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บทคดัย่อ 
         ศึกษาเนื้อเยื่อชัน้ผิวใบของพืชวงศ์มะขามป้อม (Phyllanthaceae) จ านวน 10 สกุล 23 ชนิด ที่พบใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ยสกุล Phyllanthus 6 ชนิด Antidesma และ Glochidion สกุลละ 4 ชนิด Baccaurea และ 
Sauropus สกุลละ 2 ชนิด Aporosa, Bridelia, Cleistanthus, Hymenocardia และ Margaritaria สกุลละ 1 ชนิด 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหาลกัษณะของเนื้อเยื่อชัน้ผิวใบที่สามารถน ามาใช้ในการระบุหรอืเป็นเครื่องมอืส าหรบั
อนุกรมวธิาน ดว้ยวธิกีารลอกผวิใบและการท าใหแ้ผ่นใบใส ยอ้มดว้ยสซีาฟรานิน ความเขม้ขน้ 1% ผลการศกึษา
พบว่า ลกัษณะกายวภิาคศาสตร์ทัว่ไปของพชืวงศน์ี้คอื 1) มรีปูแบบของผวิเคลอืบควิทนิเรยีบหรอืเป็นริว้เรยีงแบบ
ขนาน 2) รูปร่างของเซลล์ในเนื้อเยื่อชัน้ผิวมีรูปร่างหลายเหลี่ยม รูปร่างไม่แน่นอน หรือรูปร่างคล้ายจิกซอว ์               
3) ชนิดของปากใบเป็นแบบแอนอโมไซติก แอนไอโซไซติก พาราไซติก ไซโคลไซติก แลทเทอโรไซคลกิ หรอื 
พาราไซตกิและแอคทโินไซตกิร่วมกนั 4) ชนิดของขนเป็นขนเซลลเ์ดยีว ขนรปูโล่ หรอืปุ่มเลก็ และ 5) รูปแบบของ
สารสะสมเป็นผลกึรูปดาว ผลกึรูปปรซิมึ แทนนิน และสารตดิสแีดง และบางชนิดมชี่องสารหลัง่ดว้ย ลกัษณะกาย
วภิาคดงักล่าวเบื้องต้นมคีวามส าคญัต่ออนุกรมวธิานอย่างมาก เนื่องจากสามารถน าไปใช้ในการระบุพชืบางชนิด
หรอืบางสกุลได ้
 

ค าส าคญั: กายวภิาคศาสตรพ์ชื เนื้อเยือ่ชัน้ผวิใบ พชืวงศ ์Phyllanthaceae  
 

Abstract 
This study aimed to identify the epidermal features that can be recognized and employed as useful 

taxonomic characters. Leaf epidermal studies were carried out on 23 species of 10 genera of family 
Phyllanthaceae occurring in Thailand. The species investigated included six species of Phyllanthus, four 
species each of Antidesma and Glochidion, two species of Baccaurea and Sauropus, and one species 
each of Aporosa, Bridelia, Cleistanthus, Hymenocardia, and Margaritaria. The specimens were prepared 
by leaf epidermal peeling and clearing methods, and stained with 1% safranin. The generalized 
anatomical characteristics of the family were as follows: 1) the patterns of cuticle were smooth or striate; 
2) the shapes of epidermal cells were polygonal, irregular, or jigsaw-like; 3) the types of stomata were 
anomocytic, anisocytic, paracytic, cyclocytic, laterocyclic, or mixed between paracytic and actinocytic; 4) 
the types of trichomes were unicellular hairs, peltate hairs, or papillae, and 5) the types of inclusions 
were druse crystal, prismatic crystal, tannin, or red cell inclusion, and secretory cavities were presented 
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in some species. The above mentioned leaf features are of great taxonomic significance, able to be used 
to identify some species or genera. 

 

