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กายวิภาคศาสตรข์องรากสามสิบ 
Anatomy of Asparagus racemosus Willd. 

เพชรตะวนั  จนัทรข์อนแก่น1 พชัราวด ีวฒันวกิยก์จิ2 และโสภณ  บุญมวีเิศษ3 

บทคดัย่อ 
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของรากสามสบิ (Asparagus racemosus Willd.) โดยศึกษาโครงสร้างภายใน 

ของรากสามสบิจากมหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ4 พืน้ที ่คอื สาขาฯ จงัหวดักาญจนบุร,ี 
สาขาฯ จงัหวดัสรุนิทร,์ สาขาฯ จงัหวดันครพนม และสาขาฯ จงัหวดัแพร่ ทัง้ตดัตามขวาง และตามยาว ของส่วนต่างๆ 
คอื ราก ล าต้น และใบ ด้วยวธิเีทคนิคทางพาราฟิน พบว่า ลกัษณะภายในส่วนต่างๆ ที่ศกึษาของรากสามสบิมคีวาม
คลา้ยคลงึกนั มบีางส่วนทีแ่ตกต่างกนัดงันี้ราก ปลายสุดของรากมหีมวกราก (root cap) ประกอบดว้ยเซลลพ์าเรงคมิา 
(parenchyma) ทีไ่ดจ้ากการแบ่งตวัของเนื้อเยื่อเจรญิส่วนปลาย (apical meristem) เซลลม์รีูปร่างไม่แน่นอน รากอ่อน 
มเีนื้อเยื่อชัน้ผวิ (epidermis) ห่อหุ้มอยู่ส่วนนอกสุดของรากถดัเขา้มาเป็นเนื้อเยื่อคอร์เทกซ์ (cortex) ไซเลม (xylem) 
เป็นแบบเอกซ์อาร์กไซเลม (exarch xylem) แต่ละพื้นที่การศึกษามีความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ การสะสมสาร 
ของผวิชัน้นอก สารสะสมของ คอรเ์ทกซ์ ความหนาของเอนโดเดอร์มิส ขนาดของเซลล์เวสเซล และพื้นที่ของไสใ้น 
(pith) ล าต้น ปลายยอดพบเนื้อเยื่อเจรญิส่วนปลาย (apical meristem) ที่ประกอบด้วย ทูนิกา (tunica) 2-4 ชัน้ และ 
คอร์ปัส (corpus) 5-7 ชัน้ ล าต้นที่มีการเจริญในระยะปฐมภูมิประกอบด้วยผิวชัน้นอก ที่มีระยางค์ (trichome)          
หลายแบบ เนื้ อเยื่อชัน้ในมีก ลุ่มของเนื้ อเยื่อล าเลียงเป็นแบบ atactostele มีไส้ในแคบ ล าต้นที่อายุมากขึ้น 
เซลลพ์าเรงคมิาจะเปลีย่นเป็นเซลลท์ีม่ผีนงัหนาหรอื sclerotic parenchyma ทุกพืน้ทีก่ารศกึษา มลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
คอื สารสะสมของผวิชัน้นอก สารสะสมของคอรเ์ทกซ ์ขนาดของเซลลเ์วสเซล และพื้นทีข่องไสใ้นใบ เมื่อตดัตามขวาง
พบเป็นรปูสามเหลีย่มมผีวิชัน้นอกทัง้ 3 ดา้นดา้นละ 1 ชัน้ ชัน้มโีซฟิลล ์(mesophyll) ประกอบดว้ยแพลเิซดพาเรงคมิา 
(palisade parenchyma) และสปองจพีาเรงคมิา (spongy parenchyma) บางเซลลส์ะสมผลกึรูปดาว (druse) บางเซลล์
มคีลอโรพลาสต์ มไีซเลมอยู่ทางด้านไกลแกน และโฟลเอม็อยู่ตรงกลาง ส่วนของใบมีความแตกต่างกนัเลก็น้อย คือ 
ขนาดของมดัท่อล าเลยีง ความหนาของชัน้มโีซฟิลล์ และจ านวนปากใบที่มมีากน้อยต่างกนั การศกึษาครัง้นี้แสดงให้
เห็นว่าลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของรากสามสิบแต่ละพื้นที่มีความคล้ายคลึงกันมากโดยมีความแตกต่างกัน 
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ 

