาข้ อมูลจากการบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ในพืชแต่ละชนิดมาวิเคราะห์
เปรี ยบเที ยบลักษณะจากความแตกต่างของพืชในแต่ละชนิดมาสร้ างรู ปวิธานเพื่อระบุชนิดพืช
ที่ศกึ ษาโดยใช้ ลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์
การบันทึกภาพเซลล์ และเนือ้ เยื่อจากสไลด์ ถาวร
บั น ทึ ก ภาพเซลล์ แ ละเนื อ้ เยื่ อ ด้ วยกล้ อง LEICA MC170HD โดยบั น ทึ ก ลั ก ษณ ะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนือ้ ไม้ จากข้ อมูลที่ ได้ จากการบรรยายลักษณะ
ให้ ครบทุกลักษณะที่พบ
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาบรรยายลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สร้ างรูปวิธาน และ
นาข้ อมูลทัง้ เชิงคุณ ภาพและเชิงปริ มาณมาวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจัย และจัด ทาเป็ นรู ปเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งพื ช สกุ ล มะพลั บ (Diospyros L.) วงศ์ ม ะเกลื อ
(Ebenaceae) ที่ มีการกระจายพัน ธุ์ในประเทศไทย จานวนพืชทัง้ สิน้ 22 ชนิด แล้ วนามาศึกษา
ลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องแผ่น ใบและก้ านใบ โดยวิธี ก ารลอกผิ วใบ การท าให้ แ ผ่น ใบใส
ตัดตามขวางด้ วยกรรมวิธีพาราฟฟิ น และการศึกษากายวิภาคศาสตร์ เนือ้ ไม้ โดยวิธีการตัดด้ วย
เครื่ องไมโครโทมแบบมือเลื่อน 3 ด้ าน และกรรมวิธีแช่ย่ยุ เซลล์ สรุปลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของ
พืชที่ศกึ ษาดังนี ้
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบและก้ านใบ
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว มีผิวเคลือบคิวทิน 3 แบบ คือ 1) ผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ 2) แบบริว้
เรี ย งขนาน และ 3) แตกออกเป็ น แขนง เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว จากการลอกผิ ว มี 3 แบบ คื อ
1) รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ 2) รูปร่างหลายเหลี่ยม และ 3) รูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
จากการลอกผิ ว มี 3 แบบ คื อ 1) ผนัง เซลล์ เรี ย บ 2) ผนังเซลล์ เว้ า ลึก และ 3) ผนัง เซล์ เว้ าตื น้
ชนิ ด ของปากใบจากการลอกผิ ว มี 3 แบบ คื อ 1) แบบอะนอโมไซติ ก 2) แอคทิ โนไซติ ก และ
3) ไซโคลไซติก การมีหรื อไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว การมีหรื อไม่มีขนหรื อต่อม และชนิดของขน มี
3 แบบ คือ 1) ขนเซลล์เดียว 2) ขนต่อม และ 3) ขนรู ปตัวที ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ าน
เหมือนกันหรื อมีโซฟิ ลล์สองด้ านต่างกัน การมีหรื อไม่มีเซลล์สเกลอรี ด การมีหรื อไม่มีสารสะสม
และชนิดของสารสะสม มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ผลึกรูปปริ ซมึ 2) สารสะสมติดสีแดง และ 3) สารสะสม
ติดสีน ้าตาล การมีหรื อไม่มีช่องหลัง่ สาร การมีหรื อไม่มีเซลล์เส้ นใย ลักษณะขอบใบ มี 2 แบบ คือ
1) ขอบใบโค้ งลง และ 2) ขอบใบตรง ปลายขอบใบ มี 2 แบบ คือ 1) ปลายขอบใบมน 2) ปลาย
ขอบใบแหลม และรูปร่างก้ านใบ มี 3 แบบ คือ 1) แบบวงกลม 2) แบบวงกลมป้าน และ 3) แบวงรี
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
วงเนือ้ ไม้ ของเนื ้อไม้ มี 2 แบบ คือ 1) ชัดเจน และ 2) ไม่ชดั เจน รู ปแบบการเรี ยงตัว
ของรอยเว้ าบนผนังเซลล์เวสเซล มี 2 แบบ คือ 1) เรี ยงสลับ และ 2) ตรงข้ าม ความหนาของผนัง
เซลล์เส้ นใย มี 3 แบบ คือ 1) หนามาก 2) หนาปานกลาง และ 3) บาง การมีหรื อไม่มีไทโลสภายใน
เซลล์เวสเซล ผนังเซลล์เส้ นใย มี 2 แบบ คือ 1) มีผนังกัน้ และ 2) ไม่มีผนังกัน้ รูปแบบการกระจาย
ตัวของพาเรงคิมาแนวแกน มี 2 แบบ คือ 1) กระจายเป็ นแนวติดต่อกัน และ 2) กระจายสม่าเสมอ
ทัว่ เนื ้อไม้ จานวนแถวเซลล์พาเรงคิมาแนวรัศมี มี 2 แบบ คือ 1) 1 แถว และ 2) 1–2 แถว สารสะสม
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ในเนื อ้ ไม้ มี 2 แบบ คื อ 1) ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม และ 2) ยางไม้ ต าแหน่ ง ยางไม้ มี 2 ต าแหน่ ง คื อ
1) ภายในเซลล์เวสเซล และ 2) ภายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนือ้ ไม้ สามารถ
สร้ างรู ป วิ ธ านระบุช นิ ด พื ช ที่ ศึก ษา โดยใช้ ลัก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องแผ่ น ใบ ก้ านใบ
และเนื อ้ ไม้ จากการลอกผิ ว ใบ การท าให้ แผ่ น ใบใส การตัด ตามขวาง และใช้ ลัก ษณะทาง
กายวิ ภ าคศาสตร์ ของเนื อ้ ไม้ โดยการตั ด ด้ วยเครื่ อ งไมโครโทมแบบมื อ เลื่ อ น 3 ด้ าน
และการแช่ยยุ่ เซลล์ ได้ ดงั นี ้
1. รู ป วิธ านส าหรั บ การระบุ ช นิ ดของพื ช สกุ ล มะพลั บ บางชนิ ด ในประเทศไทย
โดยใช้ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
1ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีขน………………………..…………...…………..……………....…..……….2
1ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วไม่ขน………………………..……..…………..…………..…..…..…………..17
2ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีขนทังสองด้
้
าน………………………………………..……...………….…...12
2ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีเพียงด้ านเดียว………..………………………..………………………………3
3ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีขนเฉพาะด้ านบน………………………………..………………………….....4
3ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีขนเฉพาด้ านล่าง………………………………..………….………..……......5
4ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างไม่แน่นอน……………………………….……..19. D. undulata
4ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างหลายเหลี่ยม………………..…………….……..11. D. gracilis
5ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างมีขนเซลล์เดียว……..……………………..……………………………7
5ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างมีขนรูปตัวทีและขนต่อม……………………….……..………………..6
6ก. ผิวเคลือบคิวทินเป็ นแบบเรี ยบ……….………...……..……..……….…….18. D. rhodocalyx
6ข. ผิวเคลือบคิวทินเป็ นแบบริว้ ขนาน………...…………………..…...…………4. D. coaetanea
7ก. ปากใบเป็ นแบบอะนอโมไซติก……………………………………..…...…….…9. D. discolor
7ข. ปากใบเป็ นแบบอื่น…………………………………………..…………………..…………….8
8ก. ปากใบเป็ นแบบแอคทิโนไซติก…………………………..………………..……………….…10
8ข. ปากใบเป็ นแบบไซโคลไซติก……………………………..………………..……...……………9
9ก. ผนังเซลล์เรี ยบ………………………………………………..………………....3. D. buxifolia
9ข. ผนังเซลล์เว้ าลึก……………………………………..……..…..……………17. D. sumatrana
10ก. ผิวเคลือบคิวทินเป็ นแบบเรี ยบ…………………………………..……………..2. D. areolata
10ข. ผิวเคลือบคิวทินเป็ นแบบริว้ ขนาน……….…………………..………………..…………….11
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11ก. ขนเซลล์เดียวปลายแตกกิ่งสองข้ างเท่ากัน…………….……………..………5. D. collinsiae
11ข. ขนเซลล์เดียวปลายไม่แตกกิ่ง…………………..……………..…………...10. D. filipendula
12ก. ผิวเคลือบคิวทินเหมือนกันทังสองด้
้
าน…………….……………………..…………………13
12ข. ผิวเคลือบคิวทินทังสองด้
้
านต่างกัน……………….………………………..…21. D. wallichii
13ก. ผนังเซลล์เรี ยบ……………………….………………………..………………………..…...15
13ข. ผนังเซลล์เว้ าตื ้นหรื อเว้ าลึก……………….……………..………...…..….……….…..…...14
14ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มภายในเซลล์………..…..…...…12. D. lanceifolia
14ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วไม่มีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มภายในเซลล์………………………15. D. mollis
15ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีผลึกรูปปริซมึ ………….…………………………..……22. D. winitii
15ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วไม่มีผลึกรูปปริซมึ …………………………………..………………..16
16ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม…………….……..…..…1. D. apiculata
16ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนมีรูปร่างไม่แน่นอน……………………….…6. D. confertiflora
17ก. ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยบ…………………..………………..……….………..……..18
17ข. ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเว้ าลึก..………………..……………………..…...8. D. decandra
18ก. ผิวเคลือบคิวทินมีลวดลายเหมือนกันทังสองด้
้
าน………………………..…….7. D. curranii
18ข. ผิวเคลือบคิวทินทังสองด้
้
านมีลวดลายต่างกัน…………………………………...…………19
19ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนมีผลึกรูปปริซมึ …………………………………………..…..21
19ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบนไม่มีผลึกรูปปริซมึ …………………………...……………….20
20ก. ปากใบแบบอะนอโมไซติก…………………..……...………..………..…..16. D. natalensis
20ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก………………..……………..…..……..……………20. D. venosa
21ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างมีผลึกรูปปริซมึ ……....….14. D. malabarica var. siamensis
21ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่างไม่มีผลึกรูปปริซมึ ……...13. D. malabarica var. malabarica
2. รู ป วิธ านส าหรั บ การระบุ ช นิ ดของพื ช สกุ ล มะพลั บ บางชนิ ด ในประเทศไทย
โดยใช้ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ แผ่ นใบและก้ านใบในภาคตัดขวาง
1ก. มีโซฟิ ลล์ทงสองด้
ั้
านต่างกัน..............................................................................................2
1ข. มีโซฟิ ลล์เหมือนกันทังสองด้
้
าน.................................................................12 D. lanceifolia
2ก. ขอบใบตรง.....................................................................................................................3
2ข. ขอบใบโค้ งลง..................................................................................................................9
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3ก. ปลายขอบใบแหลม................................................................................... 20. D. venosa
3ข. ปลายขอบใบมน.............................................................................................................4
4ก. ผิวเคลือบคิวทินที่ปลายขอบใบชัด....................................................................................5
4ข. ผิวเคลือบคิวทินที่ปลายขอบใบไม่ชดั ................................................................................7
5ก. ไม่มีสารสะสมที่ขอบใบ...........................................................................18 D. rhodocalyx
5ข. มีสารสะสมที่ขอบใบ........................................................................................................6
6ก. มีขนบริเวณขอบใบ......................................................................................3. D. buxifolia
6ข. ไม่มีขนบริเวณขอบใบ............................................................................17. D. sumatrana
7ก. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู................................................9. D. discolor
7ข. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบรูปร่างไม่คล้ ายตัวอักษรยู...............................................................8
8ก. มีขนต่อมที่เนื ้อเยื่อบริเวณขอบใบและเส้ นกลางใบ........................................21. D. wallichii
8ข. มีขนเซลล์เดียวที่เนื ้อเยื่อบริเวณขอบใบและเส้ นกลางใบ...............................19. D. undulata
9ก. ปลายขอบใบแหลม.......................................................................................................10
9ข. ปลายขอบใบมน...........................................................................................................12
10ก. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบรูปร่างกลม............................................................5. D. collinsiae
10ข. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบไม่ใช่รูปร่างกลม.........................................................................11
11ก. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบรูปร่างวงรี ................................13. D. malabarica var. malabarica
11ข. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบรูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี........................................13. D. coaetanea
12ก. ผิวเคลือบคิวทินที่ขอบใบชัดเจน...................................................................................14
12ข. ผิวเคลือบคิวทินที่ขอบใบไม่ชดั เจน................................................................................13
13ก. ผิวเคลือบคิวทินที่ก้านใบชัดเจน.............................................................16. D. natalensis
13ข. ผิวเคลือบคิวทินที่ก้านใบไม่ชดั เจน............................................................8. D. decandra
14ก. ผิวเคลือบคิวทินที่ก้านใบชัดเจน....................................................................................15
14ข. ผิวเคลือบคิวทินที่ก้านใบไม่ชดั เจน..............................................................2. D. areolata
15ก. มัด ท่ อลาเลีย งที่ ก้ า นใบเรี ย งตัวแบบโฟลเอ็ ม ล้ อมรอบไซเล็ม ........................................
………………………………………………………………….4. D. malabarica var. siamensis
15ข. มัดท่อลาเลียงที่ก้านใบเรี ยงตัวแบบโฟลเอ็มไซเล็มอยูแ่ นวรัศมีเดียวกัน............................16
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16ก. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรง............................15. D. mollis
16ข. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนไม่ตรง........................................17
17ก. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนโค้ งขึ ้น........................................21
17ข. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนเว้ าลง.........................................18
18ก. มีเซลล์สเกลอรี ดที่ก้านใบ...................................................................16. D. confertiflora
18ข. ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดที่ก้านใบ.........................................................................................19
19ก. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านล่างคล้ ายตัวอักษรยู.........................20
19ข. รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านล่างเว้ าลงเล็กน้ อย……..11. D. gracilis
20ก. มีสารสะสมที่ก้านใบ....................................................................................22. D. winitii
20ข. ไม่มีสารสะสมที่ก้านใบ...............................................................................7. D. curranii
21ก. มีเซลล์สเกลอรี ดที่ก้านใบ..........................................................................1. D. apiculata
21ข. ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดที่ก้านใบ..................................................................10. D. filipendula
3. รู ป วิธ านส าหรั บ การระบุ ช นิ ดของพื ช สกุ ล มะพลั บ บางชนิ ดในประเทศไทย
โดยใช้ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ เนือ้ ไม้
1ก. รอยเว้ าบนผนังเซลล์เวสเซลเรี ยงตัวแบบตรงข้ าม...............................................................2
1ข. รอยเว้ าบนผนังเซลล์เวสเซลเรี ยงตัวแบบสลับ....................................................................3
2ก. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ตดิ เวสเซล........................18. D. rhodocalyx
2ข. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวสม่าเสมอทัว่ เนื ้อไม้ .........................................20 D. venosa
3ก. พาเรงคิมาแนวแกนชัดเจน...............................................................................................4
3ข. พาเรงคิมาแนวแกนไม่ชดั เจน...........................................................................................7
4ก. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวสม่าเสมอทัว่ เนื ้อไม้ .............................................................5
4ข. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ตดิ เวสเซล................................................12
5ก. เซลล์เส้ นใยมีผนังกัน...................................................................................3.
้
D. buxifolia
5ข. เซลล์เส้ นใยไม่มีผนังกัน...................................................................................................6
้
6ก. มียางไม้ ........................................................................................................22. D. winitii
6ข. ไม่มียางไม้ ...............................................................................................4 D. coaetanea
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7ก. เซลล์เส้ นใยมีผนังกัน..............................................................................12.
้
D. lanceifolia
7ข. เซลล์เส้ นใยไม่มีผนังกัน...................................................................................................8
้
8ก. มียางไม้ .......................................................................................................................11
8ข. ไม่มียางไม้ ......................................................................................................................9
9ก. มีไทโลส........................................................................................................................10
9ข. ไม่มีไทโลส...............................................................................................10 D. undulata
10ก. ผนังเซลล์เส้ นใยบาง....................................................................................15. D. mollis
10ข. ผนังเซลล์เส้ นใยหนาปานกลาง....................................................................7. D. curranii
11ก. ผนังเซลล์เส้ นใยบาง..................................................13. D. malabarica var. malabarica
11ข. ผนังเซลล์เส้ นใยหนาปานกลาง...................................13. D. malabarica var. siambarica
12ก. เซลล์เส้ นใยไม่มีผนังกัน...............................................................................................15
้
12ข. เซลล์เส้ นใยมีผนังกัน...................................................................................................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. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัว 1 แถว.............................................................5. D. collinsiae
16ข. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัว 1-2 แถว...........................................................11. D. gracilis
17ก. มียางไม้ ที่เวสเซล........................................................................................................20
17ข. ไม่มียางไม้ ที่เวสเซล.....................................................................................................18
18ก. มีไทโลส.................................................................................................1. D. apiculata
18ข. ไม่มีไทโลส..................................................................................................................19
19ก. ผนังเซลล์เส้ นใยบาง...................................................................................9. D. discolor
19ข. ผนังเซลล์เส้ นใยหนาปานกลาง.............................................................17. D. sumatrana