Keywords: Plant anatomy: Leaf epidermis: Phyllanthaceae  
 

บทน า                                                         
         พืชวงศ์มะขามป้อม  (Phyllanthaceae) มีการ
กระจายพนัธุ์ในแถบเขตรอ้นชื้นหรอืกึง่รอ้นชื้น พบทัว่
โลกจ านวน 8 เผ่า 60 สกุล ประมาณ 2,200 ชนิด [13, 
14] ในประเทศไทยมกีารรายงานไว ้จ านวน 7 เผ่า 17 
สกุล และ 188 ชนิด [5] สณัฐานวิทยาทัว่ไปของพืช
กลุ่มนี้ มลีกัษณะวสิยัเป็นไมต้้น ไมพุ้่ม หรอืไมล้้มลุก 
ใบเดี่ยว เรยีงแบบสลบั แบบเวยีน หรอืเรยีงตรงขา้ม 
อาจมหีรอืไมม่หีใูบ ดอกช่อออกตามซอกกิง่ พบน้อยที่
ออกตามปลายกิง่ เป็นแบบช่อกระจะหรอืแบบช่อเชงิ
ลด อาจลดรูปเป็นช่อกระจุกแน่นหรือดอกเดี่ยว ใบ
ประดบัขนาดเล็ก ไม่มต่ีอม กลบีเลี้ยง 4-6 กลบี เรยีง
ซ้อนเหลื่อมหรอืเชื่อมตดิกนั บางชนิดมีกลบีดอกและ
จานฐานดอกเห็นไม่ชัด เกสรเพศผู้  2-8 เกสร หรือ
จ านวนมาก ก้านชูอบัเรณูหรอืเชื่อมติดกนั เรณูส่วน
ใหญ่มชี่องเปิดเป็นแบบร่องซ้อนทบัแบบร ูจ านวน 3-4 
ช่อง บางชนิดเกสรเพศเมยีเป็นหมนั รงัไข่ส่วนใหญ่ม ี
1-5 ช่อง หรอือาจมถีึง 20 ช่อง แต่ละช่องม ี2 ออวุล 
ก้านยอดเกสรเพศเมยีอิสระ ปลายแยกเป็นสองแฉก 
ผลแบบผลแห้งแตก ผลคล้ายผลมเีนื้อหนึ่งถึงหลาย
เมล็ด หรอื ผลแบบผลผนังชัน้ในแขง็ เมลด็ไม่มจีุกข ัว้ 
หรือจุกขัว้ไม่เจริญ อาจมีหรือไม่มีเอนโดเสปิร์ม ใบ
เลีย้งแบนหรอืโคง้ [11], [15], [16]                                                                                            
        พชืบางชนิดในวงศ์มะขามป้อมสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ทัง้เป็นพืชสมุนไพร พืชอาหาร และท า
เครื่องมอืเครื่องใช้และการก่อสรา้ง เช่น ใช้น ้าต้มจาก
รากของกา้งปลาเครอื (Phyllanthus reticulatus Poir.) 
เป็นยารกัษาอาการหอบหดื น ้าต้มจากใบใชเ้ป็นยาขบั
ปสัสาวะ หรอืน าผลมารบัประทานเป็นยาฝาดสมานใน
ระบบทางเดินอาหาร น ้ าต้มจากรากผักหวานบ้าน 
(Sauropus androgynus (L.) Merr.) ใช้ ร ับป ระทาน
เป็นยาลดไข้ ส่วนน ้ ายางจากต้นและใบใช้หยอดตา
รกัษาอาการอกัเสบ หรอือาจน ามาเป็นยาพอกผสมกบั
รากของอบเชย รกัษาแผลในจมกู หรอืผสมกบัสารหนู 

