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กายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า Miliuseae วงศ์กระดังงา 
(Annonaceae) สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia  

และ Sageraea บางชนิดในประเทศไทย 
Leaf Anatomy of some Species in the Genera Miliusa, 
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บทคัดย่อ 
ศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า Miliuseae วงศ์กระดังงา (Annonaceae) จ านวน 4 สกุล 15 ชนิด 

คือ สกุล Miliusa และ Mitrephora สกุลละ 4 ชนิด สกุล Polyalthia 6 ชนิด และสกุล Sageraea 1 ชนิด โดย
ศึกษาเน้ือเยื่อชั้นผิวใบ ด้วยวิธีการลอกผิวใบ (peeling method) ย้อมด้วยสีซาฟรานิน (safranin) ความเข้มข้น 
1% ที่ละลายในน้ า และศึกษาภาคตัดขวางแผ่นใบและก้านใบ ด้วยกรรมวิธีพาราฟฟิน (paraffin method) ตัด
ตัวอย่างด้วยเครื่องไมโครโทมแบบเลื่อน (sliding microtome) ย้อมด้วยสีซาฟรานิน ความเข้มข้น 1% ที่ละลายใน
เอทานอล 70% และสีฟาสต์กรีน (fast green) ความเข้มข้น 1% ที่ละลายในเอทานอล 95% น าสไลด์ถาวรที่
เตรียมได้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง บรรยายลักษณะกายวิภาคศาสตร์ บันทึกภาพเซลล์และเน้ือเยื่อ
ด้วยกล้อง Olympus รุ่น DP 12 ผลการศึกษาพบลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการระบุชนิดของพืชที่ศึกษา คือ 1) 
รูปร่างและลักษณะของผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวของเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวของแผ่นใบ 2) ชนิดและบริเวณที่พบ
ปากใบ 3) การพบขน ชนิดของขน และบริเวณที่พบขนในแผ่นใบและก้านใบ 4) จ านวนชั้นแพลิเซดของแผ่นใบ 5) 
ชนิดและบริเวณที่พบผลึกในแผ่นใบและก้านใบ 6) รูปร่างในภาคตัดขวางของก้านใบ และ 7) ชนิดเซลล์ที่พบใน
บริเวณคอร์เทกซ์ของก้านใบ 
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ABSTRACT 
The leaf anatomy of four genera and 15 species in the tribe Miliuseae (Annonaceae) 

were investigated including four species each of Miliusa and Mitrephora, six species of Polyalthia 
and one species of Sageraea. Permanent slides of leaf epidermis were prepared by epidermal 
peeling and stained with 1% safranin in water while transverse section of leaf blade and petiole 
were prepared by paraffin method using a sliding microtome and stained with 1% safranin and 
1% fast green in 95% ethanol and examined using light microscope. Anatomical characteristics 
were described. Photographs were taken with an Olympus DP 12 digital camera fitted with the 
microscope. The results indicated that the significant leaf anatomical characteristics for species 
identification are 1) shapes and characteristics of anticlinal cell wall of epidermal cells of leaf 
blade, 2) types and distribution of stomata, 3) the presence, types and distribution of trichomes 
on leaf blade and petiole, 4) number of palisade layers in leaf blade, 5) types and distribution of 
crystals in leaf blade and petiole, 6) shape of petiole in transverse section and 7) types of cells 
in the cortex of petiole. 

 

ค าส าคัญ: กายวิภาคศาสตร์  แผ่นใบ  ก้านใบ  เผ่า Miliuseae  ประเทศไทย 
Keywords: Anatomy, Leaf blade, Petiole, Tribe Miliuseae, Thailand 
 

บทน า 
พื ช ว ง ศ์ ก ร ะ ดั ง ง า  (Annonaceae) พ บ

กระจายพันธ์ุอยู่ทั่วไปในป่าดิบชื้นของทวีปแอฟริกา 
อเมริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย 
(กนกอร, 2555) ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม
หรือไม้เลื้อย เน้ือไม้แข็ง ล าต้นและก่ิงเม่ือตัดตามขวาง
จะพบการจัดเรียงตัวของมัดท่อล าเลียงเป็นแบบท่อ
ล าเลียงเคียงข้าง (collateral bundle) ใบเดี่ยวเรียง
แบบสลับ ส่วนใหญ่ดอกสมบูรณ์ เพศ มีกลิ่นหอม  
วงกลีบดอกเชื่อมหรือแยกออกจากกัน กลีบดอกมี 6 
กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ 
ขอบกลีบเรียงจรดกัน ผลสดแบบผลกลุ่ม (Heywood 

et al., 2007) 
ทั่วโลกมีพืชวงศ์น้ีประมาณ 230 สกุล 2,300 

ชนิด ในประเทศไทยมีรายงานทั้งสิ้น 41 สกุล 230 

ชนิด ในจ านวนน้ีมีเผ่า (tribe) ที่มีสมาชิกมากที่สุดคือ 
Miliuseae ซ่ึงประกอบด้วย 16 สกุล 82 ชนิด (ปิยะ, 
2544; Chatrou, 2012) โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้เลือก
สกุลที่น ามาศึกษา 4 สกุล 15 ชนิด คือ 1) Miliusa 
Lesch. ex A. DC. (4 ชนิด) 2) Mitrephora (Blume) 
Hook.f. & Thomson (4 ชนิด) 3) Polyalthia 

Blume (6 ชนิด) 4) Sageraea Dalzell (1 ชนิด) 
เน่ืองจากเป็นชนิดที่สามารถพบได้มาก และสกุลที่ 1 ถึง 
3 เป็นสกุลที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในเผ่า (Chatrou, 
2012) 