37
20ก. มียางไม้ ที่พาเรงคิมาแนวรัศมี.....................................................................2. D. areolata
20ข. ไม่มียางไม้ ที่พาเรงคิมาแนวรัศมี...................................................................................21
21ก. ผนังเซลล์เส้ นใยบาง............................................................................6. D. confertiflora
21ข. ผนังเซลล์เส้ นใยหนา............................................................................16. D. natalensis
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของพืชสกุลมะพลับที่ศึกษา มีดงั นี ้
1. Diospyros apiculata (มะพลับไข่ นก) (ภาพประกอบ 5 และ 6)
1.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 6.93 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวพบทังผิ
้ วใบสองด้ าน มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ มและสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
1.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกั น โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว
1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 4–5 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดง
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนโค้ ง ขึน้ และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว เนื ้อเยื่อ
พื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง มีเซลล์
เส้ นใยคล้ ายวุ้น (gelatinous fibre) ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน
1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสี
แดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว พาเรงคิมา และเนื ้อเยื่อลาเลียง
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บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่มีโซฟิ ลล์
1.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทัง้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก มีเซลล์ สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุ่ม รู ป ร่ า งคล้ ายวงรี มัด ท่ อลาเลีย งแต่ล ะกลุ่ม มี โฟลเอ็ม และไซเล็ม เรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศ มี
เดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 9–10 ชัน้ กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
และมีสารสะสมติดสีแดง
1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 147 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับเวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกัน แบบไม่ติด
เวสเซลทั่วเนื ้อไม้ พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ ในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมา
แนวรัศมี และยางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH

RI

ภาพประกอบ 5 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่นใบ
ภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะพลับไข่นก (D. apiculata)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรู ปร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติก ค. ขนเซลล์
เดี ย ว ง. สารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม จ. บริ เวณที่ อ ยู่ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ น กลางใบ ฉ. เส้ น กลางใบ
ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (RI = สารสะสมติดสีแดงเข้ ม และ UH = ขนเซลล์เดียว)
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V

GU

ภาพประกอบ 6 ภาคตัด ขวางของก้ า นใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะพลับไข่นก (D. apiculata)
ก. ก้ านใบ ข. ขนเซลล์ เดีย วที่ ก้ านใบ ค. พาเรงคิม าแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ ติ ดเวสเซล
ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวหนึ่งแถว จ-ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้ , UH = ขนเซลล์เดียว และ
V = เวสเซล)
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2. D. areolata (มะพลับ) (ภาพประกอบ 7 และ 8)
2.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
2.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่
เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 5.46 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรู ปตัวที พบที่ผิวใบด้ านล่าง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
2.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่ง สันเรี
้ ยงตัวกันอย่างเป็ น
ระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ มีสารสะสมติดสีน ้าตาลและผลึกรูปปริ ซมึ
ที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนโค้ ง ขึน้ และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว เนื ้อเยื่อ
พื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง มีเซลล์
เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ าง
คล้ ายตัวยู กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มีสารสะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสหรื อสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่มีโซฟิ ลล์
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2.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทัง้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ปุ่ มเล็ก
มีเซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รู ป ร่ า งคล้ า ยตัว อัก ษรยู มัด ท่ อ ล าเลี ย งแต่ล ะกลุ่ม มี โฟลเอ็ ม และไซเล็ม เรี ย งตัวอยู่ในแนวรั ศ มี
เดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 8–10 ชัน้ กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
และไม่มีสารสะสม
2.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 107 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กันผนั
้ งเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกันแบบไม่ติด
เวสเซลทั่วเนื ้อไม้ พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตัง้ และพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวนอน มี ผ ลึ ก รู ป ปริ ซึ ม ในพาเรงคิ ม าแนวแกน และ
พาเรงคิมาแนวรัศมี
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ภาพประกอบ 7 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่นใบ
ภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะพลับ (D. areolata)
ก. เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น รู ป ร่ างห ล ายเห ลี่ ย ม ผิ วเค ลื อ บ คิ วทิ น เรี ยบ ข. ป ากใบ แบ บ
แอคทิโนไซติก ค. สารสะสมติดสีเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ น
กลางใบ จ. เส้ นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบโค้ งลงและปลายขอบใบมน
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ภาพประกอบ 8 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก –ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค –ฉ)
ของมะพลับ (D. areolata)
ก . ก้ าน ใบ ข .เซ ล ล์ ส เก ล อ รี ด ค . พ า เรงคิ ม าแ น ว แ ก น ก ระ จ าย ตั ว เป็ น แ ถ บ แ บ บ ไม่ ติ ด
เวสเซล ง. ลั ก ษ ณ ะของเวสเซลในภ าคตั ด ขวาง จ. พ าเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ยงตั ว หนึ่ ง แถว
ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR =ผลึกรูปปริ ซมึ , R = พาเริ งคิมาแนวรัศมี และ V = เวสเซล)
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3. D. buxifolia (สั่งทา) (ภาพประกอบ 9 และ 10)
3.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
3.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์ เรี ย บ มี ป ากใบที่ ผิ วใบด้ านล่างเป็ นแบบไซโคลไซติก มี ความหนาแน่ น ของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 4.97 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
3.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสันเรี
้ ยงตัวกันอย่ างเป็ น
ระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 4–5 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรงและแผ่นใบด้ านล่าง
คล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วย
เซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง ไม่มีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบ
มัด ท่ อ ล าเลี ย ง เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มัด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม รู ป ร่ างคล้ ายวงรี กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่มีโซฟิ ลล์

46
3.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก ไม่
มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายวงรี มัดท่อลาเลียงแต่
ละกลุม่ มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยูใ่ นแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 4–5 ชัน้ กลุม่
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
3.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนือ้ ไม้ มีวงเนือ้ ไม้ ไม่ชัดเจน รู ปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึ่งมีทัง้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 231 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใย แบบมีผนังกัน้
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกน ชัดเจน กระจายตัวทัว่ เนื ้อไม้ แบบไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ ในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมี
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ภาพประกอบ 9 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่นใบ
ภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของสัง่ ทา (D. buxifolia)
ก. เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบ ด้ าน บ น รู ป ร่ างห ล ายเห ลี่ ย ม ผิ วเค ลื อ บ คิ วทิ น เรี ยบ ข. ป ากใบ แบ บ
ไซโคลไซติ ก ค. ขนเซลล์ เดี ย ว ง. ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม จ. บริ เวณที่ อยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ น กลางใบ
ฉ. เส้ นกลางใบ ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (PR = ผลึกรูปปริ ซมึ และ UH = ขนเซลล์เดียว)
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ภาพประกอบ 10 ภาคตัดขวางของก้ านใบ (ก-ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ (ค-ฉ) ของ
สัง่ ทา (D. buxifolia)
ก.–ข. ก้ านใบ ค. พาเรงคิม าแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ ติดเวสเซล ง. ลัก ษณะของเวสเซล
จ. รอยเว้ าบ น เวสเซลใน ภ าค ตั ด ต าม แน วขน าน เส้ น สั ม ผั ส และ ฉ . พ าเรงคิ ม าแน วรั ศ มี
(PR = ผลึกรูปปริ ซมึ และ V = เวสเซล)

49
4. D. coaetanea (ล่าตาควาย) (ภาพประกอบ 11 และ 12)
4.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
4.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างคล้ าย
จิกซอว์ ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 7.45 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวรู ปตัวทีและขนต่อม
พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง มีผลึกรูปปริซมึ ที่ผิวใบด้ านล่าง
4.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกั น โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว
1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 3–4 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรงและแผ่นใบด้ านล่าง
คล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อพื ้น
ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยูด่ ้ านบนและด้ านล่างของกลุม่ มัดท่อลาเลียง มี เซลล์เส้ นใย
คล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ ใหญ่ รูปร่างคล้ าย
วงรี และ 1 กลุ่มเสริ มรู ปร่ างกลม กลุ่มเนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มี
สารสะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่มีโซฟิ ลล์
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4.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี มัดท่อลาเลียงแต่
ละกลุ่มมี โฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์ เวสเซลเรี ยงต่อกัน 5–6 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
4.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 199 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนัง เซลล์ บ าง เซลล์ เส้ น ใยมี ค วามยาวเฉลี่ ย 925 ไมโครเมตร พาเรงคิ ม าในแนวแกนชัด เจน
กระจายตัว ทั่วเนื อ้ ไม้ แบบไม่ติด เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วย
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวตั ง้ และพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวนอน มี ผ ลึ ก รู ป ปริ ซึ ม
อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมี
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TS

GT

GF
ภาพประกอบ 11 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของล่าตาควาย (D. coaetanea)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ขนต่อม ง. ขนเซล์เดียวรู ปตัวที
จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ฉ. ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบใบมน ช. เส้ นกลางใบ และ
ซ.เซลล์ เส้ น ใยคล้ า ยวุ้น ล้ อ มรอบมั ด ท่ อ ล าเลี ย ง (GF =เซลล์ เส้ น ใยคล้ า ยวุ้น , GT = ขนต่ อ ม และ
TS = ขนเซลล์เดียวรูปตัวที)
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PR

ภาพประกอบ 12 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของล่าตาควาย (D. coaetanea)
ก. ก้ านใบ ข. มัดท่อลาเลียงในก้ านใบ ค. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวหนึ่งแถว ง.รอยเว้ าบนเวสเซลใน
ภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัม ผัส จ.พาเรงคิม าแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ ติด เวสเซล
ฉ.พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR = ผลึกรูปปริ ซมึ )
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5. D. collinsiae (พลับยอดดา) (ภาพประกอบ 1 และ 2)
5.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
5.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลาย
เหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบที่เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 6.17 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรู ปตัวทีพบเฉพาะผิวใบ
ด้ านล่าง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
5.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกั น โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว
1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 8-9 ชัน้ มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ ใหญ่
รูปร่างคล้ ายวงรี และ 2 กลุม่ เสริมรูปร่างกลม กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
และมีผลึกรูปปริซมึ
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่มีโซฟิ ลล์
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5.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทั ง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนื อ้ เยื่ อลาเลีย งมี มัดท่ อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม ใหญ่ และ 1 กลุ่มเสริ ม รู ป ร่ างคล้ าย
วงกลม มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มล้ อมรอบไซเล็ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 3–12 ชัน้
กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อลาเลีย งเป็ น มัด ท่ อ ลาเลียงแบบล้ อมรอบ (amphicribal bundle) และมี สารสะสม
ติดสีแดงเข้ ม
5.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 129 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์ หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกัน แบบไม่ติด
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและ
้
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ ในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมี
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BI

ภาพประกอบ 13 เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ของแผ่ น ใบจากการลอกผิ ว แผ่ น ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง (ก –ง)
และแผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของพลับยอดดา (D. collinsiae)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบรู ปร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. ขนเซลล์เดียวรู ปตัวที ค. ปากใบแบบ
แอคทิ โ นไซติ ก ง. สารสะสมติ ด สี น า้ ตาลเข้ ม ง. บริ เ วณที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ
ฉ . เส้ 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 โค้ ง ล ง ป ล า ย ข อ บ ใบ ม น
(BI = สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม และ TS = ขนเซลล์เดียวรูปตัวที)