(arsenic) ใช้ทารกัษาโรคผิวหนังที่ติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่ม spirochete ได้ ในประเทศไทยและอินเดียใช้ใบ
อ่อนของเม่าสร้อย (Antidesma acidum Retz.) เป็น
ผกัและเครื่องปรุงอาหารประเภทแกง ผลรบัประทาน
ได้ หรือเอามาท าเครื่องดื่มประเภทไวน์ ส่วนเนื้อไม้
ของจ าปนูิง (Baccaurea minor Hook.f.) และสวิาละท ี
(Bridelia glauca Blume) มคีวามทนทาน ใชส้รา้งบา้น
และท าเฟอรน์ิเจอรไ์ด ้[1]    
      การจ าแนกด้านอนุกรมวธิานพชืวงศ์มะขามป้อม         
แบ่ งอ อก เป็ น  2 ว งศ์ ย่ อ ย  (subfamily) มี  4 เผ่ า               
(tribe) ไดแ้ก่ วงศย์่อย Phyllanthoideae, Briedelieae, 
Phyllantheae, Poranthereae แ ล ะ  Wielandieae     
แ ล ะ ว ง ศ์ ย่ อ ย  Antidesmateae มี  6 เผ่ า  ไ ด้ แ ก่ 
Antidesmeae, Bischofieae, Jablonskieae, 
Sapondiantheae, Scepeae และ Uapaceae [7] แต่
ละเผ่าประกอบด้วยสกุลต่าง  ๆ รวม 60 สกุล ซึ่ง
ลกัษณะสัณฐานวิทยาส าคัญที่ใช้ระบุแต่ละสกุลคือ
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกบัการสบืพันธุ์แบบอาศยัเพศ
ของพืช (reproductive organs) ได้แก่ ดอก ผล และ
เมล็ด อย่างไรก็ตาม มีสกุลพืชบางเผ่าที่มีล ักษณะ
ใกล้เคียงกนัมาก ดงันัน้การใช้ลกัษณะสณัฐานวทิยา
อย่างเดยีวจงึไม่เพยีงพอ ควรน าการศกึษาดา้นอื่นมา
ใชป้ระกอบพจิารณาร่วม เพื่อใหก้ารจดัจ าแนกมคีวาม
สมบรูณ์มากยิง่ขึน้  
        กายวิภ าคศาสตร์พืช เป็นอีกข้อมูลหนึ่ งที่
สามารถน ามาใช้พิจารณาร่วมกับการจ าแนกใน
การศกึษาด้านอนุกรมวธิาน เนื่องจากเป็นการศกึษา
โครงสรา้งภายในระดบัเซลล์และเนื้อเยื่อ เป็นลกัษณะ
ทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมในพชืแต่ละชนิด [2] ตวัอย่าง
การวจิยัดา้นกายวภิาคศาสตร์ของพชืวงศ์มะขามป้อม
และกลุ่มใกลเ้คยีง เช่น การศกึษาของ Awarinde และ
คณะ [4] พบเนื้อเยื่อชัน้ผิวของพืชวงศ์นี้มขีนาดและ
ความถี่ของปากใบแตกต่างกนัระหว่างชนิดที่ศึกษา 
Kakkar และ Paliwal [8] ศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบ
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ของพืชสกุล Euphorbia วงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) 
พบลกัษณะและความถีข่องปากใบ สามารถน ามาใชใ้น
การระบุพืชบางชนิดที่อยู่ในสกุลนี้ได้  Uka และคณะ 
[12] ศึกษาลักษณะส าคัญทางอนุกรมวิธานของ
เนื้อเยื่อชัน้ผิวในพืชสกุล Phyllanthus พบลกัษณะที่
สามารถน ามาใช้ในการระบุชนิดคอื รูปแบบของปาก
ใบ รปูร่างเซลลใ์นเนื้อเยือ่ชัน้ผวิ และความหนาของชัน้
ควิทนิ  
        งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการศึกษาพืช
เพยีงบางกลุ่มและตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นชนิดที่มกีาร
กระจายพนัธุใ์นต่างประเทศ ยงัไมค่รอบคลุมชนิดทีพ่บ
ในประเทศไทย ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาลกัษณะทาง
กายวิภาคศาสตร์เนื้ อเยื่อชัน้ผิวใบของพืชในวงศ์
มะขามป้อมบางชนิด เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไปสนับสนุน
การจดัจ าแนกและการระบุพืชกลุ่มนี้  ตลอดจนเป็น
ขอ้มลูพื้นฐานส าหรบัการประยุกต์ใชใ้นการศกึษาดา้น
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 
       ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แล้วออก
ภาคสนามเพื่ อ ส ารวจและเก็บตัวอย่ างพืชวงศ์
มะขามป้อมบางชนิด จากพื้นที่ธรรมชาติในประเทศ
ไทย ตวัอย่างพชืที่เก็บได้น ามาแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ส่วนหนึ่ งจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อใช้
ส าหรับการระบุชื่อวิทยาศาสตร์และเป็นพรรณไม้
อ้างอิง ซึ่งการศึกษาครัง้นี้ ใช้รูปวิธานในการระบุ             
ชนิดจากหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย 
(Flora of Thailand) ที่ศึกษาไว้โดย Chayamarit และ 
Welzen [5] ชื่อพื้นเมอืงอ้างอิงในหนังสอืชื่อพรรณไม้
แห่งประเทศไทย เต็ม สมตินิันทน์ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ 
พ .ศ. 2557 [3] ส่วนพรรณไม้อ้างอิงจัดท าตัวอย่าง
พรรณไมแ้ห้งในรูปแบบมาตรฐานและเก็บรกัษาไว้ที่
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ส าหรับตัวอย่างพืชอีกส่วนหนึ่ง 
น ามาศกึษาลกัษณะกายวภิาคศาสตร์ โดยเลอืกใบที่
เติบโตเต็มที่และมสีภาพสมบูรณ์ มาเก็บรกัษาสภาพ
เซลล์ไว้ใน เอทานอล 70% หลงัจากนัน้น าตวัอย่างที่
ผ่านการรกัษาสภาพเซลล์ไวอ้ย่างน้อย 24 ชัว่โมง มา
ศกึษาลกัษณะเนื้อเยือ่ชัน้ผวิใบดว้ยวธิกีารลอกผวิ โดย

ตดัแบ่งแผ่นใบออกเป็นส่วน ๆ แล้วลอกผิวด้านที่ไม่
ต้องการศึกษาออกด้วยใบมดีโกน ส่วนตวัอย่างที่ไม่
สามารถลอกผวิได้ น ามาศกึษาดว้ยเทคนิคการท าให ้
แผ่นใบใส โดยน ามาแช่ในสารละลายโพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด์ (KOH) 5% นาน 15-20 นาท ีและแช่ใน
สารละลายคลอรอกซ์ (clorox) 5% ใช้เวลาตามความ
เหมาะสม แลว้ลา้งสารละลายออกจากชิน้ตวัอย่างดว้ย
น ้ากลัน่ใหส้ะอาด น าชิ้นตวัอย่างทีเ่ตรยีมไดท้ัง้สองวธิี
มาแช่ในเอทานอล 70% เป็นเวลา 5-10 นาท ีจากนัน้
ย้อมด้วยสีซาฟรานิน (safranin) ความเข้มขน้ 1% ที่
ละลายในเอทานอล 70% เวลาทีใ่ชใ้นการยอ้มสขีึน้อยู่
กบัชนิดของพชื ลา้งสสี่วนเกนิออกดว้ยเอทานอล 70% 
แล้วดงึน ้าออกจากชิ้นตวัอย่าง (dehydration) โดยแช่
ในเอทานอลที่มคีวามเขม้ขน้ 70%, 95%, 100% และ
เอทานอลความเขม้ขน้ 100% ผสมกบัไซลนี (xylene) 
อตัราส่วน 1:1 ตามล าดบั ท าชิ้นตวัอย่างใหใ้สโดยแช่
ในไซลนีนาน 5 นาท ีและผนึกสไลด์ด้วย DePeX น า
สไลด์ถาวรที่เตรยีมได้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์และ
บนัทกึภาพดว้ยกลอ้ง Olympus รุ่น DP 12 
 