พืชในเผ่า Miliuseae มีลักษณะเด่นคือ ล าต้น
มีขนแบบเซลล์เดียว (simple hair) และมีใบประดับ 
ส่วนใหญ่ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น 
(dioecious) พลาเซนตา (placenta) เป็นแบบพลา- 
เซนตาที่ฐาน (basal placentation) (Mols and 
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Keßler, 2003) รูปวิธานที่ใช้ในการระบุชนิดของพืชเผ่า
น้ีส่วนใหญ่ใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของดอกและผลเป็น
หลัก ท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการตรวจสอบชื่อ
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากโครงสร้างเหล่าน้ีพบเฉพาะใน
บางฤดูกาลเท่าน้ัน นอกจากน้ี พืชบางชนิดมีลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกันมาก จนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้อย่างชัดเจน จึงมีการน าข้อมูลด้านต่าง ๆ 
มาบูรณาการร่วมกับการศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช 
โดยเฉพาะการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์ของใบ ซ่ึง
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการระบุชนิดหรือจัด
จ าแนกกลุ่มของพืชดอกได้ (Metcalfe and Chalk, 
1979) ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ รูปร่างของเซลล์ใน
เน้ือเยื่อชั้นผิว (epidermal cell) ชนิดของปากใบ 
(stomata) แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ที่ พ บ  ช นิ ด ข อ ง ข น 
(trichome) ปุ่มเล็ก (papillae) ที่บริเวณผิวใบ จ านวน
ชั้นของเน้ือเยื่อชั้นผิว การมีหรือไม่มีและลักษณะการ
กระจายตัวของผลึก จ านวนชั้นของเซลล์แพลิเซด 
(palisade cell) และเซลล์สปองจี (spongy cell) ใน
ชั้นมีโซฟิลล์ (mesophyll) การมีหรือไม่มีเซลล์สเกลอ- 
เรงคิมา (sclerenchyma cell) และการจัดเรียงตัวของ
มัดท่อล าเลียงบริเวณเส้นกลางใบ (Metcalfe and 
Chalk, 1950; Stace, 1980) 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์
แผ่นใบและก้านใบของพืชเผ่า Miliuseae บางชนิดที่มี
การกระจายพันธ์ุในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะที่อาจน าไปใช้สนับสนุนการจัดจ าแนกพืชใน
ระดับสกุลและสร้างรูปวิธานส าหรับการระบุชนิดของ
กลุ่มพืชที่ศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลลักษณะ 
กายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์กระดังงาในประเทศไทย 
ซ่ึงข้อมูลที่ได้นอกจากมีความส าคัญด้านอนุกรมวิธาน
และซิสเทมาติกส์ (systematics) แล้วยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในสาขาที่ใกล้เคียงได้ เช่น เกษตรศาสตร์ 
เคมี และเภสัชศาสตร์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างและระบุชื่อวิทยาศาสตร์ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพืช
เผ่า Miliuseae พร้อมศึกษาตัวอย่างพรรณไม้แห้งใน
พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ (BK) และหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (BKF) ออก
ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชในภาคสนาม โดยตัวอย่างที่
ศึกษามีจ านวน 4 สกุล 15 ชนิด ชนิดละ 10 ตัวอย่าง 
(ตารางที่  1 ) ตัวอย่างที่ เ ก็บได้ส่วนหน่ึงจัดท าเป็น
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่ออ้างอิง  เก็บไว้ที่ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ และระบุชื่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปวิธาน Flora 
of China (Bingtao and Gilbert, 2011) และ Flora 
of Darwin Region (Annonaceae) (Short and 
Cowie, 2011) และตัวอย่างอีกส่วนหน่ึงรักษาสภาพ
เซลล์ด้วยเอทานอล 70% เพื่อน ามาศึกษาลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์ของใบ 
2 .  ศึกษาเนื้ อ เ ย่ือชั้ นผิ ว ใบโดยวิ ธี ก ารลอกผิ ว 
(peeling method) 

ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเน้ือเยื่อ
ชั้นผิวใบ โดยน าตัวอย่างที่รักษาสภาพเซลล์ในเอทา - 
นอล 70% มาลอกผิวใบด้านที่ไม่ต้องการศึกษาออก
ด้ วย ใบ มีด โกน ย้ อมสีตั วอย่ าง ด้ วยสี ซาฟรานิน 
(safranin) ความเข้มข้น 1% ที่ละลายในน้ า เวลาที่ใช้
ในการย้อมสีขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ล้างสีส่วนเกินออก
ด้วยน้ า และดึงน้ าออกจากชิ้นตัวอย่าง (dehydration) 
โดยแช่ในเอทานอลที่มีความเข้มข้น 30%, 50%, 70%, 
95%, 100% และเอทานอลความเข้มข้น 100% ผสม
กับไซลีน (xylene) อัตราส่วน 1:1 ตามล าดับ ท าชิ้น
ตัวอย่างให้ใสโดยแช่ในไซลีนนาน 5 นาที และผนึก
สไลด์ด้วย permount หรือ DePeX 
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ตารางท่ี 1 รายชื่อและหมายเลขตัวอย่างพรรณไม้ที่ใช้ในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล 
Miliusa, Mitrephora, Polyalthia และ Sageraea บางชนิดในประเทศไทย 

สกลุ ชนดิ ชือ่พืน้เมอืง สถานทีเ่กบ็ตวัอยา่ง หมายเลขตวัอยา่ง 

1. Miliusa 

1. M. lineata (Craib) Alston อีแรด เชียงใหม่ A. Srinual et al. 11/14 

2. M. longipes King ระฆังสายยาว ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 9/14 

3. M. mollis Pierre var. mollis จิงจาบ สระบุร ี A. Srinual et al. 12/14 

4. M. velutina (Dunal) Hook. f. & Thomson ขางหัวหมู ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 8/14 

2. Mitrephora 

5. Mi. keithii Ridl. กลาย กรุงเทพมหานคร A. Srinual et al. 1/14 

6. Mi. sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin 
& R.M.K. Saunders 

มหาพรหม
ราชินี 

ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 6/14 

7. Mi. tomentosa Hook. f. & Thomson มะป่วน ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 7/14 

8. Mi. winitii Craib มหาพรหม ประจวบคีรีขันธ์ A. Srinual et al. 13/14 

3. Polyalthia 

9. P. cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. กะเจียน ชลบุร ี A. Srinual et al. 4/14 

10. P. dubia Kurz ตับเต่า ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 10/14 

11. P. evecta (Pierre) Finet & Gagnep. var. 
evecta 

นมน้อย อุบลราชธานี A. Srinual et al. 14/14 

12. P. longifolia (Benth.) Hook. f. อโศกอินเดีย กรุงเทพมหานคร A. Srinual et al. 2/14 

13. P. parviflora Ridl. สุรามีฤทธ์ิ ฉะเชิงเทรา A. Srinual et al. 5/14 

14. P. suberosa (Roxb.) Thwaites กลึงกล่อม ราชบุร ี A. Srinual et al. 15/14 

4. Sageraea 15. S. elliptica (A.DC.) Hook. f. & Thomson กะโมกเขา ระยอง A. Srinual et al. 3/14 
 

3. ศึกษาภาคตัดขวางของแผ่นใบและก้านใบโดย
กรรมวิธีพาราฟฟิน (paraffin method) 