56
ข

ภาพประกอบ 14 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของพลับยอดดา (D. collinsiae)
ก . ก้ าน ใบ ข . เซ ล ล์ ส เก ล อ รี ด ค . พ าเรงคิ ม าแ น วแ ก น ก ระจ าย ตั ว เป็ น แ ถ บ แ บ บ ไม่ ติ ด
เวสเซล ง. ลั ก ษณะของเวสเซลในภาคตั ด ตามขวาง จ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ รี ย งตั ว หนึ่ ง แถว
และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี
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6. D. confertiflora (ลูกหัวนก) (ภาพประกอบ 15 และ 16)
6.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
6.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยมและด้ านล่างมี
รูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่น
ของปากใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 8.70 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนแบบเซลล์เดียวขนต่อมพบทัง้
ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มพบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
6.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มี
เนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวหรื อแท่งสัน้
เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 6–7 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มี
สารสะสมติดสีน ้าตาลและผลึกรูปปริซมึ ที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ นกลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว เนื ้อเยื่อ
พื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุม่ มัดท่อลาเลียง ไม่มีเซลล์
เส้ นใยล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่ อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างวงรี กลุ่ม
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ มี ขนเซลล์ เดี ย ว ไม่ มี ปุ่ มเล็ก เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วมี รูป ร่ างสี่ เหลี่ ย มจัตุรัส หรื อ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่แพลิเซด
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6.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนแบบเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก มีเซลล์ สเกลอรี ดแทรกอยู่ระหว่างเซลล์พาเรงคิมา เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุ่ม รู ปร่ างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน
มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 5–6 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสาร
สะสมติดสีเข้ ม
6.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 177 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์ หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกัน แบบไม่ติด
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและ
้
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ ซลล์ แ นวนอน มี ผ ลึ ก รู ป ปริ ซึ ม อยู่ ภ ายในพาเรงคิ ม าแนวแกนและ
พาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH

ภาพประกอบ 15 เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ของแผ่ น ใบจากการลอกผิ ว แผ่ น ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง (ก –ง)
และแผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของลูกหัวนก (D. confertiflora)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนรูปร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างรูปร่ าง
ไม่แน่นอน ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ค. ปากใบแบบอะนอโมไซติก ง. ขนเซลล์เดียว จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่าง
ขอบใบและเส้ นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบใบมน (UH = ขนเซลล์เดียว)
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UH

V

V

ภาพประกอบ 16 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของลูกหัวนก (D. confertiflora)
ก. ก้ านใบ ข. ขนเซลล์เดียว ค. รูปแบบการกระจายตัวของเวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซลในภาคตัดตาม
ขวาง จ. รอยเว้ าบนเวสเซลในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยวตัว
แถวเดียว (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล)
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7. D. curranii (รักดา) (ภาพประกอบ 17 และ 18)
7.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
7.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์ เรี ย บ มี ป ากใบที่ ผิ วใบด้ านล่างเป็ นแบบไซโคลไซติก มี ความหนาแน่ น ของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 9.95 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม พบเฉพาะผิว
ใบด้ านบน และสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
7.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีแพลิเซด
ติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว
1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีสารสะสมติดสีแดงและผลึกรู ปปริ ซมึ ที่
แพลิเซด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื อ้ เยื่ อ พื น้ ประกอบด้ ว ยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่ม มัด ท่ อ
ลาเลียง มี เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุ่ม รู ปร่ างคล้ ายตัวอักษรวี กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่แพลิเซด
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7.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก ไม่มี
เซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุม่
มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 7–8 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มีสารสะสม
7.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 104 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดั เจน พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว
ประกอบด้ วยพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ ซลล์ แ นวตั ง้ และพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ ซลล์ แ นวนอน
มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมี
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ภาพประกอบ 17 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของรักดา (D. curranii)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนรูปร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. ขอบใบเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง
ค. ปากใบแบบโคลไซติก ค. สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ง. บริ เวณที่อยู่ระหว่าง
ขอบใบและเส้ นกลางใบ และ ฉ. เส้ นกลางใบ
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ภาพประกอบ 18 ภาคตัดขวางของขอบใบและก้ านใบ (ก–ค) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ (ง–ฉ)
ของรักดา (D. curranii)
ก. ขอบใบโค้ งลง ข. ปลายขอบใบมน ค. ก้ านใบ ง. ลักษณะของเวสเซล จ. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัว
หนึ่งแถว ในภาคตัดตามยาวแนวขนานเส้ นสัมผัส และ และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี
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8. D. decandra (จัน) (ภาพประกอบ 19 และ 20)
8.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
8.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างคล้ ายจิกซอว์
ผนังเซลล์เว้ าลึก มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 8.18 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีผลึกรู ปปริ ซึม พบทังผิ
้ วใบด้ านบน
และล่าง
8.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจาก
้
ผิว ปากใบอยู่ระดับ เดี ย วกับ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ลัก ษณะมี โซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน โดยมี
แพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ
เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด และไม่มีสารสะสม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มีสารสะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มที่แพลิเซด
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8.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทัง้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมี
โฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–8 ชัน้ กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มีสารสะสม
8.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–6 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 105 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ผนังเซลล์ หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัว เป็ นแถบติดต่อกัน แบบ
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้
และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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PR

SC

ภาพประกอบ 19 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของจัน (D. decandra)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนรู ปร่ างคล้ ายจิกซอว์ ข. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างรู ปร่ างคล้ ายจิกซอว์
ค. ปากใบแบบอะนอโมไซติ ก ง. ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม จ. บริ เวณที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ น กลางใบ
ฉ. เส้ นกลางใบ ช. เซลล์สเกลอรี ด และ ซ. ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบใบมน (PR = ผลึกรู ปปริ ซึม และ
SC = เซลล์สเกลอรี ด)
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SC

V

V

PR

ภาพประกอบ 20 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
จัน (D. decandra)
ก. ก้ านใบ ข. เซลล์สเกลอรี ด ค. ลักษณะของเวสเซล ง. รอยเว้ าบนเวสเซลในภาคตัดตามยาวแนวขนาน
เส้ น สัม ผัส จ. พาเรงคิม าแนวรั ศมี และ ฉ. ผลึกรู ป ปริ ซึมในพาเรงคิม าแนวรั ศมี (PR =ผลึกรู ป ปริ ซึม ,
SC = เซลล์สเกลอรี ด และ V = เวสเซลล์)
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9. D. discolor (มะริด) (ภาพประกอบ 21 และ 22)
9.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
9.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลาย
เหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 10.44 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มพบเฉพาะผิวใบด้ านบน สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มและผลึกรู ปปริ ซมึ พบ
ทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
9.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจาก
้
ผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้ เยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีแพ
ลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบีย บ
เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีสารสะสม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรงและแผ่นใบด้ านล่าง
คล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีเซลล์สเกลอรี ด ไม่มีขน ไม่มีปุ่ม
เล็ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ ว ยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่ม มัด ท่ อ
ลาเลียง มี เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุ่มใหญ่ รู ปร่ างวงรี และ 5–6 กลุ่มเสริ ม รู ปร่ างกลม กลุ่มเนือ้ เยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียง
แบบเคียงข้ าง และไม่มีสารสะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะตรงและปลายขอบใบมน มี ผิวเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ไม่มี
สารสะสม
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9.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มีเซลล์ สเกลอรี ดแทรกอยู่ในเนือ้ เยื่อพาเรงคิมา เนื อ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รู ปร่ างคล้ ายตัวยู มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน
มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 2–6 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ ม
9.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูน ย์ กลางเฉลี่ย 134 ไมโครเมตร มี รอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มี ไทโลส เซลล์ เส้ น ใยแบบไม่มี
ผนังกัน้ ผนังเซลล์ บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัว เป็ นแถบติดต่อกัน แบบไม่ติด
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและ
้
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ และยางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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ภาพประกอบ 21 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะริ ด (D. discolor)
ก. เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ปร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน ข เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบ
ด้ านล่าง ปากใบแบบอะนอโมไซติก ค. สารสะสมติดสีแดงเข้ ม ค. ช่องสารหลัง่ ง. สารสะสมติดสีเข้ มที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน จ. ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน และ ฉ. เซลล์สเกลอรี ด (RI = สารสะสมติดสี
แดงเข้ ม, SC = เซลล์สเกลอรี ด และ SE = ช่องสารหลัง่ )
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V

PR

ภาพประกอบ 22 ภาคตัดขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ (ค–ฉ) ของมะริ ด
(D. discolor)
ก–ข. ก้ านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ติดเวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซลในภาค
ตัดตามขวาง จ.พาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงตัวแถวเดียว และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR =ผลึกรู ปปริ ซึม
และ V = เวสเซล)
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10. D. filipendula (ลาบิดดง) (ภาพประกอบ 23 และ 24)
10.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
10.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลาย
เหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก มีความหนาแน่นของปาก
ใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 5.38 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวพบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง มี
สารสะสมติดสีแดงเข้ มพบเฉพาะผิวใบด้ านบน สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มและผลึกรูปปริ ซมึ พบทัง้
ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง
10.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างสี่เหลี่ยมผืนผ้ าและสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มี
เนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกัน
อย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 3–4 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ดไม่มีสารสะสม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนโค้ งขึ ้นเล็กน้ อยและแผ่น
ใบด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
มีขนเซลล์เดียว เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่ม
มัดท่อลาเลียง มี เซลล์ เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่ อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียง
จานวน 1 กลุ่มใหญ่ รูปร่างวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มีสาร
สะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่แพลิเซด
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10.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่ มี มี เ ซลล์ ส เกลอรี ด เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มั ด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ ม รู ป ร่ า งคล้ ายวงรี
มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุม่ มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยูใ่ นแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อ
กัน 5–6 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีผลึกรูปปริซมึ
10.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 179 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
ผนังเซลล์ บ าง พาเรงคิ ม าในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ น แถบติดต่อกัน แบบไม่ติด เวสเซล
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งแบบแถวเดี ย ว ประกอบด้ ว ยพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวตัง้ และ
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ และยางไม้ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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SE

PR

UH
ภาพประกอบ 23 เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และ
แผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของลาบิดดง (D. filipendula)
ก . เนื ้อ เยื่ อ ชั ้น ผิ ว ใบ ด้ า น บ น รู ป ร่ า งห ล า ย เห ลี่ ย ม ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น เป็ น ริ ้ว เรี ย งข น า น
ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ช่องสารหลัง่ ง. ผลึกรู ปปริ ซึม จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ น
กลางใบ ฉ. เส้ นกลางใบ ช. ขอบใบโค้ งลงปลายขอบใบมน และ ซ. ขนเซลล์เดียว (PR = ผลึกรู ปปริ ซึม,
SE = ช่องสารหลัง่ และ UH = ขนเซลล์เดียว)
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V

ภาพประกอบ 24 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ง) ของ
ลาบิดดง (D. filipendula)
ก.–ข. ก้ านใบ ค. การเรี ย งตัว ของเซลล์ เวสเซล ง. ลัก ษณะของเวสเซลในภาคตัด ตามขวาง

จ. พาเรงคิมาในแนวขนานเส้ นสัมผัส และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (V = เวสเซล)
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11. D. gracilis (มะเกลือกา) (ภาพประกอบ 25 และ 26)
11.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
11.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินแบบเรี ยบและด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก
มีความหนาแน่นของปากใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 6.09 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว
พบเฉพาะผิวใบด้ านบน มีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มพบเฉพาะผิวใบด้ านบน สารสะสมติดสีแดง
พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
11.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย ง 1 ชัน้ เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว มี รู ป ร่ า งสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า และสี่ เหลี่ ย มจตุ รั ส
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสอง
ด้ านต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตั ว
กันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 4–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีสารสะสม
ติดสีแดงเข้ ม
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนเว้ าลงเล็กน้ อยและแผ่น
ใบด้ านล่างโค้ งลงเล็กน้ อย มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีเซลล์สเกลอ
รี ด ไม่มี ขน เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ วยเซลล์ พ าเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่ม
มัดท่อลาเลียง มี เซลล์ เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่ อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียง
จานวน 1 กลุ่มใหญ่ รู ปร่ างวงรี กลุ่มเนื อ้ เยื่อลาเลี ยงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และไม่มี
สารสะสม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่แพลิเซด
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11.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่ มี มี เ ซลล์ ส เกลอรี ด เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มั ด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ ม รู ป ร่ า งคล้ ายวงรี
มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุม่ มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยูใ่ นแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อ
กัน 6–7 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
11.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 103 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกันแบบไม่ติด
เวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมี เซลล์ แนวตัง้
และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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RI

ภาพประกอบ 25 เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และ
แผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะเกลือกา (D. gracilis)
ก-ข. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ค. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้
เรี ยงขนาน ง. ปากใบแบบไซโคลไซติก จ. สารสะสมติดสีเข้ มแดง ฉ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและ
เส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบ และ ซ. ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบใบมน (RI = สารสะสมติดสีแดง)

80

UH

V

V

PR

ภาพประกอบ 26 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะเกลือกา (D. gracilis)
ก.ก้ านใบ ข. ขนเซลล์ เ ดี ย วที่ ก้ านใบ. ค.การเรี ย งตั ว ของเวสเซล ง. ลั ก ษณ ะของเวสเซลใน
ภาคตัดตามขวาง จ. รอยเว้ าบนเวสเซลในภาคตัดตามแนวขนานเส้ นสัมผัส และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี
(PR = ผลึกปริ ซมึ , V = เวสเซล และ UH = ขนเซลล์เดียว)
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12. D. lanceifolia (พลับหัวแข็ง) (ภาพประกอบ 27 และ 28)
12.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
12.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์ เรี ย บ มี ป ากใบที่ ผิ วใบด้ านล่างเป็ นแบบไซโคลไซติก มี ความหนาแน่ น ของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 6.30 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและล่าง
มีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
12.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ย ง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืน ผ้ า
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสอง
ด้ านเหมือนกัน เซลล์มีรูปร่างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปอง
้
จีเรี ยงตัว 6–7 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีสารสะสมติดสีแดงและผลึกรูปปริซมึ ที่แพลิเซด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนโค้ งขึ ้นเล็กน้ อยและแผ่น
ใบด้ านล่างคล้ ายตัวยู มี ผิวเคลือบคิวทิ น ชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขนเซลล์ เดียว
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่างวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะตรงและปลายขอบใบมน มี ผิวเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ มี ข นเซลล์ เดี ย ว ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว มี รู ป ร่ า งสี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ
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12.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละ
กลุ่ม มี โฟลเอ็ ม และไซเล็ ม เรี ย งตัว อยู่ในแนวรั ศ มี เดี ย วกัน มี เซลล์ เวสเซลเรี ย งต่ อ กัน 5–6 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีผลึกรูปปริซมึ
12.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวส เซลแบ บ เดี่ ย ว แฝ ด และแบ บ กระจุ ก 3–4 เซลล์ เรี ยงตั ว ตาม แน วเส้ น ท แยงมุ ม
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 111 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใย
แบบไม่มีผนังกัน้ ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดั เจน พาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงแบบ
แถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน
มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH
ค