ผลการวิจยั 
        จากการศกึษากายวภิาคศาสตรเ์นื้อเยือ่ชัน้ผวิใบ
ของพืชวงศ์มะขามป้อม จ านวน 10 สกุล 23 ชนิด 
(ตารางที ่1 และภาพที ่1-4) พบลกัษณะทัว่ไปของพชื
ทีศ่กึษาดงัต่อไปนี้ 
           ผิวเคลือบคิวทิน (cuticle): เนื้อเยื่อชัน้ผวิใบ
ส่วนใหญ่มผีวิเคลอืบควิทนิแบบเรยีบ ไมม่ลีวดลายทัง้
สองด้าน ยกเว้น  Antidesma acidum พบผิวเคลือบ
ควิทนิลวดลายเป็นริ้วเรยีงขนานทีเ่นื้อเยื่อชัน้ผวิใบทัง้
สองด้าน และใน Baccaurea bracteata, B. ramiflora, 
Cleistanthus polyphyllus แ ล ะ Hymenocardia 
punctata พบผิวเคลือบคิวทินลวดลายเป็นริ้วเรียง
ขนานเฉพาะทีเ่นื้อเยือ่ผวิดา้นล่าง (ภาพที ่1 ก-ข) 
        เซลล์ใน เน้ือ เย่ือชัน้ ผิว (epidermal cell): 
เซลล์ในเนื้อเยื่อชัน้ผิวใบ ส่วนใหญ่มรีูปร่างคล้ายกนั  
ทัง้สองด้าน บางชนิดมีเซลล์รูปร่างคล้ายจิกซอว ์   
ได้แก่  A. bunius, A. ghaesembilla, A. velutinosum, 
B. bracteata, C. polyphyllus, Phyllanthus amarus, 
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P. urinaria และ  Sauropus androgynus บางชนิดมี
เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน ได้แก่  A. acidum, Aporosa 
villosa, Bridelia ovata, และ  H. punctata  และบาง
ชนิดมีเซลล์รูปร่างหลายเหลี่ยม ได้แก่ Glochidion 
rubrum, P. elegans แ ล ะ  P. pulcher ส่ ว น พื ช ที่ ม ี
เซลล์ในเนื้อเยื่อชัน้ผวิใบด้านบนและด้านล่างมรีูปร่าง
แ ต ก ต่ า ง กั น  ไ ด้ แ ก่  Glochidion arborescens,               
G. littorale, G. sphaerogynum แ ล ะ  P. emblica มี
เซลล์ดา้นบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ส่วนด้านล่างรูปร่าง
คล้ายจกิซอว์ ใน Margaritaria indica และ P. acidus 
มีเซลล์ด้านบนรูปร่างหลายเหลี่ยม ส่วนด้านล่างมี
รปูร่างไม่แน่นอน และใน B. ramiflora และ S. thorelii 
เซลลด์า้นบนมรีูปร่างไม่แน่นอน ส่วนดา้นล่างมรีปูร่าง
คลา้ยจกิซอว ์(ภาพที ่1 ค-ฉ) 
        ปากใบ (stoma): พืชส่วนใหญ่พบปากใบใน
เนื้อเยื่อชัน้ผวิดา้นล่าง มบีางชนิดที่พบปากใบทัง้สอง
ดา้น ไดแ้ก่ A. acidum, A. ghaesembilla, Ap. villosa, 
H. punctata, P.amarus, P.urinaria แ ล ะ                         
S. androgynus  รปูแบบของปากใบส่วนใหญ่เป็นแบบ
พาราไซตกิ (paracytic stomata) ยกเว้น B. ramiflora 
มปีากใบแบบไซโคลไซติก (cyclocytic stomata) ใน 
B. bracteata มี ป า ก ใบ แ บ บ แ อ น ไ อ โซ ไ ซ ติ ก 
(anisocytic stomata) ส่ ว น  P. amarus แ ล ะ                   
P. urinaria มี ป าก ใบ แ บ บ แ ล ท เท อ โร ไซ ค ลิ ก 
(laterocyclic stomata) ใน S. androgynus มปีากใบแบบ
แ อ น อ โ ม ไ ซ ติ ก  (anomocytic stomata) ใ น                            
G. arborescens มปีากใบสองแบบคอืแบบพาราไซตกิ
แ ล ะ แ อ ค ทิ โน ไซ ติ ก  (paracytic and actinocytic 
stomata) (ภาพที ่2)   
         ขน (trichome): พชืส่วนใหญ่ไมม่ขีนในเนื้อเยื่อ
ชัน้ผวิใบทัง้สองดา้น มบีางชนิดทีม่ขีน ซึง่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ ตามลกัษณะและบรเิวณที่พบ ไดแ้ก่ 
1) ขนเซลล์เดียว (unicellular hair) พบที่เนื้อเยื่อชัน้
ผิวใบด้านบนของ C. polyphyllus, H. punctata และ
พบ ในผิว ใบด้ าน ล่ างของ  A. acidum, A. bunius,                          
B. bracteata และ B. ramiflora ส่วนพืชที่พบทัง้สอง
ด้าน  ได้แก่  A. ghaesembilla, A. velutinosum และ 
Ap. Villosa 2) ขนรูปโล่ พบเฉพาะที่เนื้อเยื่อชัน้ผวิใบ