น าใบพืชตัวอย่างมาตัดตามขวาง 3 บริเวณ 
ได้แก่ บริเวณเส้นกลางใบ บริเวณระหว่างเส้นกลางใบ
และขอบใบ และบริเวณขอบใบ และตัดตามขวาง
บริเวณก่ึงกลางของก้านใบ น าตัวอย่างไปแช่ในเอทา- 
นอลความเข้มข้น 70% ดึงน้ าออกจากชิ้นตัวอย่างด้วย
เอทานอลที่มีความเข้มข้น 70%, 95%, 100% และ 
เอทานอลความเข้มข้น 100% ผสมกับพาราฟฟินออยล์ 
(paraffin oil) จากน้ันน าตัวอย่างไปแช่ในพาราฟฟิน
บริสุทธ์ิ (pure paraffin) ที่หลอมเหลว น าไปไว้ในตู้อบ 
โดยเปลี่ยนพาราฟฟินหลอมเหลว 3 ครั้ง ฝังชิ้นตัวอย่าง
ลงในแม่แบบที่มีพาราฟฟินหลอมเหลวอยู่ ปล่อยให้
พาราฟฟินแข็งตัว แล้วน าชิ้นตัวอย่างไปตัดด้วยเครื่อง
ไมโครโทมแบบเลื่อน (sliding microtome) จากน้ันจึง

ติดริบบ้อนลงบนสไลด์ด้วยเจลาติน (gelatin) แล้วจึงน า
สไลด์ที่ได้ไปเตรียมย้อมสี (prestaining) โดยล้าง
พาราฟฟินออกจากชิ้นตัวอย่าง โดยแช่สไลด์ที่ติดชิ้น
ตัวอย่างไว้ในไซลีน และย้ายไปแช่ในไซลีนผสมกับ 
เอทานอลความเข้ มข้น 100% ( อัตราส่วน 1:1 ) 
หลังจากน้ันย้ายไปแช่ในเอทานอลความเข้มข้น 100%, 
95% และ 70% ตามล าดับ น าสไลด์ที่ได้ไปย้อมด้วยสี 
(staining) โดยย้อมด้วยสีซาฟรานิน ความเข้มข้น 1% 
ในเอทานอล 70% เวลาที่ใช้ในการย้อมสีขึ้นอยู่กับชนิด
ของตัวอย่าง ล้างสีส่วนเกินออกด้วยเอทานอล 70% 
และ 95% เป็นเวลาขั้ นตอนละ 10 นาที จึงย้อม
ตัวอย่างด้วยสีฟาสต์กรีน (fast green) ความเข้มข้น 
1% ในเอทานอล 95% โดยเวลาที่ใช้ในการย้อมสีขึ้นอยู่
กับชนิดของตัวอย่าง ล้างสีส่วนเกินออกด้วยเอทานอล 
95% และสารละลายที่เป็นส่วนผสมของน้ ามันกานพลู 



660 KKU Science Journal Volume 43 Number 4 Research 

 

 

(clove oil) เอทานอลความเข้มข้น 100% และไซลีน 
( อัตราส่วน 25 :50:25 ) หลังจากน้ันน าไปแช่ ใน
สารละลายที่ มีส่วนผสมของเอทานอลความเข้มข้น 
100% กับไซลีน (อัตราส่วน 1:1) เป็นเวลา 10 นาที ท า
ชิ้นตัวอย่างให้ใสด้วยไซลีน เป็นเวลา 10 นาที แล้วผนึก
สไลด์ด้วย DePeX (Johansen, 1940) 

น าสไลด์ถาวรที่ เ ต รี ยมได้ ไปศึกษาและ
บรรยายลักษณะกายวิภาคศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง บันทึกภาพเซลล์และเน้ือเยื่อด้วยกล้อง 

Olympus รุ่น DP 12 และสร้างรูปวิธานระบุชนิด โดย
ใช้ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบ

และก้านใบพืชเผ่า Miliuseae จ านวน 4 สกุล 15 ชนิด 
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบลักษณะทั่วไปของ
พืชในแต่ละสกุลดังน้ี 
1. แผ่นใบ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia 
และ Sageraea บางชนิดในประเทศไทย 

ชนดิ 

เนือ้เยือ่ชัน้ผวิ ชัน้มีโซฟิลล ์
ขนทีข่อบใบ 

รูปรา่งเซลล ์ ปากใบ ผลกึสะสม ขน 
จ านวนชัน้ 
แพลิเซด ดา้นบน ดา้นลา่ง ชนดิ 

ต าแหนง่
ทีพ่บ 

ชนดิ 
ต าแหนง่

ทีพ่บ 
บริเวณ
ทีพ่บ 

ชนดิ 
บริเวณ 
ทีพ่บ 

ชนดิ 
บริเวณ
ทีพ่บ 

1. Miliusa lineata US JS P L - - - - - 2 - - 

2. M. longipes PG US PT L PC U, L GD UN L 1 - - 
3. M. mollis US US PT L PC U, L GD MU L 1 - - 
4. M. velutina US US PT L PC U GD UN U, L 1 - - 