ค าส าคญั: รากสามสบิ  กายวภิาคศาสตรข์องพชื 

ABSTRACT 
An anatomical characteristics of Asparagus racemosus Willd. was studied. Plant samples

were collected from 4 Regional Campuses in Honour of His Majesty the King, Kanchanaburi, Surin, 
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Nakhonphanom and Phrae Province. Roots, stems and leaves were cut both cross and long sections, and 
then were carried out using paraffin method. Each plant has shown similar characteristics. The differences 
can be summarized below. Root apex composes of root cap and apical meristem with amorphous 
parenchyma. There is one layer epidermis, cortical tissue and polyarch xylem with wide pith respectively. 
Exarch xylem was recorded, alternating with a few cells of phloem element. Root tissue from each study site 
is slightly different in substance accumulation in epidermal and cortical tissues, size of endodermis, size of 
vessel and pith area. In young stem, apical meristem has tunica 2-4 layers and corpus 5-7 layers. Many 
types of trichomes on epidermis were found. Few layers of parenchyma was filled in cortex, atactostele with 
narrow pith was found. In mature stem, the tissues were similar to young stem except trichomes were 
disappear and parenchyma were changed to sclerotic parenchyma. The different characters among the four 
areas are the amount of accumulation in epidermis and cortex, size of vessel elements and pith area. Leaves 
were tri-angled shape with one layer of epidermis. Mesophylls compose of palisade and spongy parenchyma 
which druse crystals were found in some cells. There are xylem on the abaxial and phloem in the middle, 
and surrounded by sclerenchyma. The different characters among the four areas are the size of vascular 
bundle, layer of mesophyll and the number of stomata. The results of this study show that anatomy of 
Asparagus racemosus Willd. from four areas are slightly different. 

 
Keywords: Asparagus racemosus Willd., plant anatomy  
 
บทน า 

รากสามสิบ Asparagus racemosus Willd. 
จดัอยู่ในวงศ์ Asparagaceae รากสามสบิเป็นไมเ้ลื้อย
ขนาดเลก็เลือ้ยไปตามตน้ไมข้า้งเคยีงโดยใชห้นามเกาะ 
มเีหงา้ และรากใตด้นิ พบทัว่ไปในประเทศจนี แอฟรกิา 
มาดากัสการ์ กินีเอเชียใต้ และประเทศออสเตรเลีย  
ในประเทศไทยพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่ทัว่ไปในบริเวณ 
ในป่าเต็งรัง ดินทราย ดินเค็ม หรือเนินเขาหินปูน 
รมิทะเล (นิจศริ,ิ 2547) 

รากสามสิบ เป็นพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกจิ เน่ืองจากมกีารน าส่วนต่างๆ มาใชป้ระโยชน์
ทางยาสมุนไพรอย่างหลากหลาย เช่น ราก ซึง่มรีสเยน็ 
หวาน ใช้แก้ขดัเบา ขบัปัสสาวะ ขบัเสมหะ บ ารุงเด็ก 
ในครรภ ์บ ารุงตบั แกต้บัพกิาร และบ ารุงก าลงั ตน้หรอื
ราก ต้มน ้ าดื่ม แก้ตกเลือด โรคคอพอก ทัง้ต้นหรือ
ราก ต้มน ้ าดื่ม แก้ตกเลือด โรคคอพอกผลมีรสเย็น  
ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้เซื่องซึม แก้พิษไข้กลับ มักใช้
ร่วมกบัผลราชดดั เพื่อดบัพษิไขจ้ากบดิเรือ้รงัเป็นต้น 
(กนกพร, 2558) 

 

การศึกษาพืชสกุล Asparagus L. ส่วนใหญ่ 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับสารสะสมในราก ในขณะที่
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ยังมีจ านวนน้อย เช่น 
รายงานการศึกษาของ Bezona et al. (1996) พบว่า
พืชสกุล Asparagus L. มีความทนต่อความเค็ม และ
ความแหง้แลง้ ส่วน Ali and Khan (2009) พบพชืสกุล
นี้มกีารเจรญิเติบโตตามภูเขาแห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้ง
ของเอเชียกลางและปากีสถาน Nawaz et al. (2012) 
ศึกษา Asparagus L. บางชนิด พบว่าแหล่งที่อยู่ของ
พืชสกุลนี้มีผลต่อลักษณะภายในของเซลล์ หากมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะ ท าให้เซลล์ท่อล าเลยีง
ของพืชสกุลนี้มีขนาดใหญ่ขึ้น Kawale et al. (2014) 
พบพืชสกุลนี้มี phloem และ xylem จ านวนมากเรยีง
กัน สลับ กัน เซ ลล์ ใน ชั ้น  cortex พบผลึก รูป เข็ม 
(raphides) Prabakaranet al. (2015) ศึกษา Asparagus 
racemosus Willd. พบว่าใบของพืชชนิดนี้เมื่อตัดตาม
ขวางจะม ี3 หรอื 4 มุม ปากใบเป็น anomocytic type 
และ Kaikade and Ingole (2015) พบว่าล าต้นของพชื
ชนิ ดนี้ มีท่ อ เลีย งแบบ  collateral bundle และพบ 
trichome เป็น แบบ papilliform 
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จากความส าคัญของรากสามสิบที่กล่าว
มาแล้ว จงึเห็นได้ว่ารากสามสบิเป็นพืชที่น่าสนใจแก่
การศกึษาอย่างยิง่ทีผ่่านมา พบว่ามกีารศกึษาทางดา้น
พฤกษศาสตร์ของรากสามสบิค่อนข้างน้อย และยงัมี
การศึกษาไม่แพร่หลายมากเท่าที่ควรส่วนใหญ่จะ
ท าการศึกษาด้านสารเคมีที่พบในรากสามสบิ ดังนัน้
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากายวภิาคศาสตรข์อง
พชืชนิดนี้ โดยการเปรยีบเทยีบแต่ละพืน้ที ่ซึง่ลกัษณะ
ทางดา้นกายวภิาคศาสตรข์องพชืสามารถใชเ้ป็นขอ้มูล
เพื่อสนับสนุนการจดัจ าแนกพชืสกุลนี้ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศกึษาดา้นอื่นๆ ของพชืสกุลนี้ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การศึกษาครัง้นี้  เก็บตัวอย่างรากสามสิบ 