ด้านล่างใน H. punctata  และ 3) ปุ่มเล็ก (papillae) 
พบที่เนื้อเยื่อชัน้ผิวใบด้านล่างของ C. polyphyllus,  
P. elegans และ  P. pulcher ส่ วน  M. indica พบที่
เนื้อเยือ่ชัน้ผวิใบดา้นบน (ภาพที ่3) 
         สารสะสม (inclusion): พืชส่วนใหญ่มีสาร
สะสมใน เนื้ อ เยื่ อชั ้นผิว  ยก เว้น  A. velutinosum,                 
G. arborescens, G. rubrum, M. indica แ ล ะ                    
S. androgynous ทีไ่ม่มสีารสะสมในเนื้อเยื่อชัน้ผวิ ซึ่ง
ส่ วน ให ญ่ พบที่ เนื้ อ เยื่ อ ชั ้น ผิว ด้ านบน  ยก เว้น                              
G. littorale, H. punctata และ P. emblica ที่พบในผิว
ใบด้านล่าง ชนิดของสารสะสม ได้แก่ ผลึกรูปดาว 
(druse crystal) ผลึก รูป ป ริซึ ม  (prismatic crystal) 
แทนนินและสารสะสมสแีดง (ภาพที ่4 ก-จ)                                    
         โครงสร้างเก็บสาร (secretory structure): 
พืชบางชนิด มีโครงสร้างเก็บสารในเนื้อเยื่อชัน้ผิว 
ได้แก่  ช่ อ งหลัง่สาร  (secretory cavity) ซึ่ งพบใน
เนื้อเยื่อชัน้ผิวด้านบนของ Ap. villosa, B. bracteata 
และ B. ramiflora ยกเว้น H. punctata  พบที่เนื้อเยื่อ
ชัน้ผวิดา้นล่าง (ภาพที ่4 ฉ) 
 

สรปุและวิจารณ์ผลการวิจยั                                                          
           จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์
เนื้อเยือ่ชัน้ผวิใบของพชืวงศ ์Phyllanthaceae สามารถ
สรุปลกัษณะทัว่ไปของพชืทีศ่กึษาดงันี้ 
          1) ผวิเคลอืบควิทนิม ี2 แบบ ไดแ้ก่ แบบเรยีบ 
และแบบริ้วเรียงขนาน แต่พืชส่วนใหญ่ที่ศึกษามผีิว
เคลอืบควิทนิแบบเรยีบ 
         2) รูปร่างเซลล์ในเนื้ อ เยื่อชัน้ผิว มี 3 แบบ 
ได้แก่ รูปร่างคล้ายจกิซอว์ รูปร่างหลายเหลี่ยม และ
รูปร่างไม่แน่นอน แต่พืชส่วนใหญ่ที่ศึกษามีรูปร่าง
เซลลใ์นเนื้อเยือ่ชัน้ผวิคลา้ยจกิซอว ์ 
         3) ชนิดของปากใบมี 6 แบบ ได้แก่ แบบแอ-
นอโมไซติก แบบแอนไอโซไซติก แบบพาราไซติก 
แบบไซโคลไซติก แบบแลทเทอโรไซคลิก และแบบ
แอคทิโนไซติกและแบบพาราไซติกร่วมกนั แต่พืชที่
ศกึษาส่วนใหญ่มปีากใบแบบพาราไซตกิ        
         4) ชนิดของขนม ี3 แบบ ได้แก่ ขนเซลล์เดยีว 
ขนรูปโล่ และปุ่มเลก็ ซึ่งพชืส่วนใหญ่ไม่พบขนทีผ่วิใบ
มเีพยีงบางชนิดทีม่ขีนในเนื้อเยือ่ชัน้ผวิ  
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         5) รูปแบบของสารสะสมม ี4 แบบ ไดแ้ก่ ผลกึ
รปูดาว ผลกึรูปปรซิมึ แทนนิน และสารสะสมสแีดง มี
บางชนิดมชี่องหลัง่สาร 
         จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาในระดบัชนิด 
พบลกัษณะทีส่ามารถน าไปใชใ้นการระบุชนิดของพชื
บางสกุลไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ใชล้กัษณะผวิเคลอืบควิ
ทนิ รปูร่างของเซลลใ์นเนื้อเยื่อชัน้ผวิ ลกัษณะของปาก
ใบ และสารสะสม ในการระบุพืชระดับชนิดในสกุล 
Glochidion หรอืใชล้กัษณะของสารสะสมอย่างเดยีวใน
การระบุพชืสกุล Antidesma นอกจากนี้พชืบางชนิดมี
ลกัษณะเฉพาะที่สามารถแยกออกจากกลุ่มที่ศึกษา
ทัง้หมดได ้เช่น ใชล้กัษณะของช่องสารหลัง่ในการระบุ
ชนิดของ Ap. villosa ใช้ขนรูปโล่ในการระบุชนิดของ 
H. punctata  หรือใช้การพบปากใบแบบพาราไซติก
และแอคทโินไซตกิร่วมกนัในการระบุ G. arborescens  
       จากตัวอย่างพืชที่ศึกษา สามารถจ าแนกออก            
เป็น 2 วงศ์ย่อย โดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวทิยา [7, 
14] ได้ แ ก่  ว งศ์ ย่ อ ย  Antidesmatoideae มี  2 เผ่ า 
ไ ด้ แ ก่  (1) Antidesmeae ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส กุ ล 
Antidesma และ Hymenocardia และ (2) Scepeae 
ประกอบดว้ยสกุล Aporosa และ Baccaurea วงศ์ย่อย 
Phyllanthoideae มี  2 เผ่ า  ได้ แ ก่  (1) Briedelieae     
ประกอบดว้ยสกุล Bridelia และ Cleistanthus และ (2) 
Phyllantheae ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส กุ ล  Glochidion, 
Margiritaria, Phyllanthus แ ล ะ  Sauropus แ ต่ เมื่ อ
พจิารณาลกัษณะกายวภิาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อชัน้ผวิ
ใบของพชืแต่ละวงศ์ย่อยหรอืเผ่า ไม่พบลกัษณะร่วมที่
สามารถน ามาใชส้นบัสนุนการก าจดักลุ่มในระดบันี้ได ้
       เมือ่เปรยีบเทยีบผลการศกึษาครัง้นี้กบังานวจิยัที่
ผ่านมาพบทัง้ลกัษณะที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้อง
กนั เช่น Metcalfe และ Chalk [9] ได้รายงานลกัษณะ
กายวิภาคศาสตร์ของพืชบางชนิดที่จ ัดอยู่ ใน วงศ ์
Phyllanthaceae พบว่าเซลล์ของพชืส่วนใหญ่มรีูปร่าง
หลายเหลี่ยม รูปร่างไม่แน่นอน และรูปร่างคล้ายจิก
ซ อ ว์  พื ช ส กุ ล  Glochidion, Margaritaria แ ล ะ
Phyllanthus มีปุ่มเล็ก ที่เนื้อเยื่อชัน้ผิวใบทัง้ 2 ด้าน
หรอืพบด้านใดด้านหนึ่งของเนื้อเยื่อชัน้ผวิใบ ปากใบ
ของพชืในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบพาราไซตกิ ยกเวน้

