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บทคัดย่อ
กล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสมรับประทานได้เป็นสมาชิกของสกุล Musa วงศ์ Musaceae ถูกจัดจำแนก
ออกเป็นกลุ่มจีโนม AA, AAA, AAB, ABB, BBB และ BB โดยจีโนม A มาจากกล้วยป่า (M. acuminata) และจีโนม
B มาจากกล้วยตานี (M. balbisiana) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของกล้วยปลูกรับประทานได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างกล้วยทั้ง
34 ชนิด ที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มจีโนม นำมาศึกษาชนิดของปากใบและความผันแปรของเซลล์เสริมเพื่อหา
ลักษณะและความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม พบว่า กล้วยตัวอย่างทุกชนิดมีปากใบแบบ tetracytic type ซึ่งเป็นชนิดที่มี
เซลล์เสริมล้อมรอบเซลล์คุม 4 เซลล์ การจัดเรียงตัวของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยพบความผันแปร 2 ลักษณะ คือ
(1) เซลล์เสริมที่วางตัวขนานเซลล์คุม 2 เซลล์ มีความยาวจนปิดหัวท้ายเซลล์เสริมอีก 2 เซลล์ ที่วางตัวตั้งฉากกับ
เซลล์คุม และ (2) เซลล์เสริมทั้ง 4 เซลล์ เรียงชิดจรดกันล้อมรอบเซลล์คุม ซึ่งลักษณะความผันแปรของเซลล์เสริมนี้
สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างกล้วยออกจากกัน คือ กลุ่มกล้วยที่มีจีโนม A เป็นองค์ประกอบ คือ กล้วยกลุ่มจีโนม AA,
AAA และกลุ่มกล้วยที่มีจีโนม B เป็นองค์ประกอบ คือ กล้วยกลุ่มจีโนม BB และ BBB ส่วนกล้วยกลุ่มที่มีจีโนม AAB
และ ABB มีการแสดงออกของลักษณะเซลล์เสริมทั้ง 2 ลักษณะ ส่วนความยาวของเซลล์คุมพบว่ากล้วยกลุ่มจีโนม BB
มีแนวโน้มของความยาวของเซลล์คุมมากที่สุด และกล้วยกลุ่มจีโนม BBB พบมีความหนาแน่นของปากใบสูงที่สุด
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Abstract
Wild and cultivated bananas which are the member of genus Musa, family Musaceae have
been classified to genome groups including AA, AAA, AAB, ABB, BBB and BB. The A and B genome
consisting group are from M. acuminata and M. Balbisiana, respectively. Both of them are ancestor
of cultivated bananas. All samples represented in different genome groups were thoroughly studied
in the stomata type and the variation of subsidiary cell in order to determine their characteristics
and to indicate to genome group. The results indicated that a type of all banana stomata were
tetracytic type which included 4 subsidiary cells around the guard cells. The arrangement of the
subsidiary cells causes the variation within types of stomata. Firstly, 2 subsidiary cells which were
parallel with the guard cell had the cell length covered the other 2 subsidiary cells which were
perpendicular to the guard cell. Secondly, all 4 subsidiary cells were valvate arrangement together.
These variations of the subsidiary cells among different genome groups could be used for
separation all samples into A and B genome group, especially in genome group of AA, AAA genomes,
and subsequently BB and BBB genomes. In contrast, cultivated bananas in AAB and ABB genomes
showed unclearly arrangement of the subsidiary cells in their genomes. Besides, the cultivated
bananas, BB genome showed the longest guard cell, while that BBB genome, revealed the highest
density of stomata.