จากพื้ นที่ ขอ งมห าวิท ยาลัย รามค าแห ง สาขา 
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 4 พื้ นที่  คือ สาขาฯ 
จังหวัดกาญจนบุ รี ตั ้งอยู่ที่ละติจูด 14º01' เหนือ 
ลองจิจูด 99º32' ตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 26 องศาเซลเซยีส และมปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 
1,200-1,600 มิลลิเมตร ลักษณะภูมิประเทศทัว่ไป 
เป็นที่ดอนมทีี่ราบทางด้านใต้ และด้านตะวนัออกบ้าง
เลก็น้อย สาขาฯจงัหวดัสุรนิทร ์ตัง้อยู่ทีล่ะตจิูด 14º30' 
เหนือ ลองจจิดู 103º ตะวนัออก อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี
ประมาณ 27.1 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน ้าฝน
เฉลีย่ 621.8 มลิลเิมตร มภีูเขาสลบัซบัซอ้น เป็นป่าทบึ
สลบัป่าเบญจพรรณ ตามบรเิวณแนวเขตชายแดนที่
ตดิต่อกบัประเทศกมัพชูาต่อจากบรเิวณภูเขาลงมาเป็น
ทีร่าบสงูลุ่มๆ ดอนๆ สาขาฯ จงัหวดันครพนม ตัง้อยู่ที่
ละติจูด 17º12' เหนือ ลองจิจูด 103º46' ตะวันออก 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26.1 องศาเซลเซียส 
และมปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 2,000 มลิลเิมตร เป็นที่ราบ
ลุ่มโดยมทีีร่าบสงู และภูเขาอยู่บา้ง และสาขาฯ จงัหวดั
แพร่ ตัง้อยู่ที่ละติจูด 18º10' เหนือ ลองจิจูด 100º10' 
ตะวนัออกอุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปีประมาณ 21.6 องศา
เซลเซียส และมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย1,400 มิลลิเมตร 
พืน้ทีร่าบซึง่ลาดเอยีงไปทางใต้ ลกัษณะคลา้ยอ่างหรอื
ท้อง (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2556) โดยเก็บรากในระยะ
ปฐมภูมิหรือรากอ่อน คือ รากที่งอกออกจากล าต้น

ใหม่ๆ ขาว เปราะ มีความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
จากปลายราก รากที่อายุมากขึน้ คอื รากที่อยู่ถดัจาก
ปลายรากมากกว่า 1 เซนติเมตรขึน้ไป และมสีนี ้าตาล
เข้ม แข็ง ล าต้นในระยะปฐมภูมิหรือล าต้นอ่อน คือ  
ล าต้นที่อยู่ ใต้ ใบอ่อน  ถัดจากไปยอดไม่ เกิน  0.5 
เซนตเิมตร มลีกัษณะสเีขยีวอ่อน เปราะ ล าตน้ทีม่อีายุ
มากขึน้ คอื ล าต้นที่อยู่ถดัจากปลายยอดมากกว่า 0.5 
เซนตเิมตร มสีเีขยีวเขม้ แขง็ ใบ ใช้ใบจากต าแหน่งที ่
5 นับจากปลายยอดลงมาใบไม่อ่อนหรือแก่เกินไป  
เพื่อน ามามาศึกษาโดยวธิพีาราฟิน ศึกษาทัง้ตัดตาม
ขวาง และตดัตามยาว (ธวชั, 2534; Johansen, 1940) 
โดยดดัแปลงวธิกีารบางขัน้ตอนดงันี้ 