ในสกุล Phyllanthus ที่มปีากใบแบบแอนไอโซไซติก
และแบบแอนอโมไซติก และในสกุล Baccaurea ม ี
ปากใบแบบแอนไอโซไซตกิ นอกจากนี้ยงัพบขนเซลล์
เดียวและขนรูปโล่ ใน H. punctata  อีกด้วย ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวส่วนใหญ่สอดคล้องกัน  มีบาง
ลัก ษ ณ ะ ใน พื ช บ า งส กุ ล ที่ แ ต ก ต่ า งกั น  เช่ น                          
ใน ก ารศึกษ าในค รั ้งนี้ พ บป าก ใบ ของพื ช สกุ ล 
Baccaurea เป็นแบบไซโคลไซตกิและแอนไอโซไซตกิ 
และปากใบของพืชสกุล Phyllanthus มีปากใบแบบ
พาราไซติกและแลทเทอโรไซคลกิ ซึ่งแตกต่างจากที่
เคยมรีายงานการศกึษามาก่อน                                                                                                                                                                                                               
       Dhale [6] รายงานการศกึษาลกัษณะกายวภิาค
ศาสตรข์อง P. emblica พบว่าเนื้อเยือ่ชัน้ผวิใบดา้นบน
มรีูปร่างไมแ่น่นอนมผีนังหนากว่าดา้นล่าง ไม่พบขนที่
ผวิใบทัง้สองด้านปากใบเป็นแบบพาราไซตกิ ซึ่งส่วน
ใหญ่สอดคล้องกนั แต่การศึกษาครัง้นี้มกีารรายงาน
การพบสารสะสมผลึกรูปดาวเพิ่มเติมอีกด้วย ทัง้นี้
อาจจะเกดิจากพชืที่น ามาศกึษาที่มคีวามแตกต่างกนั
ของสภาพแวดลอ้มของถิน่ทีอ่ยู่อาศยั จงึมผีลต่อการมี
หรือไม่มกีารสะสมผลกึในพืชดงักล่าว [9] ส่วน Patil 
และคณะ [10] ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของ
แผ่นใบของ A. ghaesembilla พบปากใบแบบพารา-
ไซติกที่เนื้อเยื่อชัน้ผวิใบด้านล่าง และมขีนเซลล์เดยีว 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาครัง้นี้เช่นกนั ส่วนลกัษณะที่
แตกต่างคอื การศกึษาครัง้นี้พบสารสะสมแทนนินดว้ย      
นอกจากนี้  Uka และคณะ [12] ได้รายงานการศึกษา
เนื้ อ เยื่อชัน้ผิวใบของพืชสกุล Phyllanthus พบว่า               
P. amarus และ P. urinaria มีเซลล์ในเนื้อเยื่อชัน้ผิว
รูปร่างคลา้ยจกิซอว์ ส่วนปากใบของ P. amarus เป็น
แบบแอนไอโซไซติก แต่ปากใบของ P. urinaria เป็น
แบบพาราไซตกิ ซึง่แตกต่างจากการศกึษาในครัง้นี้ที่ม ี
ปากใบของ  P. amarus และ P. urinaria เป็นแบบ 
แลทเทอโรไซคลกิ  
       การที่พบลกัษณะที่มคีวามแตกต่างกนัและพบ
ลักษณะเพิ่มเติมจากที่มีการรายงานไว้ ทัง้นี้ อาจ
เนื่องมาจากพืชที่น ามาศึกษามีความแตกต่างกนัใน
ด้านชนิดพืชจึงมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่
แตกต่างกนัได ้รวมถงึลกัษณะบางประการของพชืบาง
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ชนิด อาจมคีวามแปรผนัตามสิง่แวดลอ้มได ้ซึง่การพบ
ลักษณะที่ มีความแตกต่ างจากที่ เคยมีรายงาน
การศกึษามาก่อน ท าใหเ้ป็นการเพิม่พนูขอ้มลูลกัษณะ
กายวภิาคศาสตร์ของพืชในกลุ่มนี้ ให้มคีวามสมบูรณ์
มากยิง่ขึน้  
    
ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                      
        ชนิดพชืทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของการศกึษาครัง้นี้ยงั
มีจ านวนน้อย ข้อมูลที่ได้ยังไม่สามารถก าหนด
ขอบเขตของสกุลหรอื กลุ่มพชืในระดบัสูงขึ้นไดอ้ย่าง
ชดัเจน จงึควรเพิม่จ านวนชนิดในแต่ละกลุ่มใหม้ากขึน้ 
และศกึษาตวัอย่างให้ครอบคลุมเขตการกระจายพนัธุ์
ของพชืในแต่ละชนิด เพื่อเปรยีบเทยีบความผนัแปรที่
อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม 
รวมทัง้ควรมีการศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบในแนว
ภาคตัดขวางของแผ่นใบ ตลอดจนศึกษาส่วนอื่น  ๆ 
ของพชืดว้ย เช่น กา้นใบ ล าต้น และเนื้อไม ้เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลดา้นกายวภิาคศาสตร์ของพชืวงศ์มะขามป้อมมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น สามารถน ามาใช้สนับสนุน
การจดัจ าแนกในระดับต่างๆ ของพืชวงศ์นี้ ได้อย่ าง
ชดัเจน  
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ภาพท่ี 1 ผวิเคลอืบควิทนิและรูปร่างเซลล์ในเนื้อเยื่อชัน้ผวิ: ก. ผวิเคลอืบควิทนิแบบเรยีบ (Glochidion rubrum);     

ข. ผิวเคลือบคิวทินแบบริ้วเรียงขนาน (Baccaurea bracteata); ค .-ง. เซลล์มีรูปร่างคล้ายจิกซอว์                  
(ค. Cleistanthus polyphyllus และ ง. Antidesma bunius); จ. เซลล์รูปร่างไม่แน่นอน (Aporosa villosa) 
และ ฉ. เซลลร์ปูร่างหลายเหลีย่ม (Phyllanthus acidus) 

 
 
 
 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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ภาพท่ี 2  ชนิดปากใบ : ก.-ข. ปากใบแบบพาราไซติก (ก . Margaritaria indica และ ข . Glochidion rubrum);              

ค. ปากใบแบบไซโคลไซติก (Baccaurea ramiflora); ง. ปากใบแบบแลทเทอโรไซคลิก (Phyllanthus 
urinaria); จ. ปากใบแบบแอนอโมไซตกิ (Sauropus androgynus) และ ฉ. ปากใบแบบพาราไซติกและ
แอคทโินไซตกิร่วมกนั (Glochidion arborescens) 

 
 
 
 
 

ก ข 

ค ง 

ฉ จ 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะขนในเนื้อเยื่อชัน้ผิวใบ : ก.-ง. ขนเซลล์เดียว (ก. Cleistanthus polyphyllus, ข. Baccaurea 

bracteata, ค . Antidesma ghaesembilla และ  ง . Aporosa villosa ); จ . ขน รูป โล่  (Hymenocardia 
punctata) และ ฉ. ปุม่เลก็ (Margaritaria indica) 

 
 
 
 
 

ก ข 

ค ง 

ฉ จ 
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ภาพท่ี 4 สารสะสมและโครงสร้างเก็บสาร : ก .-ข. ผลึกรูปดาว (ก . Phyllanthus emblica และ ข . Sauropus 

thorelii); ค . ผ ลึก รูป ป ริซึ ม  (Cleistanthus polyphyllus); ง . แ ท น นิ น  (Antidesma ghaesembilla);                      
จ.สารสะสมสแีดง ( Phyllanthus acidus) และ ฉ. ช่องหลัง่สาร (Aporosa villosa)    

ก ข 

ค ง 

ฉ จ 
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะกายวภิาคศาสตรเ์นื้อเยื่อชัน้ผวิใบของพชืวงศ ์Phyllanthaceae ทีศ่กึษา 
 