Keywords: stomata; banana; wild banana, cultivated banana; genome

1. บทนำ

ออกเป็น 5 หมู่ (section) ตามลักษณะของปลี กาบใบ
เนื ้ อ ผล และจำนวนโครโมโซม คื อ Australimusa,
Callimusa, Rhodochlamys, Ingentimusa แ ล ะ
Eumusa ซึ่งหมู่ Eumusa เป็นกลุ่มของกล้วยป่าและ
กล้วยปลูกลูกผสมซึ่งพบมีการแพร่กระจายอยู่หลาย
ชนิดและหลากหลายสายพันธุ์ [1] ดังนั้นในกลุ่มกล้วย
ปลูกลูกผสมจึงได้มีการจัดจำแนกออกเป็นกลุ่มจีโนม
ตามวิธีการของ Simmonds และ Shepherd [2] ซึ่ง
เป็ น การให้ ค ะแนนเพื่ อ บ่ ง ชี ้ ก ลุ ่ ม จี โ นมโดยยึ ด จาก
ลักษณะภายนอก 15 ลักษณะของกล้วยที่เป็นบรรพ
บุรุษ 2 ชนิด คือ กล้วยป่า (M. acuminata) ให้เป็น
ตัวแทนจีโนม A และ กล้วยตานี (M. balbisiana) ให้
เป็ น ตั ว แทนจี โ นม B ผลจากการให้ ค ะแนนสามารถ
แบ่งกลุ่มกล้วยปลูกลูกผสมออกเป็น 8 กลุ่มจีโนม คือ

กล้วยเป็นพืชล้มลุก อยู่ในอันดับ Zingiberales
ในวงศ์ Musaceae ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ กัมพูชา ลาว พม่า รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่วน
ใหญ่กล้วยที่มี แหล่ งกำเนิด ในเขตนี้จะเป็ นกล้ ว ยป่ า
(Musa acuminata) ซึ่งพบรายงานการแพร่กระจาย
ในประเทศไทย 4 ชนิดย่อย คือ M. acuminata ssp.
malaccensis, M. acuminata ssp. microcarpa, M.
acuminata ssp. burmanica และ M. acuminata
ssp. siamea และกล้วยที่มีถิ่น กำเนิด ในเอเชียใต้ใน
ประเทศอินเดีย เช่น กล้วยตานี (M. balbisiana) และ
กล้ ว ยปลู กลู กผสมรั บประทานได้ (edible banana)
กล้วยในสกุล Musa ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกล้วยป่า
(wild banana) และกล้วยปลูก ลูกผสมถูกจัดจำแนก
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AA, AAA, AAB, AB, ABB, ABBB, BBB และ BB [3]
โดยคะแนนมาจากลักษณะของกล้วยป่าเด่นชัดจะให้ 1
คะแนน และมาจากกล้วยตานีเด่นชัดจะให้ 5 คะแนน
ถ้าลักษณะอยู่ระหว่างทั้ง 2 ชนิด คะแนนจะลดหลั่นไป
เป็น 2, 3 และ 4 แล้วแต่ว่าลักษณะนั้นๆ มีแนวโน้มว่า
จะเป็นทางใด
การจำแนกกล้ ว ยปลู ก ลู ก ผสมด้ ว ยลั ก ษณะ
ภายนอกทั้ง 15 ลักษณะ สามารถแบ่งกลุ่มของลักษณะ
ภายนอกที ่ ใ ช้ ไ ด้ เ ป็ น 2 กลุ ่ ม [4] คื อ (1) กลุ ่ ม ที ่ ใ ช้
ลักษณะของใบ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ สีของกาบ
ใบ และร่องของกาบใบ และ (2) กลุ่มที่ใช้ลักษณะของ
ดอกและช่อดอก ประกอบด้วย 13 ลักษณะ คือ ก้าน
ช่อดอก ก้านดอก โอวุล (ไข่) ไหล่ของกาบปลี การม้วน
ของกาบปลี รูปร่างของกาบปลี ปลายของกาบปลี การ
ซีดของกาบปลี รอยแผลของกาบปลี กลีบรวมเดี่ยว สี
ของดอกตัวผู้ สีของดอกตัวเมีย และสีของกาบปลี ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าลักษณะที่ใช้เพื่อให้คะแนนเพื่อ บ่งชี้กลุ่ม
จีโนมของกล้วยปลูกส่วนใหญ่เป็นลักษณะของดอกและ
ช่อดอก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาการออกดอกจึง
จะให้คะแนนลักษณะภายนอกได้ชัดเจน ดังนั้นจึง มี