น าตัวอย่ างพืชตัดตามขวางและแช่ ใน
สารละลาย FAA50% ดูดอากาศออกจากเซลล์ด้วย
เครื่ อ งดู ดอากาศ  ดึ งน ้ าออกจากตัวอย่ างด้ วย
สารละลาย TBA (tertiary butyl alcohol) ความเขม้ขน้
ต่างๆ น าพาราฟินเข้าสู่เนื้อเยื่อ ฝังเนื้อเยื่อใน pure 
paraffin เมื่อพาราฟินแข็งตัวจึงน าไปติดบนแท่งไม ้
และตัดตัวอย่างด้วยไมโครโตมแบบมือหมุน  (rotary 
microtome) ติดตัวอย่างเนื้อเยื่อบนสไลด์และย้อมส ี
โดยล้างพาราฟินออกจากชิ้นตัวอย่างด้วยการแช่ใน 
ไซลนี และย้ายไปแช่ในไซลนีผสมกบัเอทานอลความ
เข้มข้น 100% ในอัตราส่วน 1:1 หลังจากนัน้แช่ใน 
เอทานอลความเข้มข้น 100%, 95% 80% 70% 50% 
และ 30% ตามล าดับ น าสไลด์ไปย้อมด้วยสีซาฟรา 
นินความเขม้ขน้ 1% ทัง้นี้เวลาที่ใชใ้นการยอ้มสขีึน้อยู่
กบัชนิดของพชื จากนัน้ดงึน ้าออกดว้ยเอทานอลความ
เข้ ม ข้ น  30% 50% 70% 80%แ ล ะ  95% จึ ง ย้ อ ม
ตัวอย่างด้วยสีฟาสต์กรีน (fast green) ความเข้มข้น 
1% ทัง้นี้ เวลาที่ใช้ในการย้อมสีขึ้นอยู่กับชนิดของ 
พชืลา้งสสีว่นเกนิออกดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ 95% 
หลังจากนัน้น าไปแช่ในสารละลายเอทานอลความ
เข้มข้น 100% ส่วนผสมของเอทานอลความเข้มข้น 
100% กบัไซลนี และแช่ในไซลนีบรสิุทธิใ์ห้ตวัอย่างใส 
แล้วน าไปผนึกด้วยpermount ก่อนน าไปศึกษาด้วย
กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS รุ่น BX40 ถ่ายภาพด้วย
กล้อง OLYMPUS DP21 บันทึกขนาดของเซลล์หรือ
เน้ือเยื่อดว้ยไมโครมเิตอร ์โดยบนัทกึตวัอย่างละ 3 ซ ้า 
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ผลการวิจยั 
จากการศกึษาลกัษณะโครงสรา้งภายในต่างๆ 

ของรากสามสบิจาก 4 พืน้ที ่โดยการตดัตามขวาง และ
ตามยาว ของรากในระยะปฐมภูม ิรากแก่ ต้นในระยะ
ปฐมภูมิ ต้นแก่ และใบ พบว่ามลีกัษณะคล้ายคลงึกนั
มาก มีส่วนที่แตกต่างกนัเล็กน้อย ซึ่งมีผลการศึกษา 
ดงันี้ 

ลกัษณะภายนอกของรากสามสิบจากทัง้ 4 
พืน้ทีม่ลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั คอื ราก ออกเป็นกระจุก 
อวบน ้ า กลมยาว โตกว่าเถามาก ล าต้น มีสีเขียว 
แกมเหลอืง ผิวเรยีบลื่นเป็นมนั กลม มีกิ่งแตกแขนง
รอบข้อ สีเขียว มีลักษณะกลม มีหนามบริเวณข้อ  
ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลบัเป็นกระจุก ใบเป็นรูป
สามเหลี่ยม ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ซึ่งแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกนับ้างเลก็น้อย คือ ขนาด และ
รปูร่างของราก ขนาดของล าต้น ระยะห่างของขอ้ และ
ขนาดของใบ รากสามสบิจากจงัหวดัที่มสีภาพอากาศ
รอ้น ปรมิาณน ้าฝนน้อย และดนิค่อนขา้งร่วนซุย จะมี
ล าต้นอวบใหญ่ ใบยาว รากยาว กว่ารากสามสบิที่มา
จากจงัหวดัสภาพอากาศหนาว 