ภาพประกอบ 27 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของพลับหัวแข็ง (D. lanceifolia)

ก. เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิว ใบด้ านบนรู ป ร่ างหลายเหลี่ยม ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. ขนเซลล์ เดีย ว
ง. บริเวณที่อยูร่ ะหว่างขอบใบกับเส้ นกลางใบ จ. เส้ นกลางใบ และ ฉ. ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน
(UH = ขนเซลล์เดียว)
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UH

V

ภาพประกอบ 28 ภาคตัดขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ (ค–ฉ) ของพลับ
หัวแข็ง (D. lanceifolia)
ก. ก้ านใบ ข. ขนเซลล์ เ ดี ย ว ค. ลั ก ษณ ะของเวสเซล ง. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ รี ย งตั ว หนึ่ ง แถว
และ จ.–ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล)
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13. D. malabarica var. malabarica (ตะโกสวน)
13.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ (ภาพประกอบ 29 และ 30)
13.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินแบบเรี ยบและด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก
มีความหนาแน่นของปากใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 4.76 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีผลึกรูป
ปริซมึ พบเฉพาะผิวใบด้ านบน สารสะสมติดสีแดงเข้ มพบทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
13.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ า นบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย ง 1 ชัน้ เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว มี รู ป ร่ า งสี่ เหลี่ ย มจตุ รั ส และสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสอง
ด้ านต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่ง ยาวเรี ยงตัว
กันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีสารสะสม
ติดสีแดงและผลึกรูปปริซมึ ที่แพลิเซด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนโค้ งขึ ้นเล็กน้ อยและแผ่น
ใบด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน เนื ้อเยื่อพื ้น
ประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยูด่ ้ านบนและด้ านล่างของกลุม่ มัดท่อลาเลียง มี เซลล์เส้ นใย
คล้ า ยวุ้น ล้ อ มรอบมัด ท่ อ ล าเลี ย ง เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มัด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ม รู ป ร่ า งวงรี
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีผลึกรูปปริซมึ ที่พาเรงคิมา
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมุ่ เล็ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่มีโซฟิ ลล์
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13.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนื อ้ เยื่อลาเลีย งมี มัดท่ อลาเลียงจานวน 1 กลุ่มใหญ่ รู ปร่ างวงรี 1 กลุ่ม เสริ ม รู ปร่ าง
วงกลม มัดท่ อลาเลียงแต่ละกลุ่ม มี โฟลเอ็ม ล้ อมรอบไซเล็ม มี เซลล์ เวสเซลเรี ยงต่อกัน 5–7 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบล้ อมรอบ (amphicribal bundle) และมีผลึกรูปปริซมึ
13.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ ย วและแฝด เรี ย งตัว ตามแนวเส้ น ทแยงมุ ม ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเฉลี่ ย
129 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ผนังเซลล์บาง
พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดั เจน พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมา
แนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรู ปปริ ซมึ และยางไม้ อยู่ภายใน
พาเรงคิมาแนวรัศมี
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PR

ภาพประกอบ 29 เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และ
แผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica)
ก. เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านบนรู ป ร่ า งหลายเหลี่ ย ม ข. ปากใบแบบแอคทิ โ นไซติ ก ค.–ง. สารสะสม
ติดสีแดงเข้ ม จ.–ฉ.บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ช. เส้ นกลางใบ และ ซ. ผลึกรู ปปริ ซึม
(PR = ผลึกรูปปริ ซมึ )
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SC
V

ภาพประกอบ 30 ภาคตั ด ขวางของขอบใบ (ก) ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ข –ค) และลั ก ษณะ
กายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ (ง–ฉ) ของตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica)
ก. ขอบใบโค้ งลง ปลายขอบใบแหลม ข. ก้ านใบ ค. เซลล์ ส เกลอรี ด ง. ลั ก ษณ ะของเวสเซล
จ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งตัว หนึ่ ง แถว และ ฉ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี (SC = เซลล์ ส เกลอรี ด และ
V = เวสเซล)
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14. D. malabarica var. siamensis (มะพลับ) (ภาพประกอบ 31 และ 32)
14.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
14.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิว ทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบแอคทิโนไซติก
มี ค วามหนาแน่ น ของปากใบที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง 4.20 ต่ อ ตารางมิ ล ลิ เมตร ไม่ มี ข น
มี ส ารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม สารสะสมติ ด สี น า้ ตาลเข้ ม และผลึก รู ป ปริ ซึม พบทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบน
และด้ านล่าง
14.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขนเซลล์ ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวมี รูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มี
เนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ าน
ต่างกัน โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกัน
อย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด มีสารสะสมติด
สีแดงและผลึกรูปปริซมึ ที่แพลิเซด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนโค้ ง ขึน้ และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมุ่
เล็ก เนื อ้ เยื่ อพื น้ ประกอบด้ ว ยเซลล์ พ าเรงคิ ม าเรี ย งตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่ม มัด ท่ อ
ลาเลียง มี เซลล์เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุ่ม รู ป ร่ า งวงรี กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ น มัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ า ง และมี ผ ลึก รู ป ปริ ซึม
ที่พาเรงคิมา
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มและผลึกรูปปริซมึ ที่มีโซฟิ ลล์
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14.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มีเซลล์สเกลอรี ดแทรกอยู่ในเนือ้ เยื่อพาเรงคิมา เนื อ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน 2 กลุ่ม
รู ปร่ างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มล้ อมรอบไซเล็ม มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 4–5 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบล้ อมรอบ (amphicribal bundle) และมีผลึกรูปปริซมึ
14.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ ย วและแฝด เรี ย งตัว ตามแนวเส้ น ทแยงมุ ม ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางเฉลี่ ย
83 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้ ผนังเซลล์หนา
ปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนไม่ชดั เจน พาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วย
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรู ปปริ ซมึ และยางไม้
อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH

ภาพประกอบ 31 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะพลับ (D. malabarica var. siamensis)
ก. เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. สารสะสม ง. ผลึกรู ป
ปริ ซึม จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ฉ. เส้ นกลางใบ ช. ขนเซลล์เดียว และ ซ. ขอบใบ
โค้ งลง ปลายขอบใบแหลม (BI =สารสะสมติ ด สี น า้ ตาลเข้ ม, RI = สารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม และ
UH = ขนเซลล์เดียว)
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GU

PR

ภาพประกอบ 32 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะพลับ (D. malabarica var. siamensis)
ก. ก้ านใบ ข. เซลล์ ส เกลอรี ด ค. ลั ก ษณะของเวสเซล ง. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งตั ว หนึ่ ง แถว
จ. ผลึก รู ป ปริ ซึม และยางไม้ และ ฉ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี (GU = ยางไม้ , SC = เซลล์ ส เกลอรี ด และ
PR = ผลึกรูปปริ ซมึ )
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15. D. mollis (มะเกลือ) (ภาพประกอบ 33 และ 34)
15.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
15.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีรูปร่ างไม่แน่นอน ผนังเซลล์เว้ าตื ้น
และเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่ างมี รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ เว้ าลึก มี ปากใบที่ ผิวใบ
ด้ านล่างเป็ น แบบแอคทิ โนไซติก มีความหนาแน่น ของปากใบที่ เนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 8.60
ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีสารสะสมและผลึก
15.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชั ด เจนทั ง้ ผิ ว ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง มี ข นเซลล์ เ ดี ย ว
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน
โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวและสันเรี
้ ยงตัวกัน
อย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 6–8 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรงและแผ่นใบด้ านล่าง
คล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีขนเซลล์ เดียว ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่างวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะตรงและปลายขอบใบมน มี ผิวเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่ มี ขน ไม่ มี ปุ่ มเล็ก เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อ ชัน้ ผิ วมี รูป ร่ างสี่ เหลี่ ย มจตุรัส ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ
ชันรองจากผิ
้
ว ไม่มีสารสะสม
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15.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ละ
กลุ่ม มี โฟลเอ็ ม และไซเล็ ม เรี ย งตัว อยู่ในแนวรั ศ มี เดี ย วกัน มี เซลล์ เวสเซลเรี ย งต่ อ กัน 5–7 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม
15.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงเวส
ั้
เซลแบบเดี่ย ว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ น ทแยงมุม ขนาดเส้ น ผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 116 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนั ง เซลล์ บ าง พาเรงคิ ม าในแนวแกนไม่ ชั ด เจน พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งแบบแถวเดี ย ว
ประกอบด้ วยพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ ซลล์ แ นวตั ง้ และพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เ ซลล์ แ นวนอน
มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี

95

UH

UH

UH

ภาพประกอบ 33 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะเกลือ (D. mollis)
ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนรู ปร่ างไม่แน่นอน ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค.–ง. ขนเซลล์เดียว
จ. เส้ นกลางใบ และ ฉ. ขนเซลล์เดียวบริ เวณเส้ นกลางใบ (UH = ขนเซลล์เดียว)
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UH

PR

ภาพประกอบ 34 แผ่นใบภาคตัดขวาง (ก–ข) ภาคตัดขวางของก้ านใบ (ค–ง) และลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ เนื ้อไม้ (จ–ฉ) ของมะเกลือ (D. mollis)
ก. บริ เ วณ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ ข . ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน ค. ก้ านใบ
ง. ขนเซลล์ เดี ย วที่ ก้ านใบ จ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี และ ฉ. ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม ในพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี
(PR = ผลึกรูปปริ ซมึ , UH = ขนเซลล์เดียว)
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16. D. natalensis (พลับเนทัล) (ภาพประกอบ 35 และ 36)
16.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
16.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินแบบเรี ยบและด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก
มี ค วามหนาแน่ น ของปากใบที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง 13.51 ต่ อ ตารางมิ ล ลิ เมตร ไม่ มี ข น
มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มพบทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มพบเฉพาะผิว
ใบด้ านบน
16.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ ว ใบด้ า นบนและด้ า นล่า ง ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ลั ก ษ ณ ะมี โ ซฟิ ลล์ เ ป็ นแบบสองด้ านต่ า งกั น
โด ย มี แ พ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ า น บ น เพี ย งด้ า น เดี ย ว เซ ล ล์ มี รู ป ร่ า งเป็ น แ ท่ งย า ว
และสั น้ เรี ย งตั ว กั น อย่ า งเป็ นระเบี ย บ เรี ย งตั ว 1 ชั น้ และชั น้ สปองจี เ รี ย งตั ว 10–12 ชั น้
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิ วเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่แพลิเซด
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16.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างกลม มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุ่มมี
โฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 5–7 ชัน้ กลุ่มเนื ้อเยื่อ
ลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีสารสะสมติดแดงเข้ ม
16.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 144 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์ ห นา พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ น แถบติดต่อกัน แบบไม่ติด เวสเซล
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งแบบแถวเดี ย ว ประกอบด้ ว ยพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวตัง้ และ
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ และยางไม้ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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ภาพประกอบ 35 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของพลับเนทัล (D. natalensis)
ก. เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ป ร่ างหลายเหลี่ยม ข. เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิวขอบใบด้ านบน ค.–ง. ปากใบแบบ
อะนอโมไซติ ก จ. บริ เ วณ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ ฉ. เส้ นกลางใบ ช. ขอบใบ
โค้ งลง และ ซ. ปลายขอบใบมน
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ภาพประกอบ 36 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของพลับเนทัล (D. natalensis)
ก.–ข. ก้ านใบ ค. ลัก ษณะการกระจายของเวสเซล ง. รอยเว้ า บนเวสเซลในภาคตัด ตามยาวแนว
ขนานเส้ น สัม ผัส จ. ผลึก รู ป ปริ ซึม และ ฉ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี (GU = ยางไม้ , PR = ผลึก รู ป ปริ ซึ ม
และ V = เวสเซล)
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17. D. sumatrana (ลักเคยลักเกลือ) (ภาพประกอบ 37 และ 38)
17.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
17.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์ เว้ าตื น้ มี ป ากใบที่ ผิวใบด้ านล่างเป็ น แบบไซโคลไซติก มี ค วามหนาแน่ น ของปากใบ
ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 7.54 ต่อตารางมิ ลลิ เมตร มี ขนเซลล์ เดียวรู ป ตัวที พบเฉพาะผิวใบ
ด้ านล่าง ไม่มีสารสะสมและผลึก
17.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ วเค ลื อบ คิ วทิ น ไม่ ชั ด เจน ทั ง้ ผิ วใบ ด้ าน บ น แล ะด้ าน ล่ า ง ไม่ มี ขน
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน
โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวและสันเรี
้ ยงตัวกัน
อย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1–2 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนตรงและแผ่นใบด้ านล่าง
คล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทิน ไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อ
พื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง มี เซลล์
เส้ นใยคล้ ายวุ้นล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างกลม
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบล้ อมรอบ
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทิน ไม่ชดั เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่สปองจี
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17.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ า นบนและด้ า นล่ า ง เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว เรี ย งตัว เป็ น ระเบี ย บ 1 ชัน้ ไม่ มี ข น ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างกลม มัดท่อลาเลียงแต่
ละกลุ่มมี โฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์ เวสเซลเรี ยงต่อกัน 6–7 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีผลึกรูปปริซมึ และสารสะสมติดแดงเข้ ม
17.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 139 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ผนังเซลล์ หนาปานกลาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ นแถบติดต่อกันแบบ
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตัง้
และพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ และยางไม้ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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TS

ภาพประกอบ 37 เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และ
แผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของลักเคยลักเกลือ (D. sumatrana)
ก. เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนรูปร่ างไม่แน่นอน ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. ขนเซลล์เดียวรูปตัวที
ง. บริ เวณที่ อ ยู่ระหว่างขอบใบและเส้ น กลางใบ จ. เส้ น กลางใบ และ ฉ. ขอบตรง ปลายขอบใบมน
(TS = ขนเซลล์เดียวรูปตัวที)
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RI