ข้อจำกัดในกล้วยที่มีอายุยังน้อยหรือหน่อกล้วยที่ไม่
สามารถให้คะแนนลักษณะดังกล่าว ประกอบกับการให้
คะแนนลักษณะดังกล่าวมีหลายลักษณะและยังต้อง
อาศัยความชำนาญ [5] เนื่องจากบางลักษณะมีความ
ก้ำกึ่งและมีลักษณะที่ไม่เด่นชัดทำให้ระบุคะแนนที่
ชัดเจนยาก ดังนั้นการมีข้อมูลเพียงบางลักษณะ เช่น สี
ของกาบใบ ร่องของกาบใบ รวมทั้งลักษณะของปากใบ
(stomata) ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะจำเพาะในแต่ ก ลุ ่ ม พื ช [6]
อาจจะช่ ว ยในการระบุ ก ลุ ่ ม จี โ นมของกล้ ว ยป่ าและ
กล้ ว ยปลู ก ลู ก ผสมที ่ ร ั บ ประทานได้ เนื ่ อ งจากเป็ น
ลักษณะที่พบได้ทุกช่วงอายุและทุกช่วงการเจริญเติบโต
[7] เป็นการลดข้อจำกั ดในการระบุคะแนนด้วยดอก
และช่อดอกซึ่งต้องรอระยะเวลาการเจริญเติบโต ดังนั้น

การศึกษาวิจัย ครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาลักษณะปากใบ
กล้วยในกลุ่มกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสมบางชนิด
เพื่อช่วยในการจัดจำแนกกลุ่มกล้วยในระดับจีโนม ซึ่ง
อาจจะช่วยให้การจัดจำแนกได้ถูกต้อง รวดเร็ว และใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดจำแนกร่วมกับข้อมูลการจัด
จำแนกด้วยลักษณะภายนอก 15 ลักษณะ ซึ่งอาจช่วย
ให้การจัดจำแนกกลุ่มกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสม
ในระดับกลุ่มจีโนมมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2. อุปกรณ์และวิธีการ
คัดเลือกตัวอย่างกลุ่มกล้วยป่า กลุ่มกล้วยตานี
และกลุ่มกล้วยปลูกลูกผสมบางชนิดที่ระบุชนิดชัดเจน
เพื่อใช้เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มจีโนม รวมทั้งสิ้น 34
ชนิด (ตารางที่ 1) จากนั้นเก็บใบกล้วยในช่วงใบที่ 3-5
จากใบยอดที่แทงใหม่ที่สมบูรณ์ และเลือกเก็บตัวอย่าง
เนื้อใบ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งปลายใบ กลางใบ และ
โคนใบ ขนาด 5 x 5 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างใบละ 3 ซ้ำ
และแช่น้ำแข็งทันที
เตรี ย มตั ว อย่ า งสไลด์ ถ าวรตามวิ ธ ี ก ารของ
ประศาสตร์ [8] และ Jain [9] โดยนำตัวอย่างใบกล้วย
มาทำความสะอาดและใช้ใบมีดตัดใบกล้วยออกเป็นชิ้น
ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร จำนวน 5 ชิ้น ต้มใบกล้วยใน
3 0 % hydrogen peroxide แ ล ะ acetic acid ใ น
อัตราส่วน 1 : 1 อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
45 นาที จากนั้นล้า ง 2-3 ครั้ง และแช่ใบกล้วยในน้ำ
สะอาด ใช้พู่กันลอกผิวของใบกล้วยออกให้เหลือเฉพาะ
ชั้นผิวด้านนอกของใบ ล้างด้วยน้ำให้สะอาดและนำไป
แช่ ไ ว้ ใ นสี Safranin O 5 นาที แล้ ว ดึ ง น้ ำ ออกจาก
เนื้อเยื่อชั้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 50, 70,
95 และ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลำดั บ และแช่ ต ่ อ ใน
กลีเซอรอล 15 นาที จากนั้นนำไปวางบนสไลด์และปิด
โคฟเวอร์สไลด์ ทาน้ำยารอบ ๆ แผ่นโคฟเวอร์สไลด์ ทิ้ง
ไว้ให้แห้ง