จากการศกึษาปลายราก พบว่า ปลายสดุของ
รากม ีroot cap ประกอบดว้ยเซลลพ์าเรงคมิา ทีไ่ดจ้าก
การแบ่ งตัวของ  apical meristem เซลล์มี รูป ร่ าง 
ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ค่อนข้างกลม มีขนาดไม่เท่ากนั 
ลักษณ ะภ าย ใน รากป ฐมภู มิ  พ บ ว่ า  epidermis 
ประกอบดว้ย เซลลเ์พยีงชัน้เดยีว ผนงับาง ชัน้ cortex 
เป็นเซลล์พาเรงคิมา มีทัง้รูปร่างหลายเหลี่ยม และ 
ไม่เป็นรูปทรง ขนาดค่อนข้างใหญ่เรียงกันหลายชัน้ 
stele เป็นแบบ actinostele เนื้ อเยื่อในสุดของราก 
ป ระกอบด้วย  endodermis, primary phloem และ 
primary xylem กลุ่มท่อล าเลียงเป็นแบบมีท่อล าเลียง
หลายแฉก  (polyarch) คือ  มี  primary xylem และ 
primary phloem อย่างละหลายก ลุ่ม เรียงสลับกัน 
(ภาพที่ 1 ข) การเจริญของ xylem เป็นแบบ exarch 
xylem เนื้อเยื่อแกนกลางเป็นชัน้ pith เซลล์มีรูปร่าง
กลม หรือรี ผนังเซลล์บางเมื่ อรากแก่ขึ้น  พบว่า 
epidermis ไม่ ชัด เจน  endodermis พ บบ างเซ ลล ์
มกีารสารสะสมอยู่ภายใน เซลล์มรีูปร่างกลม เรยีงตัว
ชัน้เดียว ในชัน้ pith เป็นเซลล์พาเรงคิมาที่มีรูปร่าง

กลม ขนาดไม่เท่ากนั เรยีงตวักนัหนาแน่น และแคบลง 
(ภาพที ่1 จ และช) 

ลกัษณะของปลายยอด ประกอบด้วย apical 
meristem สอ งช นิ ด  คื อ  tunica แ ล ะ  corpus ชั ้น 
tunica อยู่ทางด้านนอกสุด มีประมาณ 2-4 ชัน้ เซลล์
เรียงตัวเป็นระเบียบ ชัน้ corpus มีประมาณ 5-7 ชัน้ 
ล าต้นระยะปฐมภูมพิบ epidermis ประกอบดว้ย เซลล์
เพียงชัน้เดียว รูปกลมหรอืร ี(ภาพที่ 2 ก) ชัน้ cortex 
ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา เป็นส่วนใหญ่เซลล์มี
รูปร่างกลม บางเซลลม์คีลอโรพลาสต์ บางเซลลส์ะสม
ผลึกรูปดาว (druse) และสารต่างๆ stele เป็นแบบ 
atactostele ก ลุ่ ม ท่ อ ล า เลีย ง เป็ น แบบ  collateral 
bundle ที่มี phloem อยู่ด้านนอก xylem อยู่ด้านใน 
ชัน้ pithประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา เซลล์มีรูปร่าง
หลายแบบทัง้กลม และรีเซลล์มีขนาดไม่ เท่ ากัน  
(ภาพที ่2 ก) ในล าต้นแก่ พบ epidermis มรีปูร่างกลม
หรือรี มี cutin เคลือบหนา (ภาพที่ 2 จ และซ) ชัน้ 
cortex เซลล์บางเซลล์มีผลึกรูปดาวเซลล์พาเรงคิมา 
ที่อยู่รอบนอกจะเปลี่ยนเป็น sclerotic parenchyma 
(ภาพที ่ 2 จ  ฉ  ช  และซ ) phloem ประกอบด ้วย 
sieve tube member, companion cell, phloem 
fibre และ phloem parenchyma xylem ประกอบด้วย 
vessel, xylem fibre และ xylem parenchyma และ
ม ีpith แคบลง (ภาพที่ 2 จ และซ) 

โครงสร้างภายในของใบ มี  epidermis ทัง้ 3 
ด้านๆ ละ 1 ชัน้ เป็นรูปร ีและรูปเหลี่ยมขนาดต่างๆ กนั 
ด้าน adaxial มี cutin เคลือบหนากว่าด้าน abaxial ไม่มี
คลอโรพลาสต์  ยกเว้นเซลล์คุมปากใบมีขนาดเล็ก  
พบไม่มากเซลล์คุมจะอยู่ระดับเดียวกันกับ epidermis 
(ภาพที่ 3 จ และฉ) ไม่มีเซลล์ข้างเซลล์คุม (subsidiary 
cell) จดัเป็นปากใบแบบ anomocytic type จ านวนปากใบ
จากตัวอย่างทัง้ 4 พื้นที่ มีจ านวนใกล้เคียงกันมาก คือ 
ประมาณ  80-200 ปากใบต่ อตารางมิลลิ เมตร ชั ้น 
mesophyll ประกอบด้วย palisade parenchyma ทางด้าน 
adaxial และ spongy parenchyma ทางด้าน abaxial ม ี
xylem และ phloem อยู่ตรงกลาง (ภาพที ่3 ก ข ค และง) 