5. Mitrephora 
keithii 

JS JS P U, L PC U, L M, GD MU L 1 - - 

6. Mi. sirikitiae JS US P U, L PC U,L V MU, G L 1 - - 
7. Mi. tomentosa JS US P L PC U V MU U, L 1 MU TM 

8. Mi. winitii JS JS P L PC U, L V MU L 1 - - 
9. Polyalthia 
cerasoides 

JS US P L PC U GD MU U, L 1 - - 

10. P. dubia JS JS P L - - - MU L 1-2 - - 
11. P. evecta PG JS P L PC U, L GD MU L 1 - - 

12. P. longifolia JS US P L 
PC, 
DC 

U, L GD MU L 1-2 - - 

13. P. parviflora US JS P L PC L GD MU L 1-2 - - 
14. P. suberosa US JS P L DC U GD MU L 1 - - 
15. Sageraea 
elliptica 

JS US P L PC U GD - - 1 - - 

หมายเหตุ: - = ไม่มี, DC = ผลึกรูปดาว, G = ขนต่อม, GD = กระจายทั่วไปบริเวณแผ่นใบ, JS = เซลล์รูปจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้านต้ังฉากกับผิวเว้าลึก, L = เนื้อเยื่อ
ชั้นผิวใบด้านล่าง, M = ขอบใบ, MU = ขนหลายเซลล,์ P = ปากใบแบบพาราไซติก, PC = ผลึกรูปปริซึม, PG = เซลล์มีรูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์ด้านต้ังฉาก
กับผิวเรยีบ, PT = ปากใบแบบพาราเททระไซติก, TM = ปลายขอบใบ, U = เนื้อเยื่อชัน้ผิวใบด้านบน, UN = ขนเซลลเ์ดียว, US = เซลล์มรีูปร่างไม่แน่นอน ผนัง
เซลล์ด้านต้ังฉากกับผิวเว้าเป็นคลืน่ และ V = เส้นใบย่อย 
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1.1 เน้ือเย่ือชั้นผิว 
1.1.1 พืชสกุล Miliusa พืชส่วนใหญ่มีผิว

เคลือบคิวทินบางทั้งสองด้าน มีเพียงชนิดเดียวที่มีผิว
เคลือบคิวทินหนา คือ M. lineata เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้น
ผิวทั้งสองด้านมีรูปร่างไม่แน่นอน ยกเว้น M. lineata 
เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านล่างมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ 
และ M. longipes มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน
รูปร่างหลายเหลี่ยม ผนังเซลล์ด้านตั้ งฉากกับผิว 
(anticlinal wall) ของพืชที่ศึกษาส่วนใหญ่เว้าเป็นคลื่น 
มีเพียงบางชนิดที่มีผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าลึก 
คือ M. lineata และมีผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเรียบ 
คือ M. longipes ปากใบเป็นแบบพาราเททระไซติก 
(paratetracytic stomata) ยกเว้น M. lineata ที่มี
ปากใบแบบพาราไซติก (paracytic stomata) พบ
เฉพาะผิวใบด้านล่าง เม่ือตัดตามขวางพบว่ามีเน้ือเยื่อ
ชั้นผิว 1 ชั้น มีสารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึม (prismatic 
crystal) อยู่ภายในเน้ือเยื่อชั้นผิวทั้งสองด้าน ยกเว้น M. 
lineata ไม่มีผลึกรูปปริซึม และ M. velutina มีผลึก
เฉพาะบริเวณเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน เม่ือตัดตามขวาง
พบว่ารูปร่างของเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบมีลักษณะกลม
รี ยกเว้น M. longipes มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบ
รูปร่างสี่เหลี่ยมขอบมน ปากใบอยู่ในระดับเดียวกับ
เน้ือเยื่อชั้นผิว (typical stomata) มีขนแบบขนหลาย
เซลล์ (multicellular hair) และขนเซลล์เดียว 
(unicellular hair) ที่ผิวใบด้านล่าง ยกเว้น M. 
velutina ซ่ึงมีขนเซลล์เดียวที่เน้ือเยื่อชั้นผิวใบทั้ง 2 
ด้าน และ M. lineata ไม่มีขน (รูปที่ 1ข และ ง-ฉ, รูปที่ 
2ก และรูปที่ 3ข) 

1.1.2 พืชสกุล Mitrephora เน้ือเยื่อชั้น
ผิวใบทั้งสองด้านมีผิวเคลือบคิวทินหนา เซลล์ในเน้ือเยื่อ
ชั้นผิวทั้งสองด้านมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้าน
ตั้งฉากกับผิวเว้าลึก ยกเว้น Mi. sirikitiae และ Mi. 
tomentosa ที่เน้ือเยื่อชั้นผิวด้านล่างเซลล์มีรูปร่างไม่

แน่นอน ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็นคลื่น ปาก- 
ใบเป็นแบบพาราไซติก พบบริเวณเน้ือเยื่อชั้นผิวใบทั้ง
สองด้านยกเว้น Mi. tomentosa และ Mi. winitii พบ
เฉพาะผิวใบด้านล่าง พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสารสะสม
เป็นผลึกรูปปริซึมที่เส้นใบย่อยในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบทั้ง
สองด้าน ยกเว้น Mi. keithii ที่มีสารสะสมที่ขอบใบและ
กระจายทั่วไปบริเวณแผ่นใบ และ Mi. tomentosa 
พบเฉพาะบริเวณเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน และเม่ือตัด
ตามขวางพบว่ามีเน้ือเยื่อชั้นผิว 1 ชั้น เซลล์มีรูปร่าง
สี่เหลี่ยมขอบมน ยกเว้น Mi. tomentosa และ Mi. 
winitii มีรูปร่างกลมรี ปากใบอยู่ในระดับเดียวกับเซลล์
ในเน้ือเยื่อชั้นผิว พืชส่วนใหญ่มีขนแบบขนหลายเซลล์ที่
ผิวใบด้านล่าง ไม่มีขนที่ปลายขอบใบ มีเพียงชนิดเดียว
ที่มขีนที่ผิวใบทั้งสองด้าน และมีขนที่ปลายขอบใบ คือ 
Mi. tomentosa ส่วน Mi. sirikitiae พบขนต่อม 
(glandular hair) ที่ผิวใบด้านล่างด้วย (รูปที่ 1ก และ 
ค และรูปที่ 3ค และ ง) 