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Table 1 The list of species, genome groups and types of samples represented in each genomes
No. Local names
Botanical names
Genomes
Types of
1 กล้วยป่าปลีสสี ้ม
Musa acuminata
AA
Wild
banana
samples
2 กล้วยป่าหลังสวน
Musa acuminata
AA
Wild banana
3 กล้วยป่าคลองแม่
Musa acuminata
AA
Wild banana
4 กล้
วยป่าปางสีดา
Musa acuminata
AA
Wild banana
กระสา
5 กล้วยป่าดอย
Musa acuminata
AA
Wild banana
6 กล้
ว
ยหอมสั
น
้
Musa
(AA)
“Kluai
Hom
San”
AA
Cultivated
มูเซอร์
7 กล้วยไข่ทองเงย
Musa (AA) “Kluai Khai Thong Ngei
AA
Cultivated
banana
8 กล้วยสา
Musa
(AA)
“Kluai
Sa”
AA
Cultivated
ThonNnnNnnnnnMgeiN”
banana
9 กล้วยไข่
Musa (AA) “Kluai Khai”
AA
Cultivated
banana
10 กล้วยเล็บมือนาง
Musa (AA) “Kluai Lep Mue Nang”
AA
Cultivated
banana
11 กล้วยหอม
Musa (AAA) “Kluai Hom”
AAA
Cultivated
banana
12 กล้วยนาก
Musa (AAA) “Kluai Nak”
AAA
Cultivated
banana
13 กล้วยไข่พระ
Musa (AAA) “Kluai Khai Phra Ta Bong”
AAA
Cultivated
banana
14 กล้
ว
ยหอมทิ
พ
ย์
Musa
(AAA)
“Kluai
Hom
Thip”
AAA
Cultivated
ตะบอง
banana
15 กล้วยหอม
Musa (AAA) “Kluai Hom Karen”
AAA
Cultivated
banana
16 กล้
ว
ยนิ
ว
้
มื
อ
นาง
Musa
(AAB)
“Kluai
Niu
Mue
Nang”
AAB
Cultivated
กะเหรี่ยง
banana
17 กล้วยไข่โบราณ
Musa (AAB) “Kluai Khai Bo Ran”
AAB
Cultivated
banana
18 กล้วยหวาน
Musa (AAB) “Kluai Wan”
AAB
Cultivated
banana
19 กล้วยนิ้วจระเข้
Musa (AAB) “Kluai Niu Jorakhe”
AAB
Cultivated
banana
20 กล้วยร้อยหวี
Musa (AAB) “Kluai Roiwi”
AAB
Cultivated
banana
21 กล้วยหักมุกส้ม
Musa (ABB) “Kluai Hak Muk Som”
ABB
Cultivated
banana
22 กล้วยตีบกุ
Musa (ABB) “Kluai Tib Ku”
ABB
Cultivated
banana
23 กล้วยหักมุกทอง
Musa (ABB) “Kluai Hak Muk Thong”
ABB
Cultivated
banana
24 กล้วยน้ำว้าไส้
Musa (ABB) “Kluai Namwa Sai Lueang”
ABB
Cultivated
banana
25 กล้
Musa (ABB) “Kluai Namwa Sai Dang”
ABB
Cultivated
เหลืวอยน้ง ำว้าไส้แดง
banana
26 กล้วยเล็บช้างกุด
Musa (BBB) “Kluai Lep Chang Kud”
BBB
Cultivated
banana
27 กล้วยพม่าแหกคุก
Musa (BBB) “Kluai Phama Heak Kuk”
BBB
Cultivated
banana
28 กล้วยหิน
Musa (BBB) “Kluai Hin”
BBB
Cultivated
banana
29 กล้วยเทพพนม
Musa (BBB) “Kluai Thepanom”
BBB
Cultivated
banana
30 กล้วยตานี
Musa balbisiana
BB
Wild
Banana
banana
31 กล้วยตานีใต้
Musa balbisiana
BB
Wild Banana
32 กล้วยตานีดำ
Musa balbisiana
BB
Wild Banana
33 กล้วยตานีกีบม้า
Musa balbisiana
BB
Wild Banana
34 กล้วยตานีไร้เมล็ด
Musa balbisiana
BB
Wild Banana
Genome groups were classified as following Silayoi [3] and all samples collected from Queen Sirikit
Park, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, Thailand.