V

V

PR

ภาพประกอบ 38 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
ลักเคยลักเกลือ (D. sumatrana)
ก. ก้ านใบ ข. การกระจายตัวของเวสเซล ค. ลักษณะของเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวหนึ่งแถว
จ. รอยเว้ าบนเวสเซลในภาคตั ด ตามยาวแนวขนานเส้ นสั ม ผั ส และ ฉ . พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี
(PR = ผลึกรูปปริ ซมึ , RI = สารสะสมติดสีแดงเข้ ม และ V = เวสเซล)
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18. D. rhodocalyx (ตะโกนา) (ภาพประกอบ 39 และ 40)
18.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
18.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างคล้ ายจิกซอว์
ผนังเซลล์เว้ าลึก มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 5.88 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียวรู ปตัวที ขนต่อม และผลึกรู ป
ปริซมึ พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
18.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ วเค ลื อบ คิ วทิ น ไม่ ชั ด เจน ทั ง้ ผิ วใบ ด้ าน บ น แล ะด้ าน ล่ า ง ไม่ มี ขน
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่ างกัน
โด ย มี แ พ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ า น บ น เพี ย งด้ า น เดี ย ว เซ ล ล์ มี รู ป ร่ า งเป็ น แ ท่ งย า ว
เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 4–5 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนโค้ ง ขึน้ และแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รู ป ร่ า งคล้ า ยวงกลม กลุ่ม เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งเป็ น มัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ าง มี ผ ลึก รู ป ปริ ซึม ที่
พาเรงคิมา
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะตรงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เซลล์ในเนือ้ เยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้
รองจากผิว ไม่มีสารสะสม
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18.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ปร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมีรูปร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทินไม่ชดั เจนทัง้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มีเซลล์ สเกลอรี ด เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างคล้ ายครึ่ งวงกลม มัดท่อ
ลาเลียงแต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน
5–13 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีผลึกรูปปริซมึ
18.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 175 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าตรงข้ าม เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนัง เซลล์ ห นาปานกลาง พาเรงคิ ม าในแนวแกนชัด เจน กระจายตัว เป็ น แถบติ ด ต่ อ กัน แบบ
ไม่ติดเวสเซล พาเรงคิมาแนวรัศมีประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มา
แนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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TS
PR

ภาพประกอบ 39 เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และแผ่น
ใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของตะโกนา (D. rhodocalyx)
ก. เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ปร่ างคล้ ายจิกซอว์ ข. ปากใบแบอะนอโมไซติก ค. ขนเซลล์เดียว
รู ป ตั ว ที ง. ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม จ. บริ เ วณ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งขอบใบและเส้ นกลางใบ ฉ .ขอบใบตรง และ
ช. ปลายขอบใบมน (PR = ผลึกรูปปริ ซมึ และ TS = ขนเซลล์เดียวรูปตัวที)
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UH

V

V

ภาพประกอบ 40 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
ตะโกนา (D. rhodocalyx)
ก. ก้ านใบ ข. มัดท่อลาเลียงในก้ านใบ ค. การกระจายตัวของเวสเซล ง. ลักษณะของเวสเซล จ. รอยเว้ า
บนเวสเซลในภาคตัด ตามยาวแนวขนานเส้ น สัม ผัส และ ฉ. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งตัว 1–2 แถว
(UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล)
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19. D. undulata (พลับเขา) (ภาพประกอบ 41 และ 42)
19.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
19.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างไม่แน่นอนผนัง
เซลล์ เว้ าตื น้ มี ป ากใบที่ ผิ ว ใบด้ า นล่างเป็ น แบบแอคทิ โนไซติ ก มี ค วามหนาแน่ น ของปากใบที่
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง 118.07 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนเซลล์เดียว พบเฉพาะผิวใบด้ านบน มี
สารสะสมสีน ้าตาล พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
19.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ชั ด เจ น ทั ้ง ผิ ว ใบ ด้ า น บ น แ ล ะ ด้ า น ล่ า ง ไม่ มี ข น
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิ ว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน
โด ย มี แ พ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ า น บ น เพี ย งด้ า น เดี ย ว เซ ล ล์ มี รู ป ร่ า งเป็ น แ ท่ งย า ว
เรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 7–8 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลี ยง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม
รูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะตรงและปลายขอบใบมน มี ผิวเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่ มี ขน ไม่ มี ปุ่ มเล็ก เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อ ชัน้ ผิ วมี รูป ร่ างสี่ เหลี่ ย มจตุรัส ไม่ มี เนื อ้ เยื่ อ
ชันรองจากผิ
้
ว มีผลึกรูปปริซมึ ที่สปองจี
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19.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายวงรี มัดท่อลาเลียงแต่
ละกลุม่ มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยูใ่ นแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 7–8 ชัน้ กลุม่
เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง และมีผลึกรูปปริซมึ
19.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 118 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลไม่มี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ผนัง เซลล์ บ าง พาเรงคิ ม าในแนวแกนไม่ ชัด เจน พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งแบบแถวเดี ย ว
ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรู ป
ปริซมึ อยูภ่ ายในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH

ภาพประกอบ 41 เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ของแผ่ น ใบจากการลอกผิ ว แผ่ น ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง (ก –ง)
และแผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของพลับเขา (D.undulata)
ก. เซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ปร่ างไม่แน่นอน ข. ปากใบแบบแอคทิโนไซติก ค. ขนเซลล์ เดียว
ง. สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม จ. ขอบใบ และ ฉ. เส้ นกลางใบ (UH = ขนเซลล์เดียว)
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UH

V

ภาพประกอบ 42 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของพลับเขา (D.undulata)
ก. ก้ านใบ ข. ขนเซลล์ เ ดี ย วบริ เ วณ ก้ านใบ ค. ลั ก ษณ ะของเวสเซล ง. พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี
จ.–ฉ .พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวแถวเดียว (UH = ขนเซลล์เดียว และ V = เวสเซล)
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20. D. venosa (จันดา) (ภาพประกอบ 43 และ 44)
20.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
20.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินเป็ นริ ว้ เรี ยงขนาน และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน
และด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบไซโคลไซติก
มีความหนาแน่นของปากใบที่เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านล่าง 9.47 ต่อตารางมิลลิเมตร ไม่มีขน มีสาร
สะสมติดสีแดงเข้ ม สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม พบทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
20.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ชั ด เจ น ทั ้ ง ผิ ว ใบ ด้ า น บ น แ ล ะ ด้ า น ล่ า ง ไม่ มี ข น
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมจตุรัส ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน
โด ย มี แ พ ลิ เซ ด ติ ด กั บ ผิ ว ใบ ด้ า น บ น เพี ย งด้ า น เดี ย ว เซ ล ล์ มี รู ป ร่ า งเป็ น แ ท่ งย า ว
เรี ย ง ตั ว กั น อ ย่ า ง เป็ น ระ เบี ย บ เรี ย ง ตั ว 1–2 ชั ้น แ ล ะ ชั ้น ส ป อ ง จี เรี ย ง ตั ว 4–5 ชั ้น
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม
รูปร่างคล้ ายวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบล้ อมรอบ
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะตรงและปลายขอบใบแหลม มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมุ่ เล็ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม
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20.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ ไม่มีขน ไม่มีปมเล็
ุ่ ก มีเซลล์
สเกลอรี ด เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุ่ม รู ปร่ างคล้ ายวงรี มัดท่อลาเลียงแต่ ละ
กลุ่ ม มี โ ฟ ลเอ็ ม และไซเล็ ม เรี ย งตั ว อยู่ ใ นแนวรั ศ มี เ ดี ย วกั น มี เ ซลล์ เ วสเซลเรี ย งต่ อ กั น
8–9 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีสารสะสมติดแดงเข้ ม
20.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 134 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าตรงข้ าม เวสเซลไม่มีไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนัง
กัน้ ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวทัว่ เนื ้อไม้ แบบไม่ตดิ เวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมี เรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี และยางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรัศมีและเวสเซล
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ภาพประกอบ 43 เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ของแผ่ น ใบจากการลอกผิ ว แผ่ น ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง (ก –ข)
และแผ่นใบภาคตัดขวาง (ค–ฉ) ของจันดา (D. venosa)
ก. เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ป ร่ างหลายเหลี่ย ม ข. ปากใบแบบไซโคลไซติก ค. บริ เวณที่ อ ยู่
ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ง. เส้ นกลางใบ จ. ขอบใบตรง และ ฉ. ปลายขอบใบแหลม
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GT

V

V

PR

PR

ภาพประกอบ 44 ภาคตั ด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ)
ของจันดา (D. venosa)
ก. ก้ านใบ ข. การกระจายตัวของเวสเซล ค. ยางไม้ ในเวสเซล ง. รอยเว้ าบนเวสเซลในภาคตัดตามยาว
แนวขนานเส้ นสัมผัส จ. ผลึกรู ปปริ ซึม และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (GT = ขนต่อม, PR = ผลึกรู ปปริ ซึม
และ V = เวสเซล)
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21. D. wallichii (ดาตะโก) (ภาพประกอบ 45 และ 46)
21.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
21.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบ
คิวทินเป็ นริว้ เรี ยงขนาน และด้ านล่างมีผิวเคลือบคิวทินแตกออกเป็ นแขนง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบ
ด้ านบนมีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์เว้ าตื ้น และผนังเซลล์ด้านล่างมีรูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์
เว้ าตื ้น มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบไซโคลไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
ใบด้ านล่าง 9.09 ต่อตารางมิลลิเมตร มีขนต่อม พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง และขนเซลล์เดียว พบทัง้
ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
21.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง มี ขนต่อม ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่ างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว ลักษณะมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกั น โดยมีแพลิเซด
ติ ด กับ ผิ ว ใบด้ า นบนเพี ย งด้ า นเดี ย ว เซลล์ มี รูป ร่ างเป็ น แท่ ง ยาว เรี ย งตัวกัน อย่ างเป็ น ระเบี ย บ
เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางของเส้ น กลางใบที่ แ ผ่ น ใบด้ า นบนเว้ า ลงและแผ่ น ใบ
ด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทัง้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่าง ไม่มีขน ไม่มีปุ่มเล็ก
เนื ้อเยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อลาเลียง
มีเซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนื อ้ เยื่อลาเลียงมี มัดท่อลาเลียงจานวน 3 กลุ่ม
รูปร่างคล้ ายวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมี ลัก ษณะตรงและปลายขอบใบมน มี ผิวเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ ไม่มีขน ไม่มีปมุ่ เล็ก เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรอง
้
จากผิว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ ม

118
21.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัดขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิวเคลือบคิวทิ น ชัดเจนทัง้ ผิวใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
มี เซลล์ ส เกลอรี ด เนื อ้ เยื่ อ ล าเลี ย งมี มั ด ท่ อ ล าเลี ย งจ านวน 1 กลุ่ ม รู ป ร่ า งคล้ ายตัว อัก ษรยู
มัดท่อลาเลียงแต่ละกลุม่ มีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยูใ่ นแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อ
กัน 7–8 ชัน้ กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง ไม่มีสารสะสม
21.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนื ้อไม้ มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน รูปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึง่ มีทงั ้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 182 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบมีผนังกัน้
ผนังเซลล์ บ าง พาเรงคิม าในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวเป็ น แถบติดต่ อกัน แบบไม่ติด เวสเซล
พาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เรี ย งแบบแถวเดี ย ว ประกอบด้ ว ยพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี เซลล์ แ นวตัง้ และ
พาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี
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UH

GT

SC

ภาพประกอบ 45 เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวของแผ่นใบจากการลอกผิวแผ่นใบด้ านบนและด้ านล่าง (ก–ง) และ
แผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของดาตะโก (D. wallichii)
ก. เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ป ร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติ ก
ค. ขนเซลล์เดียว ง. ขนต่อม จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ ฉ. เส้ นกลางใบ ช. เซลล์
สเกลอรี ด และ ซ. ปลายขอบใบมน (GT = ขนต่อม, SC = เซลล์สเกลอรี ด และ UH = ขนเซลล์เดียว)
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V