1.1.3 พืชสกุล Polyalthia เน้ือเยื่อชั้นผิว
ใบทั้งสองด้านมีผิวเคลือบคิวทินบาง เซลล์มีรูปร่าง
คล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าลึก ยกเว้น 
P. cerasoides และ P. longifolia มีเซลล์รูปร่างไม่
แน่นอน ส่วน P. parviflora และ P. suberosa มี
เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบนรูปร่างไม่แน่นอน ผนัง
เซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็นคลื่น และใน P. evecta 
มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม 
ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเรียบ ปากใบของพืชที่ศึกษา
ทุกชนิดเป็นแบบพาราไซติก พบเฉพาะในผิวใบด้านล่าง 
พืชที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึมอยู่
ภายในเซลล์บริเวณเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน ยกเว้น P. 
evecta และ P. longifolia ที่พบในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบ
ทั้งสองด้าน ส่วน P. dubia ไม่พบผลึกรูปปริซึม มีเพียง
บางชนิดที่พบสารสะสมเป็นผลึกรูปดาว  (druse 
crystal) คือ P. longifolia และ P. suberosa เม่ือตัด
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ตามขวางพบว่ามีเน้ือเยื่อชั้นผิว 1 ชั้น เซลล์ในเน้ือเยื่อ
ชั้นผิวใบมีรูปร่างกลมรี ปากใบอยู่ในระดับเดียวกับ
เน้ือเยื่อชั้นผิว มีขนแบบขนหลายเซลล์ที่ผิวใบด้านล่าง 
ยกเว้น P. cerasoides ที่พบทั้งสองด้าน (รูปที่ 2 ข-ฉ, 
รูปที่ 3ก, จ และ ฉ และรูปที่ 4ก, ค-ฉ)  

1.1.4 พืชสกุล Sageraea เน้ือเยื่อชั้นผิว
ใบทั้งสองด้านมีผิวเคลือบคิวทินหนา เซลล์ในเน้ือเยื่อ
ชั้นผิวใบด้านบนมีรูปร่างคล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้านตั้ง
ฉากกับผิวเว้าลึก เน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง เซลล์มี
รูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็น
คลื่นมีสารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึมในเซลล์บริเวณ
เน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน มีปากใบแบบพาราไซติก พบ
เฉพาะผิวใบด้านล่าง เม่ือตัดตามขวางพบว่ามีเน้ือเยื่อ
ชั้นผิว 1 ชั้น เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบมีรูปร่างกลมรี 
ปากใบอยู่ในระดับเดียวกับเน้ือเยื่อ ชั้นผิว พืชที่ศึกษา
ไม่มีขนที่เน้ือเยื่อชั้นผิว 

1.2 เน้ือเย่ือพื้น 
ชั้ น มี โ ซ ฟิ ล ล์ ใ น พื ช ส กุ ล  Miliusa, 

Mitrephora และ Sageraea มีเซลล์แพลิเซดรูปร่าง
เป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจ านวน 1 ชั้น อยู่ติดกับ
เน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน ยกเว้น M. lineata ที่มีเซลล์
แพลิเซด 2 ชั้น ชัดเจน และในสกุล Polyalthia มี 1-2 
ชั้น ส่วนเซลล์สปองจีของพืชที่ศึกษาทุกชนิดมีรูปร่างไม่
แน่นอน (รูปที่ 4 ก-ฉ) 

1.3 เน้ือเย่ือล าเลียง 
เน้ือเยื่อล าเลียงของพืชที่ศึกษาทั้ง 4 สกุล มี

ลักษณะคล้ายกัน โดยมัดท่อล าเลียงที่เส้นกลางใบเป็น
แบบท่อล าเลียงเคียงข้าง แต่ละมัดมีโฟลเอ็มและไซเล็ม
เรียงตัวอยู่ในแนวรัศมีเดียวกัน (รูปที่ 4ฉ) 

พืชทั้ง 4 สกุลมีขอบใบโค้งลงมาทางแผ่นใบ
ด้านล่าง ส่วนใหญ่ไม่มีขน ยกเว้น Miliusa velutina, 

Mitrephora sirikitiae และ Mi. tomentosa ที่มีขน
แบบขนหลายเซลล์อยู่บริเวณขอบใบ (รูปที่ 3ง และรูป
ที่ 4 ก-ข) 
2. ก้านใบ (ตารางที่ 3) 

2.1 เน้ือเย่ือชั้นผิว 
2.1.1 พืชสกุล Miliusa มีรูปร่างก้านใบ 

จากการตัดตามขวางเป็นรูปครึ่งวงกลม  ยกเว้น M. 
longipes มีรูปร่างคล้ายเกือกม้า เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิว
ของพืชสกุลน้ีส่วนใหญ่ มีรูปร่างกลมรี  ยกเ ว้น M. 
lineata ที่ เซลล์ มีรูปร่างสี่ เหลี่ยมขอบมน ส่วนผิว
เคลือบคิวทินค่อนข้างหนา และไม่มีขน ยกเว้น M. 
mollis และ M. velutina ที่มีขนแบบขนหลายเซลล์ 
(รูปที่ 5จ) 

2.1.2 พืชสกุล Mitrephora มีรูปร่างก้าน
ใบจากการตัดตามขวางกลมหรือค่อนข้างกลม รูปร่าง
ของเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวไม่แน่นอน  ยกเว้น Mi. 
tomentosa และ Mi. winitii มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิว
รูปร่างกลม ผิวเคลือบคิวทินหนา และมีขนแบบขน
หลายเซลล์ 

2.1.3 พืชสกุล Polyalthia มีรูปร่างของ
ก้านใบจากการตัดตามขวางกลม มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้น
ผิวรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยกเว้น P. longifolia 
และ  P. parviflora ที่ มี เ ซลล์ รู ปร่ า งคล้ าย
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมน ผิวเคลือบคิวทินบาง ส่วนใหญ่มี
ขนแบบขนหลายเซลล์ที่ เ น้ือเยื่อชั้นผิว ยกเ ว้น P. 
longifolia ที่ไม่มีขน (รูปที่ 5 ค-ง) 