ลกัษณะที่แตกต่างกนัของรากและล าต้น คอื 
สารสะสมของ  epidermis, สารสะสมของ cortex, 
ความหนาของendodermis, ขนาดของเซลล์ vessel 
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และพืน้ทีข่อง pith เป็นตน้ สว่นของใบมคีวามแตกต่าง
กนัเลก็น้อย คือ ขนาดของมดัท่อล าเลียง, ความหนา
ของชัน้ mesophyll และจ านวนปากใบ (ตารางที ่1) 

ลกัษณะที่แตกต่างกนัของรากแก่ จากจงัหวดั
นครพนมมกีารสะสมสารของ epidermis น้อยทีสุ่ด และ
พบว่ารากสามสบิจากจงัหวดัสุรนิทรม์ีสารสะสมในชัน้ 
cortex น้อยที่สุดในจงัหวดัแพร่พบว่ามขีนาดของเซลล ์

vessel และพืน้ทีข่อง pith น้อยทีส่ดุ ในล าตน้แก่จงัหวดั
แพร่มีการสะสมสารของ epidermis น้อยที่สุด และ
พบว่ารากสามสิบจากจังหวัดนครพนม มีสารสะสม 
ในชัน้ cortex น้อยทีส่ดุ จ านวนปากใบจงัหวดัทีพ่บมาก
ที่สุด คือ จงัหวดักาญจนบุรี พบ 160-176 ปากใบต่อ
ตารางมลิลเิมตร จงัหวดัทีพ่บน้อยทีส่ดุ คอื จงัหวดัแพร่ 
พบ 80-96 ปากใบต่อตารางมลิลเิมตร (ตารางที ่1) 

 

 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะภายภายในรากอ่อนและรากแก่                                                                                                   

ก. รากอ่อนจงัหวดักาญจนบุร ีข. รากอ่อนจงัหวดัสุรนิทร ์ค. รากอ่อนจงัหวดันครพนม ง. รากอ่อนจงัหวดัแพร่                                                                                                                           
จ. รากแก่จงัหวดักาญจนบุร ีฉ. รากแก่จงัหวดัสุรนิทร ์ช. รากแก่จงัหวดันครพนม ซ. รากแก่จงัหวดัแพร่                                                            

cor. - cortex, end. - endodermis, pi. - pith, xyl. – xylem, vb. – vascular bundle 
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ภาพท่ี 2 ลกัษณะภายในของล าตน้อ่อนและล าตน้แก่                                                                                                       

ก. ล าตน้อ่อนจงัหวดักาญจนบุร ีข. ล าตน้อ่อนจงัหวดัสรุนิทร ์ค. ล าตน้อ่อนจงัหวดันครพนม ง. ล าตน้อ่อนจงัหวดัแพร่                                            
จ. ล าตน้แก่จงัหวดักาญจนบุร ีฉ. ล าตน้แก่จงัหวดัสรุนิทร ์ช. ล าตน้แก่จงัหวดันครพนม ซ. ล าตน้แก่จงัหวดัแพร่                                                                               

c – cutin, epi. – epidermis, pi. – pith, ph. – phloem, scl. par. – sclerotic parenchyma,                                                                             
xyl. – xylem, fib. – fiber, vb. – vascular bundle 
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะภายในของใบ 

ก. X.S. ใบ จงัหวดักาญจนบุร ีข. X.S. ใบ จงัหวดัสุรนิทร ์ค. X.S. ใบ จงัหวดันครพ ง. X.S. ใบ จงัหวดัแพร่                                                    
จ. L.S. ใบ จงัหวดักาญจนบุร ีฉ. L.S. ใบ จงัหวดัสุรนิทร ์ช. L.S. ใบ จงัหวดันครพนม ซ. L.S. ใบ จงัหวดัแพร่ 

epi. – epidermis, pm. –  palisade mesophyll, ph. – phloem, scl. – sclerenchyma 
sp. – stomatal pore, xyl. – xylem 
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ตารางท่ี 1 สรุปลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของรากสามสบิ ทัง้ 4 พืน้ที ่

ลกัษณะ * 
รากสามสบิ 

กาญจนบุร ี สุรนิทร ์ นครพนม แพร ่
1.รากอ่อน 
ความกวา้งของชัน้ endodermis (µm) 
ความกวา้งของชัน้ pith (µm) 
ความกวา้งของ vessel (µm) 

 
5.87 
96.90  
18.78 

 
11.60 
454.75 
51.25 

 
12.64 
638.75 
44.64 

 
12.40 
125.75 
20.57 

2.รากแก่ 
การสะสมสารของ epidermis 
การสะสมสารของ cortex 
ความกวา้งของชัน้ endodermis (µm) 
ความกวา้งของชัน้ pith (µm) 
ความกวา้งของ vessel (µm) 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