ภาพประกอบ 46 ภาคตดขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
ดาตะโก (D. wallichii)
ก. และ ข. ก้ านใบ ค. พาเรงคิมาแนวแกนกระจายตัวเป็ นแถบแบบไม่ติดเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมี
เรี ยงตัวหนึ่งแถว จ. เวสเซลแนวขนานเส้ นสัมผัส และ ฉ. พาเรงคิมาแนวรัศมี (PR = ผลึกรู ปปริ ซึม และ
V = เวสเซล)
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22. D. winitii (มะพลับเจ้ าคุณ) (ภาพประกอบ 47 และ 48)
22.1 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
22.1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใสพบว่า เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
มีผิวเคลือบคิวทินแบบเรี ยบ เซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนและด้ านล่างมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์เรี ยบ มีปากใบที่ผิวใบด้ านล่างเป็ นแบบอะนอโมไซติก มีความหนาแน่นของปากใบที่
เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นล่าง 6.54 ต่อ ตารางมิ ล ลิเมตร มี ขนเซลล์ เดี ย ว พบทัง้ ผิ วใบด้ านบนและ
ด้ านล่าง มีผลึกรูปปริซมึ พบเฉพาะผิวใบด้ านล่าง
22.1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ
บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ
มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชั ด เจนทั ง้ ผิ ว ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง มี ข นเซลล์ เ ดี ย ว
ไม่มีปมเล็
ุ่ ก เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยง 1 ชัน้ เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ไม่มีเนื ้อเยื่อชัน้
รองจากผิว ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว ลักษณะมีโซฟิ ลล์ เป็ น แบบสองด้ านต่างกัน
โดยมีแพลิเซดติดกับผิวใบด้ านบนเพียงด้ านเดียว เซลล์มีรูปร่ างเป็ นแท่งยาวเรี ยงตัวกันอย่างเป็ น
ระเบียบ เรี ยงตัว 1 ชันและชั
้
นสปองจี
้
เรี ยงตัว 5–6 ชัน้ ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด
บริเวณเส้ นกลางใบ
รูปร่างในภาคตัดขวางของเส้ นกลางใบที่แผ่นใบด้ านบนโค้ งขึ ้นเล็กน้ อยและแผ่น
ใบด้ านล่างคล้ ายตัวยู มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง มีข นเซลล์เดียว ไม่มี
ปุ่ มเล็ก เนือ้ เยื่อพื ้นประกอบด้ วยเซลล์พาเรงคิมาเรี ยงตัวอยู่ด้านบนและด้ านล่างของกลุ่มมัดท่อ
ลาเลียง มี เซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง เนือ้ เยื่อลาเลียงมีมัดท่อลาเลียงจานวน
1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายวงรี กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง
บริเวณขอบใบ
ขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลงและปลายขอบใบมน มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนบริ เวณ
ปลายขอบใบ มี ข นเซลล์ เดี ย ว ไม่ มี ปุ่ มเล็ ก เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว มี รู ป ร่ า งสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า
ไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว มีสารสะสมติดสีแดงเข้ มที่มีโซฟิ ลล์
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22.2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ
รู ป ร่ างในภาคตัด ขวางของก้ านใบมี รูป ร่ างกลม ผิ วเคลื อบคิ วทิ น ชัด เจนทัง้ ผิ วใบ
ด้ านบนและด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยงตัวเป็ นระเบียบ 1 ชัน้ มีขนเซลล์เดียว ไม่มีปมเล็
ุ่ ก
ไม่มีเซลล์สเกลอรี ด เนื ้อเยื่อลาเลียงมีมดั ท่อลาเลียงจานวน 1 กลุม่ รูปร่างคล้ ายวงรี มัดท่อลาเลียง
แต่ละกลุ่มมีโฟลเอ็มและไซเล็มเรี ยงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน มีเซลล์เวสเซลเรี ยงต่อกัน 6–7 ชัน้
กลุม่ เนื ้อเยื่อลาเลียงเป็ นมัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง มีผลึกรูปปริซมึ และสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม
22.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้
เนือ้ ไม้ มีวงเนือ้ ไม้ ชดั เจน รู ปแบบการกระจายของเวสเซลเป็ นแบบกระจาย ซึ่งมีทัง้
เวสเซลแบบเดี่ยว แฝด และแบบกระจุก 3–4 เซลล์ เรี ยงตัวตามแนวเส้ นทแยงมุม ขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 124 ไมโครเมตร มีรอยเว้ าเรี ยงสลับ เวสเซลมี ไทโลส เซลล์เส้ นใยแบบไม่มีผนังกัน้
ผนังเซลล์บาง พาเรงคิมาในแนวแกนชัดเจน กระจายตัวทัว่ เนือ้ ไม้ แบบไม่ติด เวสเซล พาเรงคิมา
แนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มาแนวรัศมี
เซลล์แนวนอน มีผลึกรูปปริซมึ และยางไม้ ในพาเรงคิมาแนวรัศมีและเวสเซล
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ภาพประกอบ 47 เนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ของแผ่ น ใบจากการลอกผิ ว แผ่ น ใบด้ านบนและด้ านล่ า ง (ก –ง)
และแผ่นใบภาคตัดขวาง (จ–ซ) ของมะพลับเจ้ าคุณ (D. winitii)
ก. เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบนรู ป ร่ างหลายเหลี่ยม ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบ ข. ปากใบแบบอะนอโมไซติ ก
ค. ขนเซลล์เดียว ง. สารสะสมติดสีเข้ มที่ เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบน จ. บริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ น
กลางใบ ฉ. เส้ นกลางใบ ช. ขอบใบ และ ซ. ปลายขอบใบมน (UH = ขนเซลล์เดียว)
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ภาพประกอบ 48 ภาคตัด ขวางของก้ านใบ (ก–ข) และลัก ษณะกายวิภ าคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ (ค–ฉ) ของ
มะพลับเจ้ าคุณ (D. winitii)
ก. ก้ านใบ ข. กลุ่ ม มั ด ท่ อ ล าเลี ย งในก้ านใบ ค. พาเรงคิ ม าแนวแกนกระจายตั ว เป็ นแถบแบบ
ไม่ติดเวสเซล ง. พาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัวหนึ่งแถว จ. พาเรงคิมาแนวขนานเส้ นสัมผัส และ ฉ. ผลึก
ปริ ซมึ ในพาเรงคิมาแนวรัศมี (GU = ยางไม้ และ PR = ผลึกปริ ซมึ )
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บทที่ 5
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบของพืชสกุลมะพลับบางชนิดที่ศึกษา
จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่นใบ ก้ านใบ และเนื ้อไม้ ของพืชสกุล
มะพลับ บางนิ ดในประเทศไทย จานวน 22 ชนิ ด ได้ แก่ Diospyros apiculata (มะพลับ ไข่น ก),
D. areolata (มะพ ลั บ ), D. buxifolia (สั่ ง ท า), D. coaetanea (ล่ า ตาควาย), D. collinsiae
(พ ลั บ ย อ ด ด า), D. confertiflora (ลู ก หั ว น ก ), D. curranii (รั ก ด า), D. decandra (จั น ),
D. discolor (มะริ ด), D. filipendula (ลาบิดดง), D. gracilis (มะเกลือกา), D. lanceifolia (พลับ
หั ว แ ข็ ง ), D. malabarica var. malabarica (ต ะ โก ส ว น ), D. malabarica var. siamensis
(มะพลับ), D. mollis (มะเกลือ), D. natalensis (พลับเนทัล), D. sumatrana (ลักเคยลักเกลือ),
D. rhodocalyx (ตะโกนา), D. undulata (พลับเขา), D. venosa (จันดา) D. wallichii (ดาตะโก)
และ D. winitii (มะพลับ เจ้ า คุณ ) โดยการลอกผิ ว ท าให้ แ ผ่ น ใบใส ตัด ตามขวางด้ วยกรรมวิ ธี
พาราฟฟิ น ตัดเนื ้อไม้ สามด้ าน และแช่ย่ยุ เซลล์ สามารถสรุปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของพืช
ที่ศกึ ษาได้ ดงั นี ้
1. ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของแผ่ นใบ
1.1 เนือ้ เยื่อชัน้ ผิว (ตาราง 3)
ผิวเคลือบคิวทิน เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่างของพืชที่ศกึ ษาส่วนใหญ่มีผิว
เคลื อ บคิ ว ทิ น แบบเรี ย บ (smooth cuticle) ยกเว้ น D. coaetanea, D. collinsiae, D. discolor
และ D. filipendula ที่มีผิวเคลือบคิวทินเป็ นแบบริว้ เรี ยงขนาน (striated cuticle) ทังสองด้
้
าน บาง
ชนิดผิวเคลือบคิวทินด้ านบนและด้ านล่างต่างกัน โดยมีเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมีผิวเคลือบคิวทิน
แบบเรี ยบ ส่ ว นด้ านล่ า งเป็ นแบบริ ว้ เรี ย งขนาน ได้ แก่ D. gracilis, D. malabarica var.
malabarica และ D. natalensis ส่วน D. malabarica var. siamensis และ D. venosa เนื อ้ เยื่อ
ชัน้ ผิ ว ใบด้ า นบนมี ผิ วเคลือ บคิ วทิ น แบบริ ว้ เรี ยงขนาน ด้ านล่างเป็ น แบบเรี ย บ นอกจากนี ย้ ังมี
D. wallichii ที่ เนื อ้ เยื่ อชัน้ ผิวใบด้ านบนมี ผิวเคลือบคิวทิ น แบบริ ว้ เรี ยงขนาน ส่วนด้ านล่างมี ผิว
เคลือบคิวทินแตกออกเป็ นแขนง
รู ปร่ างเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ ายกันทัง้
สองด้ าน บางชนิดมีเซลล์รูปร่างไม่แน่นอน ได้ แก่ D. sumatrana และ D. undulata บางชนิดเซลล์
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มี รู ป ร่ า ง ห ล า ย เห ลี่ ย ม ได้ 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
บางชนิดมีเซลล์ รูปร่ างคล้ ายจิกซอว์ ได้ แก่ D. coaetanea, D. decandra, และ D. rhodocalyx
ส่ ว นพื ช ที่ มี เ ซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว ใบด้ านบนและด้ านล่ า งมี รู ป ร่ า งแตกต่ า งกั น ได้ แก่
D. confertiflora และ D. wallichii มีเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิ วใบด้ านบนมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม ส่วน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่ างไม่แน่นอน และ D. mollis มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนมี
รูปร่างไม่แน่นอน แต่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างมีรูปร่างหลายเหลี่ยม
ผนังเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วของพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีผนังเซลล์
เหมือนกันทังสองด้
้
าน ส่วนมากมีผนังเซลล์เรี ยบ ได้ แก่ 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 บ างชนิ ดมี ผนั ง เซลล์ เว้ าลึ ก (cleft) ได้ แก่ D. coaetanea, D. decandra,
D. sumatrana และ D. rhodocalyx และบางชนิ ด มี ผ นั ง เซลล์ เ ว้ าตื น้ (emarginate) ได้ แก่
D. lanceifolia, D. undulata และ D. wallichii และบางชนิดมีผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านบน
และด้ านล่างแตกต่างกัน ได้ แก่ D. mollis โดยมีผนังเซลล์ที่เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวใบด้ านบนเว้ าตื ้นและ
ผนังเซลล์ที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างเว้ าลึก
ปากใบ พืชที่ศึกษาพบปากใบเฉพาะในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วด้ านล่าง รู ปแบบของปากใบ
เป็ นแบบอะนอโมไซติ ก ได้ แ ก่ D. apiculata, D. coaetanea, D. confertiflora, D. decandra,
D. discolor, D. natalensis, D. rhodocalyx และ D. winitii แบ บ แอคทิ 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 แบบไซโคลไซติ ก ได้ แก่ D. buxifolia,
D.
curranii,
D. lanceifolia, D. sumatrana, D. venosa และ D. wallichii
ขน พื ช ที่ ศึก ษาส่ว นใหญ่ พ บขนในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว ใบทัง้ สองด้ าน ซึ่ง สามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 แบบตามลัก ษณะและบริ เวณที่ พ บ ได้ แ ก่ 1) ขนเซลล์ เดี ย ว (unicellular hair) พบ
เฉพาะที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านบนของ D. gracilis และ D. undulata บางชนิดพบเฉพาะที่เนื ้อเยื่อ
ชัน้ ผิวใบด้ านล่างได้ แก่ D. buxifolia, D. discolor, และ D. filipendula บางชนิดพบทัง้ สองด้ าน
ได้ แก่ D. apiculata, D. confertiflora, D. lanceifolia, D. mollis, D. wallichii แล ะD. winitii
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2) ขนเซลล์ เดี ย วรู ป ตัว ที (branching unicellular hair; T-shape) พบเฉพาะที่ เนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ วใบ
ด้ า นล่ า งของ D. areolate, D. coaetanea, D. collinsiae, D. sumatrana และ D. rhodocalyx
และ 3) ขนต่อม (glandular trichome) พบเฉพาะที่เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่างของ D. coaetanea,
D. rhodocalyx, และ D. wallichii
สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ง พืชส่วนใหญ่มีสารสะสมในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วสองด้ าน มี
บางชนิดที่พบในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบเพียงด้ านเดียว ได้ แก่ D. discolor พบสารสะสมเฉพาะเนื ้อเยื่อ
ชันผิ
้ วใบด้ านบน ส่วน D. coaetanea, D. lanceifolia, D. undulata, D. wallichii และ D. winitii
พบสารสะสมเฉพาะเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วใบด้ านล่าง ชนิดของสารสะสม ได้ แก่ ผลึกรูปปริ ซมึ (prismatic
crystal) สารสะสมติ ด สี แ ดง และสารสะสมติ ด สี น า้ ตาล ส่ ว น D. mollis และ D. sumatrana
ไม่ พ บสารสะสม พื ช ที่ ศึ ก ษาบางชนิ ด มี โครงสร้ างสารหลั่ ง ในเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว มี ลั ก ษณ ะ
เป็ นช่องสารหลัง่ (secretory cavity)
1.2 ภาคตัดขวางของแผ่ นใบ (ตาราง 4-7)
1.2.1 บริเวณระหว่ างขอบใบและเส้ นกลางใบ (ตาราง 4)
ผิวเคลื อบคิวทิน พืชที่ ศึกษาทุกชนิ ดมีผิวเคลือบคิวทิ นที่ มีความหนาของผิว
เคลือบคิวทินแตกต่างกันไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชัดเจน ได้ แก่ 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 ส่วนชนิ ด ที่ ผิ ว
เคลือบคิวทินไม่ชดั เจนได้ แก่ D. buxifolia, D. decandra, D. sumatrana และ D. rhodocalyx
รูปร่ างของเซลล์ ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่าง 2 แบบ ได้ แก่
1) สี่เหลี่ยมผืนผ้ า และ 2) สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
ชัน้ เยื่อชัน้ รองจากผิว พืชที่ศกึ ษาทุกชนิดไม่มีเนื ้อเยื่อชันรองจากผิ
้
ว
ระดับของปากใบ พืชที่ศกึ ษาทุกชนิดปากใบอยูร่ ะดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
มีโซฟิ ลล์ พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีลกั ษณะของมีโซฟิ ลล์สองด้ านต่างกัน ยกเว้ น
D. lanceifolia
เซลล์ สเกลอรี ด พืชที่ศกึ ษาทุกชนิดไม่มีเซลล์สเกลอรี ดบริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบ
ใบและเส้ นกลางใบ
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สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ง พืชส่วนใหญ่ มีสารสะสมที่เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวและ
รู ป แบบของสารสะสม มี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม 2) สารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม และ
3) สารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ ม
1.2.2 บริเวณเส้ นกลางใบ (ตาราง 5)
รู ป ร่ างในภาคตั ด ขวาง แผ่ น ใบด้ านบนมี 3 แบบ ได้ แก่ 1) ตรง พบใน
D. buxifolia, D. coaetanea, D. discolor, D. gracilis, D. lanceifolia, D. malabarica var.
malabarica, D. mollis แ ล ะ D. sumatrana 2) โค้ งขึ น้ พ บ ใน D. apiculata, D. areolata,
D. filipendula, D. malabarica var. siamensis, และ D. rhodocalyx และ 3) เว้ าลง พบใน
D. confertiflora, D. curranii, D. decandra, D. natalensis, undulata, D. venosa,
D. wallichii และ D. winitii ส่ว นแผ่ น ใบด้ า นล่า งพื ช ส่ว นมากที่ ศึก ษาพบว่า มี รูป ร่ างคล้ ายตัว
อักษรยู ยกเว้ น D. gracilis ที่มีแผ่นใบด้ านล่างรูปร่างเว้ าลงเล็กน้ อย
ผิวเคลื อบคิวทิน พืชที่ ศึกษาทุกชนิ ดมีผิวเคลือบคิวทิ นที่ มีความหนาของผิว
เคลือบคิวทินแตกต่างกันไป บางชนิดมีผิวเคลือบคิวทินชัดเจน ได้ แก่ 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 ส่ ว นชนิ ด ที่ ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ไม่ ชัด เจน ได้ แ ก่ D. sumatrana และ
D. rhodocalyx
ชนิดของมัดท่ อลาเลียง มี 2 ชนิด ได้ แก่ 1) มัดท่อลาเลียงแบบเคียงข้ าง ได้ แก่
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) มัด ท่ อ ล าเลี ย งแบบ
โฟลเอ็มล้ อมรอบไซเล็ม ได้ แก่ D. sumatrana
รู ปร่ างมั ดท่ อล าเลี ยง มัดท่อลาเลียงของเส้ นกลางใบมี รูปร่ าง 3 แบบ ได้ แก่
1) คล้ ายวงรี ได้ แก่ 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) คล้ ายรู ปหัวใจ ได้ แก่
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D. coaetanea, D. discolor และ D. natalensis และ 3) คล้ า ยตัว อัก ษรยู ได้ แ ก่ D. undulata
และ D. wallichii
สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ง พืชส่วนใหญ่ มีสารสะสมที่เนือ้ เยื่อชัน้ ผิวและ
รู ป แบบของสารสะสม มี 2 แบบ ได้ แ ก่ 1) ผลึก รู ป ปริ ซึม ได้ แ ก่ D. collinsiae, D. lanceifolia,
D. malabarica var. malabarica, D. malabarica var. siamensis, D. rhodocalyx แ ล ะ
D. undulata และ 2) สารสะสมติดสีแดงเข้ ม ได้ แก่ D. apiculata, D. buxifolia, D. confertiflora,
D. discolor, D. gracilis, D. natalensis และ D. sumatrana ส่วนพืชที่พบสารสะสมทังสองแบบ
้
ได้ แก่ D. areolata นอกจากนีพ้ ืชที่ศึกษาบางชนิดไม่พบสารสะสม ได้ แก่ D. mollis, D. venosa,
D. wallichii และ D. winitii
1.2.3 บริเวณขอบใบ (ตาราง 6)
ลั ก ษณะขอบใบ มี 2 แบบ ได้ แก่ 1) ขอบใบโค้ งลง 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 ใ น 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 ได้ แก่ 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
ผิวเคลื อบคิวทิน พืชที่ ศึกษาทุกชนิ ดมีผิวเคลือบคิวทิ นที่ มีความหนาของผิว
เคลื อ บคิ ว ทิ น แตกต่ า งกัน ไป บางชนิ ด มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชัด เจนบริ เวณปลายขอบใบ ได้ แ ก่
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 แล ะ D. winitii ส่ ว น ชนิ ด ที่ ผิ วเค ลื อบ คิ วทิ น ไม่ ชั ด เจน ได้ แก่ D. buxifolia,
D. sumatrana และ D. rhodocalyx
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รู ป ร่ างของเซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ชั น้ ผิ ว เซลล์ ในเนื อ้ เยื่ อ ชัน้ ผิ ว มี 2 แบบ ได้ แ ก่
1) สี่เหลี่ยมผืนผ้ า และ 2) สี่เหลี่ยมจตุรัส
เนื อ้ เยื่อชัน้ รองจากผิว พืชที่ศึกษาทุกชนิดไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้ รองจากผิวบริ เวณ
ขอบใบ
สารสะสม พื ช ที่ ศึก ษามี ส ารสะสม มี 2 แบบ ได้ แ ก่ 1) ผลึก รู ป ปริ ซึม 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) สารสะสม ติ ด สี เ ข้ ม พ บ ใน 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 ส่ ว นพื ช ที่ พ บสารสะสมทั ง้ สองแบบ
ไ ด้ แ ก่ D. apiculata, D. buxifolia, D. curranii, D. filipendula แ ล ะ D. malabarica var.
malabarica
1.3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของก้ านใบ (ตาราง 7)
รู ป ร่ างในภาคตั ด ขวาง พื ช ศึ ก ษาทุ ก ชนิ ด มี รู ป ร่ า งในภาคตัด ขวางแตกต่ า งกัน ไป
สามารถจ าแนกออกเป็ น 3 แบบ ได้ แก่ 1) รู ป ร่ า งกลม ได้ แก่ 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) รู ป ร่ า งกลมป้ า น
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) รูปร่างคล้ ายวงรี ได้ แก่ D. buxifolia และ D. gracilis
ผิวเคลือบคิวทิน พืชที่ศึกษาทุกชนิดมีผิวเคลือบคิวทินที่มีความหนาของผิวเคลือบคิว
ทิ น แตกต่ า งกั น ไป บางชนิ ด มี ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น ชั ด เจน ได้ แก่ 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
ที่ ผิ ว เค ลื อ บ คิ ว ทิ น ไม่ ชั ด เจ น ได้ แ ก่ D. apiculata, D. areolata, D. decandra แ ล ะ
D. rhodocalyx
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เซ ล ล์ ส เก ล อ รี ด พื ชที่ ศึ ก ษ าส่ ว น ให ญ่ มี เซล ล์ ส เก ลอรี ด ที่ ก้ าน ใบ ย ก เว้ น
D. buxifolia, D. curranii, D. filipendula, D. gracilis, D. lanceifolia, D. mollis และ D. winitii
รู ปร่ างมัดท่ อลาเลียง มัดท่อลาเลียงของก้ านใบมีรูปร่ าง 3 แบบ ได้ แก่ 1) รูปร่ างคล้ าย
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) รู ป ร่ าง
คล้ า ยหัว ใจ ได้ แ ก่ D. areolata, D. discolor, D. natalensis, D. rhodocalyx และ D. wallichii
3) รูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี ได้ แก่ D. coaetanea
ชนิ ด มั ด ท่ อล าเลี ย ง มี 2 ชนิ ด ได้ แก่ 1) มั ด ท่ อ ล าเลี ย งแบบเคี ย งข้ าง ได้ แก่
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) มั ด ท่ อ ล าเลี ย งแบบโฟ ลเอ็ ม ล้ อมรอบไซเล็ ม ได้ แก่
D. malabarica var. malabarica และ D. malabarica var. siamensis
สารสะสม/โครงสร้ างสารหลั่ ง พืชส่วนใหญ่ มีสารสะสมและรู ปแบบของสารสะสม
มี 3 แบบ ได้ แ ก่ 1) ผลึ ก รู ป ปริ ซึ ม 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) สารสะสมติ ด สี แ ดงเข้ ม 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 ้าตาลเข้ ม พบใน D. winitii
1.4 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนือ้ ไม้ (ตาราง 8)
วงเนือ้ ไม้ พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน ได้ แก่ 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 ยกเว้ น D. mollis ที่มีวงเนื ้อไม้ ชดั เจน
ไทโลส พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่ มีไทโลส ได้ แก่ D. apiculata, D. areolata, D. buxifolia,
D. coaetanea, D. collinsiae, D. confertiflora, D. curranii, D. filipendula, D. gracilis,