2.1.4 พืชสกุล Sageraea มีรูปร่างของ
ก้านใบจากการตัดตามขวางกลม มีเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้น
ผิวรูปร่างกลม มีผิวเคลือบคิวทินหนา และมีขนแบบขน
หลายเซลล์ 
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ตารางท่ี 3 กายวิภาคศาสตร์ของก้านใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ 
Sageraea บางชนิดในประเทศไทย 

ชนดิ 
รูปร่างของกา้นใบ 
ในภาคตัดขวาง 

ขนทีเ่นือ้เยือ่ 
ชัน้ผวิ 

เนือ้เยือ่พืน้ 

คอลเลงคมิาแทรกอยู ่
ในเนือ้เยือ่พาเรงคมิา 

ผลกึสะสม 

1. Miliusa lineata ครึ่งวงกลม - มี PC 

2. M. longipes เกือกม้า - ไม่มี DC 

3. M. mollis ครึ่งวงกลม MU ไม่มี PC 

4. M. velutina ครึ่งวงกลม MU ไม่มี - 

5. Mitrephora keithii ค่อนข้างกลม MU ไม่มี - 

6. Mi. sirikitiae ค่อนข้างกลม MU มี - 

7. Mi. tomentosa กลม MU ไม่มี PC 

8. Mi. winitii กลม MU ไม่มี - 

9. Polyalthia cerasoides กลม MU ไม่มี - 

10. P. dubia กลม MU ไม่มี - 

11. P. evecta กลม MU ไม่มี - 

12. P. longifolia กลม - ไม่มี - 

13. P. parviflora กลม MU ไม่มี - 

14. P. suberosa กลม MU ไม่มี - 

15. Sageraea elliptica กลม MU ไม่มี PC 
หมายเหตุ: - = ไม่มี, DC = ผลึกรูปดาว, MU = ขนหลายเซลล์ และ PC = ผลึกรูปปริซึม 
 

2.2 เน้ือเย่ือพื้น 
เน้ือเยื่อพื้นบริเวณคอร์เทกซ์ (cortex) ของ

พืชสกุล Miliusa ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา 
(parenchyma cell) ไม่พบเซลล์คอลเลงคิมา (col- 
 leenchyma cell) ยกเว้น M. lineata ที่มีเซลล์คอล- 
เลงคิมาแทรกในเน้ือเยื่อพาเรงคิมา และพืชที่ศึกษาส่วน
ใหญ่มีสารสะสมเป็นผลึกรูปปริซึมในเซลล์พาเรงคิมา
ด้วย ยกเว้น M. longipes ที่มีผลึกรูปดาว ส่วน M. 
velutina ไม่พบผลึกสะสม (รูปที่ 5 จ-ฉ) 

เ น้ือเยื่อพื้นบริเวณคอร์ เทกซ์ของพืชสกุล 
Mitrephora ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา ยกเว้น Mi. 
sirikitiae มีทั้งเซลล์พาเรงคิมาและเซลล์คอลเลงคิมา 
โดยมีกลุ่มเซลล์สเกลอเรงคิมาแทรกในเน้ือเยื่อพาเรง- 
คิมา ไม่มีผลึกสะสม ยกเว้น Mi. tomentosa ที่มีผลึก
รูปปริซึมอยู่ภายในเซลล์พาเรงคิมา 

ส่วนพืชสกุล Polyalthia และ Sageraea มี
เน้ือเยื่อพื้นบริเวณคอร์เทกซ์คล้ายกันคือ ประกอบด้วย
เซลล์พาเรงคิมาที่มีกลุ่มเซลล์สเกลอเรงคิมาแทรกอยู่ 
แต่พืชสกุล Polyalthia ไม่มีผลึกสะสม ในขณะที่พืช
สกุล Sageraea มีผลึกรูปปริซึมอยู่ภายในเซลล์พาเรง- 
คิมา 

2.3 เน้ือเย่ือล าเลียง 
เน้ือเยื่อล าเลียงบริเวณก้านใบของพืชทั้ง 4 

สกุล มีมัดท่อล าเลียงแบบท่อล าเลียงเคียงข้าง (รูปที่ 5
ก) เม่ือน าลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบและก้าน
ใบของพืชในเผ่า Miliuseae ทั้ง 15 ชนิด มาพิจารณา
ร่วมกัน สามารถสร้างรูปวิธานส าหรับการระบุชนิดได้
ดังน้ี 
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รูปท่ี 1 เน้ือเยื่อชั้นผิวใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ Sageraea บางชนิด: 

(ก) เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน รูปร่างคล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าลึก มีผลึกรูปปริซึม
บริเวณเส้นใบย่อย (Mi. winitii) (ข) เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง มีปากใบแบบพาราไซติก (M. 
lineata) (ค) เซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านบน มีปากใบแบบพาราไซติก (Mi. sirikitae) และ (ง-ฉ) เซลล์ใน
เน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง รูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็นคลื่น มีปากใบแบบพาราเท- 
ทระไซติก ((ง) M. longipes (จ) M. mollis และ (ฉ) M. velutina) (PC = ผลึกรูปปริซึม) 

 



666 KKU Science Journal Volume 43 Number 4 Research 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ Sageraea บางชนิด (ต่อ): 

(ก-ข) เซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิวใบด้านบน รูปร่างหลายเหล่ียม ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเรียบ มีผลึกรูปปริซึม 
((ก) M. longipes และ (ข) P. evecta) (ค) เซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิวใบด้านบน รูปร่างคล้ายจิกซอว์  ผนังเซลล์
ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าลึก มีผลึกรูปปริซึม (P. longifolia) (ง) เซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิวใบด้านล่าง รูปร่างไม่แน่นอน 
ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็นคล่ืน มีผลึกรูปปริซึมและปากใบแบบพาราไซติก (P. longifolia) จ. เซลล์ใน
เนื้อเยื่อช้ันผิวใบด้านบน รูปร่างไม่แน่นอน ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าเป็นคล่ืน มีผลึกรูปดาว (P. 
suberosa) และ (ฉ) เซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิวใบด้านบน รูปร่างคล้ายจิกซอว์ ผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวเว้าลึก มี
ผลึกรูปปริซึมและรูปดาว (P. longifolia) (DC = ผลึกรูปดาว และ PC = ผลึกรูปปริซึม) 
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รูปท่ี 3 ชนิดของขนพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ Sageraea บางชนิด: (ก) 