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ศึกษาลักษณะและรูปแบบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของ
ใบกล้วยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound light
microscope และถ่ า ยภาพ โดยศึ ก ษาลั ก ษณะและ
จำนวนของปากใบ ขนาดและจำนวนของเซลล์ คุ ม
(guard cell) ที ่ พ บต่ อ 1 ตารางมิ ล ลิ เ มตร ลั ก ษณะ
เซลล์ เสริม และหาค่ าเฉลี ่ ย ความยาวเซลล์ คุ ม และ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดย ANOVA analysis และ
หาความแตกต่างของความยาวเซลล์คุม ในแต่ละจีโนม
โดยใช้ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 คำนวณหาความ
หนาแน่ น ของปากใบและเซล์ ผ ิ ว (epidermal cell)
คำนวณหาค่าดัชนีปากใบ (stomatal index) จากสูตร
ของ Salisbury [10] และวิเคราะห์ผลการทดลอง

3.2 ลั ก ษณะและชนิ ด ปากใบกล้ วยป่า และ
กล้วยปลูกลูกผสมรับประทานได้
ผลการศึ ก ษาปากใบกล้ ว ยป่ า และกล้ ว ย
ปลูกลูกผสมที่รับประทานได้ พบว่าสามารถจำแนก
ลักษณะปากใบกล้วยโดยใช้ลักษณะรูปร่างของปากใบ
เป็ น ชนิ ด tetracytic type คื อ มี เ ซลล์ เ สริ ม (subsidiary cell) 4 เซลล์ ล้อมรอบเซลล์คุม (guard cell)
โดยอยู่ทางด้านข้างขนานกับเซลล์คุม 2 เซลล์ และอยู่ที่
ขั้วหัวท้ายเซลล์คุมอีก 2 เซลล์ [6,13] แต่เมื่อพิจารณา
ลั ก ษณะของเซลล์ เ สริ ม พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น
ระหว่างกลุ่มกล้วยที่มีจีโนม A และ B เป็นองค์ประกอบ
โดยสามารถแยกความแตกต่างของเซลล์เสริมของปาก
ใบกล้ ว ยแบบ tetracytic type เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ
ลักษณะที่ 1 พบเซลล์เสริมล้อมรอบเซลล์คุม 4 เซลล์
โดย 2 เซลล์ วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุมทีต่ ำแหน่งปลาย
ทั้งสองด้านของเซลล์คุมด้านละ 1 เซลล์ และเซลล์เสริม
อีก 2 เซลล์ วางตัวขนานกับเซลล์คุมด้านละ 1 เซลล์
โดยเซลล์เสริมที่วางตัวขนานกับเซลล์คุม จะมีความยาว
ครอบคลุมไปจนปิดหัวท้ายของเซลล์เสริม ที่วางตัวตั้ง
ฉากกับเซลล์คุมหรือมีความยาวจนเลยเซลล์เสริ ม ที่
วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุม ซึ่งพบเซลล์เสริมลักษณะนี้ได้
ในกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสมในกลุ่มจีโนม A เป็น
องค์ประกอบหลัก กล่าวคือ กล้วยป่าคลองแม่กระสา
และกล้วยป่าดอยมูเซอร์เป็นสมาชิกของกลุ่มกล้วยป่า
(wild banana) กล้ ว ยหอมผลสั ้ น และกล้ ว ยสาเป็ น
สมาชิกของกล้วยปลูกจีโนม AA กล้วยหอมและกล้วย
ไข่พระตะบองเป็นสมาชิกของจีโนม AAA และกล้วย