132
D. lanceifolia, D. malabarica var. siamensis, D. mollis, D. natalensis, D. sumatrana,
D. rhodocalyx, D. wallichii และ D. winitii ยกเว้ น D. decandra, D. discolor, D. malabarica
var. malabarica, D. undulata และ D. venosa ไม่มีไทโลส
เซลล์ เส้ นใย พืชที่ศกึ ษาส่วนมากมีเซลล์เส้ นใย 2 แบบ ได้ แก่ 1) แบบไม่มีผนังกัน้ ได้ แก่
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 ้ ผนั ง เซลล์ เ ส้ นใยพื ช ที่ ศึ ก ษามี 3 แบบ ได้ แก่
1) ผนังเซลล์ ห นามาก พบใน D. natalensis 2) ผนังเซลล์ ห นาปานกลาง พบใน D. apiculata,
D. areolata, D. collinsiae, D. gracilis, D. malabarica var. siamensis, D. sumatrana และ
D. rhodocalyx และ 3) ผนั ง เซลล์ บ าง 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 มีรูปแบบการกระจายตัว 2 แบบ ได้ แก่ 1) กระจายตัวเป็ นแถบ
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) กระจายตัวสม่าเสมอ พบใน D. buxifolia, D. coaetanea,
D. venosa และ D. winitii ส่ ว น D. curranii, D. lanceifolia, D. malabarica var. malabarica,
D. malabarica var. siamensis, D. mollis และ D. undulata มีพาเรงคิมาแนวแกนไม่ชดั เจน
พาเรงคิม าแนวรั ศ มี พืชส่วนใหญ่ ที่ ศึกษาพาเรงคิมาแนวรัศมี เรี ยงตัว 1 แถว ได้ แก่
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 ยกเว้ น D. apiculate, D. gracilis และ D. rhodocalyx
ที่มีพาเรงคิมาแนวรัศมีเรี ยงตัว 1–2 แถว
สารสะสม มี 2 แบบ ได้ แก่ 1) ผลึกรู ปปริ ซึม พบในพืชที่ศึกษาทุกชนิด และ 2) ยางไม้
ซึ่ง สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ตามต าแหน่ ง ที่ พ บยางไม้ ได้ แ ก่ 1) พบในเวสเซล ได้ แ ก่
D. areolata 2) พบในพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ได้ แก่ 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 ง้ ในเวสเซลและพาเรงคิ ม าแนวรั ศ มี ได้ แก่
D. buxifolia, D. confertiflora, D. natalensis และ D. venosa

สรุ ปลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ท่ ใี ช้ ในการระบุชนิดพืช
เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ แผ่นใบและก้ านใบของพืชที่ศึกษาทัง้ หมด
พบลักษณะที่สามารถใช้ ในการระบุชนิดพืชสกุลมะพลับ ทัง้ 22 ชนิด ดังนี ้
2.1 ลวดลายผิ ว เคลื อ บคิ วทิ น สามารถจาแนกพื ช ได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ แบบเรี ย บ
แบบริว้ เรี ยงขนาน และแบบแตกออกเป็ นแขนง
2.2 รู ปร่ างเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว จากการลอกผิว สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่ รูปร่างคล้ ายจิกซอว์ รูปร่างหลายเหลี่ยม และรูปร่างไม่แน่นอน
2.3 ผนังเซลล์ ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิว สามารถจาแนกพืชออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ผนังเซลล์
เรี ยบ ผนังเซลล์เว้ าตื ้น และผนังเซลล์เว้ าลึก
2.4 ชนิ ด ของปากใบ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แก่ อะนอโมไซติ ก
ไซโคลไซติก และแอคทิโนไซติก
2.5 เซลล์ สเกลอรี ด สามารถจาแนกพืชออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มีเซลล์สเกลอรี ดและไม่
มีเซลล์สเกลอรี ด
2.6 ลั ก ษณะของมี โซฟิ ลล์ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ ลัก ษณะของ
มีโซฟิ ลล์สองด้ านเหมือนกันและมีโซฟิ ลล์สองด้ านต่างกัน
2.7 การมีหรื อไม่ มีและชนิดขน สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ ขนเซลล์เดียว
ขนเซลล์เดียวคล้ ายรูปตัวที และขนต่อม
2.8 การมี ห รื อ ไม่ มี ส ารสะสมและชนิ ด ของสารสะสม สามารถจาแนกพื ชได้ เป็ น
2 กลุม่ ได้ แก่ ผลึกรูปปริซมึ และสารสะสมติดสีน ้าตาลเข้ มหรื อสีแดงเข้ ม
2.9 การมี ห รื อ ไม่ มี เซลล์ เส้ น ใยคล้ ายวุ้ น สามารถจาแนกพื ชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่
มีเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้นและไม่มีเซลล์เส้ นใยคล้ ายวุ้น
2.10 ลั ก ษณะขอบใบ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ ขอบใบโค้ ง ลงและ
ขอบใบตรง ปลายขอบใบ สามารถจ าแนกพื ช ได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แ ก่ ปลายขอบใบมนและ
ปลายขอบใบแหลม
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2.11 รู ป ร่ างมั ด ท่ อ ล าเลี ย งในเส้ น กลางใบ สามารถจ าแนกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แ ก่
รูปร่างคล้ ายวงรี รูปร่างคล้ ายหัวใจ และรูปร่างคล้ ายตัวอักษรยู
2.12 ชนิดมัดท่ อลาเลียง สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ มัดท่อลาเลียงเคียง
ข้ าง และมัดท่อลาเลียงโฟลเอ็มล้ อมรอบไซเล็ม
2.13 รู ปร่ างก้ านใบในภาคตัดขวาง สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ รูปร่างคล้ าย
วงกลม รูปร่างวงกลมป้าน และรูปร่างคล้ ายวงรี
2.14 รู ป ร่ างมั ดท่ อลาเลี ยงในก้ านใบ สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ รู ปร่ าง
คล้ ายวงรี รูปร่างคล้ ายหัวใจ และรูปร่างคล้ ายตัวอักษรวี
2.15 การมี หรื อไม่ มี ไ ทโลส สามารถจ าแนกได้ เป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แก่ มี ไ ทโลส
และไม่มีไทโลส
2.16 ชนิดเซลล์ เส้ นใยในเนือ้ ไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ เซลล์เส้ นใย
มีผนังกันและเซลล์
้
เส้ นใยไม่มีผนังกัน้ ผนังเซลล์เส้ นใย สามารถจาแนกพืชออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
ผนังเซลล์เส้ นใยหนา ผนังเซลล์เส้ นใยหนาปานกลาง และผนังเซลล์บาง
2.17 ชนิดของรอยเว้ า สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ รอยเว้ าเรี ยงสลับและ
รอยเว้ าตรงข้ าม
2.18 วงเนือ้ ไม้ สามารถจาแนกพืชได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ วงเนื ้อไม้ ชดั เจนและวงเนื ้อไม้ ไม่
ชัดเจน