ขนหลายเซลล์ (P. suberosa) (ข) ขนเซลล์เดียว (M. longipes) (ค) ขนต่อม (Mi. sirikitae) (ง) ขนบริเวณ
ขอบใบ (Mi. tomentosa) (จ) ขนบริเวณผิวใบด้านบน (P. cerasoides) และ (ฉ) ขนบริเวณผิวใบด้านล่าง 
(P. cerasoides) (G = ขนต่อม, MU = ขนหลายเซลล์ และ UN = ขนเซลล์เดียว) 
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รูปท่ี 4  ภาคตัดขวางของแผ่นใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ Sageraea 

บางชนิด: (ก) ภาคตัดขวางขอบใบ (P. cerasoides) (ข) ผลึกรูปปริซึมบริเวณขอบใบ (Mi. keithii) (ค) ชั้น
มีโซฟิลล์ (P. dubia) (ง) ชั้นมีโซฟิลล์ (P. parviflora) (จ) ผลึกรูปปริซึมภายในเซลล์เน้ือเยื่อชั้นผิว (P. 
evecta) และ (ฉ) ภาคตัดขวางของเส้นกลางใบ (P. parviflora) (PC = ผลึกรูปปริซึม) 
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รูปท่ี 5  ภาคตัดขวางของก้านใบพืชเผ่า Miliuseae สกุล Miliusa, Mitrephora, Polyalthia, และ Sageraea 

บางชนิด: (ก) กลุ่มมัดท่อล าเลียง (Mi. sirikitae) (ข) กลุ่มเซลล์สเกลอเรงคิมา (Mi. sirikitae) (ค) ขน
บริเวณเน้ือเยื่อชั้นผิว (P. parviflora) (ง) รูปร่างของก้านใบในภาคตัดขวาง (P. evecta) (จ) ผลึกรูป
ปริซึมอยู่ภายในเซลล์พาเรงคิมา (M. mollis) และ (ฉ) ผลึกรูปดาวอยู่ภายในเซลล์พาเรงคิมา (M. 
longipes) (DC = ผลึกรูปดาว, MU = ขนหลายเซลล์, PC = ผลึกรูปปริซึม และ SC = กลุ่มเซลล์สเกลอ- 
เรงคิมา) 
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
ผลการศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบของพืชเผ่า 

Miliuseae จ านวน 4 สกุล 15 ชนิด ในครั้ ง น้ี  พบ
ลักษณะที่สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่เคย
ศึกษาตัวอย่างของพืชกลุ่มน้ีมาก่อน ในระดับวงศ์ เช่น 
พบเน้ือเยื่อชั้นผิวที่แผ่นใบด้านบนและด้านล่างมีเซลล์
รูปร่างแตกต่างกัน (Metcalfe and Chalk, 1950) มี
ปากใบที่ผิวใบทั้งสองด้าน ก้านใบของพืชบางชนิดไม่มี
เซลล์คอลเลงคิมาแทรกอยู่ ในเ น้ือเยื่อพาเรงคิมา 
(กาญจนา,  2540 ) ความสอดคล้องดั งกล่าวเป็น
ลักษณะร่วมทั่วไปของพืชวงศ์กระดังงา ส่วนลักษณะที่
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งน้ี เช่น การพบเน้ือเยื่อชั้น
ผิ ว ใ บ ข อ ง พื ช ส กุ ล  Miliusa แ ล ะ  Mitrephora 
ประกอบด้วยเซลล์จ านวนหลายชั้น หรือขนส่วนใหญ่
ของพืชวงศ์กระดังงาเป็นขนเซลล์เดียว ปากใบเป็นแบบ
พาราไซติก พบเฉพาะที่เน้ือเยื่อชั้นผิวใบด้านล่างเท่าน้ัน 
(Metcalfe and Chalk, 1950) แต่ผลการศึกษาในครั้ง
น้ี พบเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวของสกุลที่กล่าวถึงเบื้องต้น
เพียงชั้นเดียวเท่าน้ัน ส่วนขนของพืชวงศ์น้ีส่วนใหญ่มี
หลายเซลล์ ปากใบเป็นแบบพาราเททระไซติกและ
พาราไซติก  พบทั้ งที่ ผิ วใบด้ านบนและ ด้ านล่ าง 
นอกจากน้ี กาญจนา (2540) พบพืชวงศ์กระดังงาบาง
ชนิดมีผลึกรูปดาวอยู่ภายในเซลล์แพลิเซด และก้านใบมี
ขนแบบขนเซลล์เดียว แต่การศึกษาครั้งน้ี ไม่พบผลึกรูป
ดาวในเซลล์แพลิเซด และก้านใบมีขนแบบขนหลาย
เซลล์ ความผันแปรแตกต่างกันของลักษณะกายวิภาค
ศาสตร์ดังกล่าว อาจเน่ืองจากตัวอย่างพืชที่ศึกษาต่าง
ชนิดกัน (Metcalfe and Chalk, 1950) อย่างไรก็ตาม
ถือเป็นการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมของลักษณะกาย- 
วิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์น้ี 

เม่ือพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่
น ามาใช้ในการสร้างรูปวิธานเพื่อระบุชนิดชองพืชเผ่า 
Miliuseae พบส่วนส าคัญที่น ามาใช้ในการแยกพืชที่