21.47 
416.30 
74.94 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมน้อย 

25.39 
581.36 
53.30 

 
มสีารสะสมน้อย 
มสีารสะสมมาก 

19.46 
620.10 
52.12 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

22.21 
370.60 
31.51 

3.ล าตน้อ่อน 
การสะสมสารของ epidermis 
การสะสมสารของ cortex 
ความกวา้งของชัน้ pith (µm) 
ความกวา้งของ vessel (µm) 

 
มสีารสะสมมาก 

มสีารสะสมน้อย 
382.50 
29.9 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

121.24 
15.47 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

153.85 
13.64 

 
มสีารสะสมน้อย 
มสีารสะสมน้อย 

184.06 
13.75 

4.ล าตน้แก่ 
การสะสมสารของ epidermis 
การสะสมสารของ cortex 
ความกวา้งของชัน้ pith (µm) 
ความกวา้งของ vessel (µm) 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

306.33 
60.12 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมมาก 

346.55 
50.34 

 
มสีารสะสมมาก 
มสีารสะสมน้อย 

344.40 
96.04 

 
มสีารสะสมน้อย 
มสีารสะสมมาก 

438.05 
75.63 

5.ใบ 
ความหนาของ mesophyll (µm) 
จ านวน stoma (จ านวน/ตร.มม.) 
ความกวา้งของ vascular bundle (µm) 

 
111.67 

168 (160-176) 
25.70 

 
214.14 

144 (128-160) 
21.1 

 
271.9 

88 (80-96)  
19.36 

 
254.97 

104 (96-112) 
19.45 

* ค่าเฉลีย่ 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของรากสามสิบ 
ที่ศึกษาจากทั ้ง  4 พื้นที่  คือ  กาญจนบุ รี สุรินทร ์
นครพนม และแพร่ พบว่าสว่นใหญ่มลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กนั คอื ราก ปลายสุดของรากมหีมวกราก (root cap) 
ประกอบดว้ยเซลลพ์าเรงคมิา ทีไ่ดจ้ากการแบ่งตวัของ
เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) เซลล์มี
รูป ร่ างไม่ แ น่นอน  ราก ใน ระยะปฐมภู มิ  พบว่ า 
epidermis เรียงตัวกันเป็นระเบียบ ผนังเซลล์บาง 
endodermis ไม่ เด่ น ชัด  xylem เป็ น แบ บ  exarch 
xylem ในรากแก่ epidermis ไม่ชดัเจน ผนังเซลล์ของ 
phloem แ ล ะ  xylem ห น า ขึ้ น  apical meristem 
ประกอบด้วย tunica 2-4 ชัน้ และ corpus 5-7 ชัน้ ใน
ล าต้นในระยะปฐมภูมิ ประกอบด้วย epidermis ที่ม ี

trichome แ บ บ  papilliform เซ ล ล์ ใ น ชั ้ น  cortex  
รอบนอกมีคลอโรพลาสต์ บางเซลล์มีผลึกรูปดาว 
เนื้อเยื่อชัน้ stele มีกลุ่มของเนื้อเยื่อล าเลยีงเป็นแบบ 
atactostele มีก ลุ่มท่ อล าเลียงเป็นแบบ  collateral 
bundle การเจรญิของ xylem เป็นแบบ exarch xylem 
ในล าต้นที่มีการเจริญช่วงล าต้นแก่ เซลล์พาเรงคิมา 
ในชัน้ cortex จะเปลี่ยนเป็น sclerotic parenchyma 
เซลล์ในชัน้ cortex มีการสะสมสาร บางเซลล์มีผลึก 
รูปดาว phloem ประกอบด้วย sieve tube member, 
companion cell, phloem fibre แ ล ะ phloem 
parenchyma ส่ ว น  xylem ป ระก อบ ด้ ว ย  vessel, 
xylem fibre แ ล ะ  xylem parenchyma แ ล ะมี  pith  
แคบลง ใบ พบมี epidermis ทัง้ 3 ด้านๆ ละ1 ชัน้  
เป็นรูปรี และรูปเหลี่ยมขนาดต่างกัน ด้าน adaxial  
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มี cutin เคลือบหนา ปากใบขนาดเล็ก พบไม่มาก  
ปากใบอยู่ระดับเดียวกับ epidermis จัดเป็นปากใบ
แบบ anomocytic type จ านวนปากใบทั ้ง  4 พื้นที ่
ใกล้เคียงกันมาก คือ ประมาณ 80-200 ปากใบต่อ
ต ารางมิลลิ เม ต ร  ชั ้น  mesophyll ป ระกอบด้ วย 
palisade parenchyma ทางดา้น adaxial และ spongy 
parenchyma ทางด้าน abaxial บางเซลล์พบผลึกรูป
ดาว มี xylem อยู่ทางด้าน abaxial  และ phloem อยู่
ตรงกลาง  