กายวิภาคศาสตร์ เปรียบเทียบของพืชสกุลมะพลับกับงานวิจัยที่ผ่านมา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาครั ง้ นี ก้ ับ งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา พบลัก ษณะที่ ส อดคล้ อ ง
และไม่สอดคล้ องกัน เช่น
อติพร หวังวัชรกุล (2538) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ภาคตัดขวางแผ่นใบตะโกสวน
(D. malabarica var. malabarica) พบว่า ผิวเคลือบคิวทินชัดเจน มีแพลิเซด 1 ด้ าน สปองจีเรี ยง
ตัวอย่างหลวมๆ เนื อ้ เยื่อลาเลียงมีเซลล์เส้ นใยล้ อมรอบ ปากใบอยู่ระดับเดียวกับเนือ้ เยื่อชัน้ ผิว
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้
ปรี ย าภรณ์ ต่ อ วงศ์ , เสาวณี สุริ ย าภณานนท์ , และ วิ ท ยา สุริ ย าภณานนท์ (2548)
ศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเทียบต้ นตอพลับ พบว่า โครงสร้ างภายในของใบ
เป็ นแบบใบสองด้ านต่างกัน มีแพลิเซด 1 ด้ าน ปากใบแบบอะนอโมไซติก อยูใ่ นระดับเดียวกับเซลล์
ข้ างเคียง ขนเซลล์เดียวและขนต่อม ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้
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Metcalfe & Chalk (1957) ศึ ก ษาลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุ ล มะพลับ ว่ า
ลวดลายผิว เคลื อบคิ ว ทิ น เป็ น แบบเรี ยบและแบบคลื่ น ปากใบแบบอะนอโมไซติ ก พบที่ ผิ วใบ
ด้ านล่างเท่านัน้ ขนแบบเซลล์เดียวซึง่ มีทงแบบสั
ั้
นและยาว
้
ขนหลายเซลล์แบบมีแขน 2 ข้ างเท่ากัน
และไม่เท่ากัน และขนต่อม ผลึกแบบปริ ซึมซึ่งมีอยู่แ บบเดี่ยวและจับกันเป็ นกลุ่ม ผลการศึกษา
ดังกล่าวสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
Nair (1987) รายงานลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ ของพืชสกุลมะพลับที่กระจายพันธุ์
ในพื ้นที่เขตร้ อน พบว่า เนื ้อไม้ ของพืชสกุลมะพลับมีวงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจนและมีการพอกหนาของสาร
ประเภทลิกนินที่ผนังเวสเซล ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
Morton (1997) รายงานลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ ของพื ชสกุลมะพลับ พบว่า
มีการสะสมผลึกซิลิกาในพาเรงคิมาแนวรัศมี แต่การศึกษาครัง้ นี ้พบผลึกรู ปปริ ซมึ ไม่พบผลึกซิลิกา
ในพาเรงคิมาแนวรัศมี
Gasson, Jarvis, and Page (1998) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื อ้ ไม้ ของพืชใน
สกุลมะพลับที่พบในพื ้นที่เกาะของสาธารณรัฐมอริ เชียส พบว่า วงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจน เวสเซลขนาด
สม่าเสมอกระจายทัว่ เนื ้อไม้ รอยเว้ าเรี ยงสลับ ผนังเซลล์เส้ นใยหนา เซลล์เส้ นใยมีทงแบบมี
ั้
ผนังกัน้
และไม่มีผนังกัน้ พาเรงคิมาแนวรัศมีประกอบด้ วยพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์แนวตังและพาเรงคิ
้
มา
แนวรัศมีเซลล์แนวนอน มีผลึกรู ปปริ ซมึ สะสมในพาเรงคิมาแนวแกนและพาเรงคิมาแนวรัศมีเซลล์
แนวตัง้ ซึง่ ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ เนื ้อไม้ ดงั กล่าวสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
Wallnöfer (2001) รายงานลัก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช สกุล นี ว้ ่า ผนัง เซลล์ ใน
เนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปแบบเรี ยบ เว้ าตื ้น และเว้ าเป็ นคลื่น ปากใบแบบอะนอโมไซติกและไซโคลไซติก
พบเฉพาะผิวใบด้ านล่างเท่านัน้ ขนเป็ นแบบขนเซลล์เดียว ขนเซลล์เดียวรูปตัวที ขนต่อม และขนรูป
โล่ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่สอดคล้ องกัน แต่มีบางลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ขนรู ปโล่
เป็ นลักษณะที่ไม่พบซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้
Wickremasinghe and Heart (2006) ศึกษากายวิภาคศาสตร์ เปรี ยบเที ยบเนื อ้ ไม้ ของ
มะริ ด (D. discolor) และ ตะโกสวน (D. malabarica var. malabarica) ในประเทศศรี ลัง กา
พบว่า วงเนื ้อไม้ ไม่ชดั เจนและพาเรงคิมาในแนวรัศมีเรี ยงแบบแถวเดียว ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษา
ครัง้ นี ้
Kalita and Devi (2015) ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ต ร์ ข อ งพ ลั บ หั ว แ ข็ ง
(D. lanceifolia) พบเซลล์ในเนือ้ เยื่อชัน้ ผิวมีรูปร่ างแบบหลายเหลี่ยม ปากใบแบบอะนอโมไซติก
พบเฉพาะผิวใบด้ านล่างเท่านัน้ ซึง่ การศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับ D. lanceifolia ที่ศกึ ษาในครัง้
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นี ้ แต่การไม่พบขนทังผิ
้ วใบด้ านบนและผิวใบด้ านล่าง ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาในครัง้ นี ้ซึง่ พบขน
แบบเซลล์เดียวทังผิ
้ วใบด้ านบนและด้ านล่าง
Ugbogu, Olowokudejo, and Ogundipe (2016) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของ
พืชสกุลมะพลับ พบว่า เซลล์ของพืชมีรูปร่ างหลายเหลี่ยมและรู ปร่ างไม่แน่นอน ปากใบเป็ นแบบ
อะนอโมไซติก ไซโคลไซติก สะทอโรไซติก และโพลีไซติก ขนเป็ นแบบขนต่อมหลายเซลล์ และขน
เซลล์เดียว ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่ สอดคล้ องกัน แต่มีบางลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น
ปากใบแบบสเตาโรไซติกและโพลีไซติก เป็ นลักษณะที่ไม่พบซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี ้
Rodriguez, Maiti, & CH (2017) ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ภาคตัดขวางแผ่นใบ
พืชสกุลมะพลับในประเทศเม็กซิโก พบว่า ผิวเคลือบคิวทิ น ชัดเจน ระดับ ปากใบอยู่ใต้ เนื อ้ เยื่อ
ชันผิ
้ ว ซึ่งลักษณะผิวเคลือบคิวทินสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้ แต่ระดับปากใบไม่สอดคล้ องกัน
เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี ้พบปากใบอยูร่ ะดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ในครัง้ นี ้ พบว่า ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่มี
การรายงานไว้ กบั ผลการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ในครัง้ นี ้มีความสอดคล้ องกันและในบาง
ลักษณะมีความแปรผันแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างของสภาพแวดล้ อมที่พืชอาศัย
อยู่ และการปรับตัวเพื่อให้ เกิดการอยู่รอดจากศัตรูรบกวนพืช เช่น แมลงและจุล ชีพต่าง ๆ ซึง่ ข้ อมูล
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่ได้ จะเป็ นการเพิ่มพูนข้ อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ และนอกจากนีย้ งั
เป็ นการจากัดขอบเขตระดับชนิดของพืชที่ศกึ ษาให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น เพื่อให้ ข้อมูลลักษณะกาย
วิภาคศาสตร์ ผิวใบ แผ่นใบ และเนือ้ ไม้ ของพืชสกุลมะพลับ วงศ์มะเกลือ ในประเทศไทยมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

การระบุชนิดพืชที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ ายคลึงกันโดยใช้ ลักษณะ
กายวิภาคศาสตร์
เมื่อนาพืชที่มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ ายคลึงกัน มาพิจารณาการระบุชนิดพืช
ร่วมกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สามารถสรุปลักษณะได้ ดงั นี ้
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาส่ ว นใหญ่ ข อง มะพลั บ (D. areolata) และ มะพลั บ ทะเล
(D. malabarica var. siamensis) มีลักษณะใบขอบขนานแคบ ปลายเรี ยวแหลม และเนื อ้ หนา
คล้ ายหนังคล้ ายกัน พืชทังสองชนิ
้
ดมีลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่คล้ ายกันด้ วย ดังนี ้ จากการ
ลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใส พบว่า ผิวเคลือบคิวทินเรี ยบที่ผิวใบด้ านล่าง เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมี
รูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วเรี ยบ ปากใบแบบแอคทิโนไซติก สารสะสมติดสีแดง
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และน ้าตาลเข้ ม จากการตัดตามขวาง พบว่า มีผิวเคลือบคิวทินชัดเจนทังก้
้ านใบและแผ่นใบ ไม่มี
ปุ่ มเล็ก ไม่มีเนือ้ เยื่อชัน้ รองจากผิว ลักษณะของมีโซฟิ ลล์เป็ นแบบสองด้ านต่างกัน โดยมีชนั ้ แพ
ลิเซดติดกับผิวใบด้ านบน บริเวณขอบใบมีลกั ษณะโค้ งลง ปลายขอบใบมน มีเซลล์สเกลอรี ด
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ มะพลับ จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบ
ใส พบว่า มีผิวเคลือบคิวทินเรี ยบที่ผิวใบด้ านบน ขนเซลล์เดียวรู ปตัวทีที่ผิวใบด้ านล่าง และไม่มี
สารสะสมเป็ น ผลึก รู ป ปริ ซึม ที่ ผิ ว ใบทัง้ สองด้ าน จากการตัด ตามขวาง พบว่า ที่ ก้ านใบมัด ท่ อ
ลาเลียงเป็ นแบบเคียงข้ าง ไซเล็มและโฟลเอ็มเรี ยงตัวตามรัศมีเดียวกัน แต่มะพลับทะเล จากการ
ลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใส พบว่า ผิวเคลือบคิวทินเป็ นริว้ เรี ยงขนานที่ผิวใบด้ านบน ไม่มีขนที่ผิวใบ
ทัง้ สองด้ าน แต่มีสารสะสมเป็ นผลึกรู ปปริ ซึมที่ผิวใบทัง้ สองด้ าน จากการตัดตามขวาง พบว่า ที่
ก้ านใบมัดท่อลาเลียงเป็ นแบบโฟลเอ็มล้ อมรอบไซเล็ม
นอกจากนี ้ ขมิ ้นต้ น (D. lanceifolia) และ พลับเขา (D. undulata) มีลกั ษณะใบรู ปขอบ
ขนานแกมรี แ ละก้ า นดอกเพศผู้สัน้ ซึ่ง ท าให้ เกิ ด ความสับ สนในการจ าแนก พื ช ทัง้ สองชนิ ด มี
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ที่คล้ ายกันด้ วย ดังนี ้ จากการลอกผิวและทาให้ แผ่นใบใส พบว่า
ผิ ว เคลื อ บคิ ว ทิ น เรี ย บที่ ผิ ว ใบทัง้ สองด้ า น มี ส ารสะสมติ ด สี น า้ ตาลเข้ ม ที่ ผิ ว ใบด้ า นล่ า ง มี ข น
เซลล์เดียวที่ผิวใบด้ านบน
จากการตัดตามขวาง พบว่า ผิวเคลือบคิวทินชัดเจน ปากใบระดับเดียวกับเนื ้อเยื่อชันผิ
้ ว
รู ป ร่ า งแผ่ น ใบในภาคตัด ขวางด้ านบนตรง ด้ า นล่า งคล้ า ยตัว อัก ษรยู มี เซลล์ เส้ น ใยคล้ า ยวุ้น
ล้ อมรอบมัดท่อลาเลียง ขอบใบตรง ปลายขอบใบมน
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีดงั นี ้ ขมิ ้นต้ น มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชัน้ ผิวมีรูปร่าง
หลายเหลี่ยมและผนังเซลล์เรี ยบที่ผิวใบทังสองด้
้
าน ปากใบแบบไซโคลไซติก และมีขนเซลล์เดียวที่
ผิวใบด้ านล่าง แต่พลับเขา มีเซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วมีรูปร่างไม่แน่นอนและผนังเซลล์เว้ าตื ้นที่ผิวใบ
ทังสองด้
้
าน และปากใบแบบแอคทิโนไซติกที่ผิวใบด้ านล่าง จากการตั ดตามขวาง พบว่า ขมิ ้นต้ น
มีขน เซลล์ในเนื ้อเยื่อชันผิ
้ วรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส มีโซฟิ ลล์สองด้ านต่างกัน ไม่มีสารสะสมที่เนื ้อเยื่อ
บริ เวณที่ อยู่ระหว่างขอบใบและเส้ นกลางใบ แต่พลับเขา ไม่มีขน เซลล์ในเนื อ้ เยื่อชัน้ ผิวรู ปร่ าง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีโซฟิ ลล์สองด้ านเหมือนกัน มีผลึกรู ปปริ ซึมที่เนื ้อเยื่อบริ เวณที่อยู่ระหว่างขอบใบ
และเส้ นกลางใบ

้ วใบของพืชสกุลมะพลับที่ศกึ ษา
ตาราง 3 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ ของเนื ้อเยื่อชันผิ
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ภาคผนวก
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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
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ภาพประกอบ 49 ลักษณะสัณฐานวิทยาของ (D. areolata); ก. ลักษณะวิสยั ข. การเรี ยงตัวของใบ
และ ค.–ง. ลักษณะของผล
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ภาพประกอบ 50 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะพลับไข่นก (D. apiculata); ก.–ข. ลักษณะวิสยั
และ ค.–ง. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
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ภาพประกอบ 51 ลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของสั่ง ท า (D. buxifolia); ก.และ ข. ลัก ษณะวิ สัย
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ภาพประกอบ 52 ลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของพลับ ยอดด า (D. collinsiae); ก. ลัก ษณะวิ สัย
ข. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ และ ค.-ง. ลักษณะของผล
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ภาพประกอบ 53 ลักษณะสัณฐานวิทยาของลูกหัวนก (D. confertiflora); ก.–ข. ลักษณะการเรี ยง
ตัวของใบ และ ค.–ง. ลักษณะของผล
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ภาพประกอบ 54 ลักษณะสัณฐานวิทยาของจัน (D. decandra); ก.–ข. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
ค.ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ และ ง. ลักษณะของผล
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ภาพประกอบ 55 ลักษณะสัณฐานวิทยาของมะริด (D. discolor); ก. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
และ ข–ง. ลักษณะของผล
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ภาพประกอบ 56 ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของมะเกลื อ กา (D. gracilis); ก. ลั ก ษณะวิ สั ย
ข.–ค. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ และ ง. ลักษณะของผล

167

ก

ข

ค

ง

ภาพประกอบ 57 ลักษณะสัณ ฐานวิทยาของ D. malabarica var. malabarica; ก.-ข. ลักษณะ
วิสยั และ ค.-ง. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
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ภาพประกอบ 58 ลั ก ษณ ะสั ณ ฐานวิ ท ยาของมะพลั บ (D. malabarica var. siamensis);
ก. ลักษณะวิสยั ข.–ง. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
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ภาพประกอบ 59 ลัก ษณะสัณ ฐานวิ ท ยาของมะเกลื อ (D. mollis); ก.–ข. ลัก ษณะวิ สัย และ
ค.–ง. ลักษณะการเรี ยงตัวของใบ
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