ศึกษาคือรูปร่างของปากใบ ลักษณะของเซลล์ ใน
เน้ือเยื่อชั้นผิว ผลึก และขน นอกจากน้ียังมีบางลักษณะ
ที่แตกต่างกัน แต่ไม่ได้น ามาใช้ในการสร้างรูปวิธาน เช่น 
รูปร่างและจ านวนชั้นแพลิเซด รูปร่างของขอบใบ และ
ก้านใบ ซ่ึงเป็นลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการระบุ
ชนิดพืชได้เช่นกัน (Stace, 1980) 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งน้ีกับระบบ
การจัดจ าแนกของ Chatrou et al. (2012) ที่ได้แบ่ง
พืชเผ่า Miliuseae ออกเป็น 23 สกุล โดยใช้ข้อมูลด้าน
ชีวโมเลกุล มี 4 สกุลที่น ามาศึกษาในครั้งน้ี พบว่า
ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ใบอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
ส าหรับสนับสนุนการจัดจ าแนกพืชในระดับสกุลได้ 
เน่ืองจากพืชที่ศึกษาไม่มีลักษณะร่วมส าคัญของแต่ละ
กลุ่ม ทั้งน้ีอาจต้องมีการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของส่วน
ต่าง ๆ ของพืชเพิ่มเติม เช่น ล าต้น หรือใช้ข้อมูล
ทางด้านอ่ืน ๆ ประกอบ อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทน
สกุลของพืชที่ศึกษาครั้งน้ียังมีจ านวนน้อย เช่นพืชสกุล 
Polyalthia มีจ านวนชนิด 30 ชนิด แต่การศึกษาครั้งน้ี
น ามาศึ กษา เพี ย ง  6  ช นิด เท่ า น้ัน  ซ่ึ ง ในการห า
ลักษณะร่วมกันของสกุล จ าเป็นต้องมีตัวแทนของพืช
หลายชนิดในแต่ละสกุล เพื่อให้ได้ลักษณะที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ดังน้ันจึงควรเพิ่ม
จ านวนตัวอย่างพืชในแต่ละสกุลให้มากขึ้น เพื่อให้การ
จัดจ าแนกพืชในระดับสกุลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์แผ่น

ใบและก้านใบของพืชเผ่า Miliuseae จ านวน 4 สกุล 
15 ชนิดพบลักษณะที่สามารถน าไปใช้สนับสนุนการ
ระบุพืชในระดับชนิด ดังน้ี 

1. รูปร่างของเซลล์ในเนื้อเย่ือชั้นผิวใบ พืชที่
ศึกษาส่วนใหญ่มีรูปร่างของเซลล์ในเน้ือเยื่อชั้นผิวทั้ง
สองด้านแตกต่างกัน ยกเว้น M. mollis, M. velutina, 
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Mi. keithii, Mi. winitii และ P. dubia ที่มีรูปร่าง
เหมือนกันทั้งเน้ือเยื่อชั้นผิวด้านบนและด้านล่าง 

2. ชนิดของปากใบ พืชที่น ามาศึกษาส่วน
ใหญ่มีปากใบแบบพาราไซติก ยกเว้น M. longipes, M. 
mollis และ M. velutina มีปากใบแบบพาราเททระ
ไซติก 

3. ผลึกรูปปรึซึม พืชที่น ามาศึกษาส่วนใหญ่มี
ผลึกรูปปริซึม ยกเว้น P. suberosa และ P. longifolia 
มีผลึกรูปดาว และไม่พบผลึกใน M. lineata และ P. 
dubia  

4. ขน แผ่นใบของพืชที่น ามาศึกษาส่วนใหญ่
มีขนแบบขนหลายเซลล์ ยกเว้น M. longipes และ M. 
velutinaที่ มีขนแบบขนเซลล์เดียว  ส่วนใน  Mi. 
sirikitae มีขนแบบขนต่อม นอกจากน้ีใน M. lineata 
และ S. elliptica ไม่มีขนที่เน้ือเยื่อชั้นผิวใบ ส่วน
บริเวณก้านใบ พืชส่วนใหญ่มีขนแบบขนหลายเซลล์ 
ยกเว้น M. lineata, M. longipes และ P. longifolia 
ที่ไม่มีขน 

5. รูปร่างและจ านวนชั้นแพลิเซด  ในชั้น 
มีโซฟิลล์ส่วนใหญ่ มีเซลล์แพลิเซดรูปร่างเป็นแท่ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจ านวน 1 ชั้น อยู่ติดกับเน้ือเยื่อชั้น
ผิวใบด้านบน ยกเว้น M. lineata มี 2 ชั้น และ P. 
dubia, P. longifolia และ P. parviflora มีเซลล์แพ- 
ลิเซด 1-2 ช้ัน 

6. ลักษณะขอบใบ ขอบใบมีลักษณะโค้งลง
มาทางด้านแผ่นใบด้านล่าง ส่วนใหญ่ไม่มีขน ยกเว้น M. 
velutina และ Mi. sirikitae มีขนแบบขนหลายเซลล์
ใกล้ขอบใบทางผิวใบด้านล่าง และ Mi. tomentosa มี
ขนหลายเซลล์ที่บริเวณปลายของขอบใบ 

7. ภาคตัดขวางของก้านใบ ส่วนใหญ่รูปร่าง
ในภาคตัดขวางมีรูปร่างค่อนข้างกลมไปถึงกลม ยกเว้น 
สกุล Miliusa มีลักษณะเกือกม้าไปถึงครึ่งวงกลม 

8. เน้ือเย่ือพื้นบริเวณชั้นคอร์เทกซ์ของก้าน
ใบ พืชส่วนใหญ่ไม่พบเซลล์คอลเลงคิมาแทรกอยู่ใน
เน้ือเยื่อพาเรงคิมา ยกเว้น M. lineata และ Mi. 
sirikitae 

9. ผลึกท่ีก้านใบ ก้านใบส่วนใหญ่ไม่มีผลึก 
ยกเว้นใน M. lineata, M. mollis, Mi. tomentosa 
และ S. elliptica มีผลึกรูปปริซึมและ M. longipes มี
ผลึกรูปดาว 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ี มีความส าคัญ
ต่อการศึกษาทางอนุกรมวิธานในระดับชนิด โดย
สามารถน ามาใช้ในสนับสนุนการระบุชนิดพืชที่ศึกษาทั้ง 
4 สกุล ในเผ่า Miliuseae คือ Miliusa, Mitrephora, 
Polyalthia และ Sageraea นอกจากน้ี ข้อมูลที่ได้ยัง
เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์
กระดังงาที่มีการกระจายพันธ์ุในประเทศไทยอีกด้วย 
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