ลกัษณะที่แตกต่างกนัของรากในแต่ละพื้นที่ 
ที่พืช เจริญอยู่  คือ การสะสมสารของ epidermis,  
สารสะสมของcortex, ความหนาของ endodermis, 
ขนาดของ  vessel และพื้นที่ของ pith ล าต้นที่ เริ่ม 
แก่ขึ้นจะเห็นได้ชดัเจนว่าทุกจงัหวดัจะเห็น sclerotic 
parenchyma ติดสแีดงชดัเจน และมีลกัษณะที่ความ
แตกต่างกันบางส่วน คือ สารสะสมของepidermis,  
สารสะสมของ cortex และขนาดของ vessel และใบมี
ลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือ ขนาดของเซลล์ 
ท่อล าเลียง , ความหนาของ mesophyll และจ านวน
ปากใบ จากลกัษณะที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่จะ
เห็นได้ว่า พื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเกิน 25º 
ปริมาณน ้าฝนน้อย เป็นแหล่งที่ปลูกรากสามสบิได้ดี
ทีส่ดุ  

จากการศกึษาในครัง้นี้ เมื่อเทยีบกบั Bezona 
et al. (1996) ทีศ่กึษาพชืในสกุล Asparagus L. พบว่า 
มีความทนต่อความเค็ม และความแห้งแล้ง Ali and 
Khan (2009) พบพชืสกุลนี้มกีารเจรญิเตบิโตตามภูเขา
แห้งแล้ง และกึ่ งแห้ งแล้งของเอเชียกลาง และ
ปากีสถาน  Goyalet al. (2003) พบว่ า  Asparagus 
racemosus Willd. เป็นพืชสมุนไพรที่ขึน้ตามเขตร้อน
และกึง่เขตรอ้น Nawaz et al. (2012) ศกึษา Asparagus L. 
บางชนิด  พบว่าแห ล่งที่ อยู่ ของพืชสกุ ลนี้  มีผล 
ต่อลักษณะภายในของเซลล์ หากมีสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม จะท าให้เซลล์ท่อล าเลียงของพืชสกุลนี้ 
มขีนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาครัง้นี้ คือ 
รากสามสบิจากจงัหวดัที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเกิน 
25º ปรมิาณน ้าฝนน้อย และดินค่อนข้างร่วนซุย จะมี 
ล าต้นอวบใหญ่ ใบยาว รากยาว ลักษณะทางกาย 
วิภาคศาสตร์ ขนาดของเซลล์ท่อล าเลียงภายในราก 

มขีนาดใหญ่กว่า จงัหวดัที่มอีุณหภูมเิฉลี่ยตลอดทัง้ปี 
21.6º Ahmad et al. (2017) พ บ  epidermis ข อ ง 
รากพื ช ช นิ ด นี้ มี รูป ร่ า งก ลม ห รือ รี  endodermis  
ผนังเซลล์บาง ภายในมี xylem และ phloem เรียง
สลบักนั xylem เป็นแบบ exarch xylem และ Kawale 
et al. (2014) ที่พบว่า phloem และ xylem มีจ านวน
มากเรียงสลับกันอยู่ตรงกลางราก xylem เป็นแบบ 
exarch xylem เช่นเดียวกัน  Shrestha et al. (2016) 
พ บ ว่ า  Asparagus racemosus Willd. endodermis  
1-2 ชั ้น  vessel กว้ าง  17 .52 -65 .53  ไม โค เมต ร  
สว่น Kaikade and Ingole (2015) พบล าต้นมที่อเลยีง
แ บ บ  collateral bundle พ บ  trichome เ ป็ น แ บ บ 
papilliform แ ล ะ  Prabakaran et al. (2015) ที่ พ บ 
ปากใบแบบ anomocytic type สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ครัง้นี้  ที่พบรากมีชัน้  epidermis รูปร่างกลม หรือ 
รีเรียงตัวกันเป็นระเบียบ xylem เป็นแบบ  exarch 
xylem มี  endodermis 1 ชั ้ น  vessel ก ว้ า ง  1 8. 
78-74.94 ไมโคเมตร ล าต้นมี trichome เป็นแบบ 
papilliform กลุ่มท่อล าเลยีงเป็นแบบ collateral bundle 
ใบ มีปากใบขนาดเล็ก ปากใบอยู่ระดับเดียวกันกับ
เซลล์ชัน้ผิว และเซลล์ข้างเซลล์คุมแบบ anonocytic 
type รายงานของ Kaikade and Ingole (2015) พบว่า
ภายใน epidermis ล าต้นของพืชสกุลนี้มีผลึกรูปเข็ม 
ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาครัง้นี้ ที่พบว่าภายใน 
epidermis มผีลกึรปูดาว 
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