 
           ชนิดพืช                                                                     

 
ช่ือพ้ืนเมือง 

ลกัษณะคิวทิน 
รปูร่างเซลลใ์น
เน้ือเย่ือชัน้ผิว 

ลกัษณะปากใบ ลกัษณะขน 
สารสะสม/

โครงสร้างเกบ็สาร 
ด้าน
บน 

ด้านล่าง 
ด้าน
บน 

ด้านล่าง ชนิด 
ต าแหน่ง
ท่ีพบ 

ชนิด ต าแหน่งท่ีพบ ชนิด 
ต าแหน่ง
ท่ีพบ 

1. Antidesma acidum Retz.                                             มะเมา่สรอ้ย ST ST IR IR PA U/L UH L DC U 
2. A. bunius (L.) Spreng.                                                มะเมา่ดง SM SM JI JI PA L UH L IN U 
3. A. ghaesembilla Gaertn.                                             เมา่ไขป่ลา SM SM JI JI PA U/L UH U/L TA U 
4. A. velutinosum Blume.                                                มะเมา่ควาย, เมา่หนิ SM SM JI JI PA L UH U/L - - 
5. Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.                            โลด, เหมอืดโลด SM SM IR IR PA U/L UH U/L SE U 
6. Baccaurea bracteata Müll.Arg.                                    ระไมปา่ SM ST JI JI AN L UH L SE U 
7. B. ramiflora Lour.                                                     มะไฟ SM ST IR JI CY L UH L SE U 
8. Bridelia ovata Decne.                                                มะกา SM SM IR IR PA L - - PR U 
9. Cleistanthus polyphyllus F.N.Williams                           นกนอน SM ST JI JI PA L UH/PP U (UH)/L (PP) PR U 
10. Glochidion arborescens Blume                                  ไครต้น้ SM SM PO JI PA/AC L - - - - 
11. G. littorale Blume                                                    นกนอนทะเล, มนัปู SM SM PO JI PA L - - PR L 
12. G. rubrum Blume                                                    กระดมุผ ี SM SM PO PO PA L - - - - 
13. G. sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz.                              มนัปลา SM SM PO JI PA L - - IN U 
14. Hymenocardia punctata Wall.ex Lindl.                                   แฟบน ้า, แฟบหวัลงิ SM ST IR IR PA U/L UH/PH U (UH)/L (PH) SE L 
15. Margaritaria indica (Dalzell) Airy Shaw                           หมคี าราม SM SM PO IR PA L PP U - - 
16. Phyllanthus acidus (L.) Skeels.                                   มะยม SM SM PO IR PA L - - IN U 
17. P. amarus Schumach. & Thonn.                                ลูกใตใ้บ SM SM JI JI LA U/L - - DC/IN U 
18. P. elegans Wall. ex Müll.Arg.                                    ตน้ใตใ้บ, ผกัหวานดง SM SM PO PO PA L PP L TA U 
19. P. emblica L.                                                        มะขามป้อม SM SM PO JI PA L - - DC L 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ลกัษณะกายวภิาคศาสตรเ์นื้อเยื่อชัน้ผวิใบของพชืวงศ ์Phyllanthaceae ทีศ่กึษา 
            

 
           ชนิดพืช                                                                     

 
ช่ือพ้ืนเมือง 

ลกัษณะคิวทิน 
รปูร่างเซลลใ์นเน้ือเย่ือ

ชัน้ผิว 
ลกัษณะปากใบ ลกัษณะขน 

สารสะสม/
โครงสร้างเกบ็สาร 

ด้านบน ด้านล่าง ด้านบน ด้านล่าง ชนิด 
ต าแหน่ง
ท่ีพบ 

ชนิด 
ต าแหน่ง
ท่ีพบ 

ชนิด 
ต าแหน่ง
ท่ีพบ 

20. P. pulcher Wall. ex Müll.Arg.                                   ว่านธรณีสาร SM SM PO PO PA L PP L TA U 
21. P. urinaria L.                                                                     หญ้าใตใ้บ, มะขามป้อมดนิ SM SM JI JI LA U/L - - DC U 
22. Sauropus androgynus (L.) Merr.                               ผกัหวานบา้น SM SM JI JI AN U/L - - - - 
23. S. thorelii Beille                                                    สะเลยีมหอม SM SM IR JI PA L - - DC U 

หมายเหตุ: - = ไม่ม;ี ลกัษณะคิวทิน: SM = ผวิเคลอืบควิทนิเรยีบ, ST = ผวิเคลอืบควิทนิเป็นริว้เรยีงขนาน; รปูร่างเซลล์ในเน้ือเย่ือชัน้ผิว: JI = รปูร่างเซลลค์ลา้ยจกิซอว์, IR = รูปร่างเซลลไ์ม่แน่นอน, PO = รปูร่าง
เซลลห์ลายเหลีย่ม; ชนิดของปากใบ: AC = ปากใบแบบแอคทโินไซตกิ, AN = ปากใบแบบแอนอโมไซตกิ, AI = ปากใบแบบแอนไอโซไซตกิ, CY = ปากใบแบบไซโคลไซตกิ, LA = ปากใบแบบแลทเทอ-
โรไซคลกิ,  PA =  ปากใบแบบพาราไซตกิ:  ชนิดของขน: UH  = ขนเซลลเ์ดยีว, PH =  ขนรปูโล่, PP = ปุ่มเลก็: สารสะสม: DC = ผลกึรปูดาว,  IN = สารสะสมสแีดง, TA = แทนนิน, PR = ผลกึรปู
ปรซิมึ และ SE = ชอ่งหลัง่สาร; ต าแหน่งท่ีพบ: U = เนื้อเยื่อชัน้ผวิใบดา้นบน และ L = เนื้อเยื่อชัน้ผวิใบดา้นล่าง
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