บางชนิดในกลุ่มจีโนม AAB เช่น กล้วยไข่โบราณ (รูปที่
1) ส่วนเซลล์เสริมลักษณะที่ 2 พบเซลล์เสริมล้อมรอบ
เซลล์คุม 4 เซลล์ โดย 2 เซลล์ วางตัวตั้งฉากกับเซลล์
คุมที่ตำแหน่งปลายทั้งสองด้านของเซลล์คุมด้านละ 1
เซลล์ และเซลล์เสริมอีก 2 เซลล์ วางตัวขนานกับเซลล์
คุมด้านละ 1 เซลล์ โดยเซลล์เสริมทั้ง 4 เซลล์ วางตัว

3. ผลและวิจารณ์ผล
3.1 จำนวนปากใบกล้วย
การศึกษาปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูก
ลูกผสมที่รับประทานได้ 34 ชนิด ที่เป็นตัวแทนในแต่
ละกลุ ่ ม จี โ นม AA, AAA, AAB, ABB, ABBB, BB และ
BBB พบว่ า จำนวนปากใบกล้ ว ยทางด้ า นหลั ง ใบมี
จำนวนน้อยกว่าปากใบทางด้านท้องใบ ซึ่งเป็นไปตาม
รายงานของ ประวัติ [11] ที่ศึกษาในกลุ่มกล้วยที่เป็น
ตัวแทนในแต่ละจีโนม 15 ชนิด และพบว่าจำนวนปาก
ใบทางด้านท้องใบและหลังใบมีความผันแปรมากในแต่
ละชนิดของกล้วย และไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดจำแนกกล้วยออกเป็นกลุ่มจีโนมต่าง ๆ เมื่อพิจารณา
ถึงอายุของตัวอย่างใบกล้วยต่อจำนวนและรูปแบบของ
ปากใบกล้วย พบว่าอายุของใบกล้วยมีผลต่อจำนวน
ปากใบกล้วย โดยในใบอ่อนมีแนวโน้มของจำนวนปาก
ใบน้อยกว่าในใบแก่ และยังพบว่าในอายุใบที่เท่ากันมี
ความผั น แปรในจำนวนปากใบค่ อ นข้ า งมาก ส่ ว น
รูปแบบของปากใบ (stomata complex) พบว่าความ
แก่อ่อนของใบกล้วยไม่มีผลต่อรูปแบบหรือชนิด ของ
ปากใบ [1,12]
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จรดชิ ด กั น และไม่ มี ส ่ ว นใดวางตัว ซ้ อ นทั บ หรื อ ซ้อน
เหลื่อมกันดูคล้ายเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเซลล์คุม
และเซลล์ เสริม ที่ ว างตั ว ขนานกั บเซลล์ค ุม ส่ วนใหญ่
มักจะมีลักษณะบางกว่าเซลล์เสริมที่วางตัวตั้งฉากกับ
เซลล์คุม (รูปที่ 1) ซึ่งพบได้ในกล้วยป่าและกล้วยปลูก
ลูกผสมกลุ่มจีโนม B เป็นองค์ประกอบหลัก เช่น กล้วย
ตานีและกล้วยตานีกีบม้าที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกล้วย
ป่า กล้วยหินและกล้วยพม่าแหกคุก ที่เป็นสมาชิกของ
จีโนม BBB กล้วยหักมุกสีทองและกล้วยน้ำว้าไส้เหลือง
ที่เป็นสมาชิกของจีโนม ABB จากลักษณะความผันแปร
ของเซลล์เสริมดังกล่าว พบว่ากล้วยป่าและกล้วยปลูก
ลูกผสมกลุ่มจีโนม AA และ AAA ทุกชนิดสามารถพบ
ปากใบที่มีเซลล์เสริมในลักษณะที่ 1 ทั้งหมด ส่วนกล้วย
ปลู ก ลู ก ผสมในกลุ ่ ม จี โ นม AAB พบบางชนิ ด แสดง
ลักษณะเซลล์เสริมลักษณะที่ 1 เช่น กล้วยไข่โบราณ
ส่วนกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสมกลุ่มจีโนม BB และ
BBB พบปากใบที่มีเซลล์เสริมในลักษณะที่ 2 ทั้งหมด
ทุกชนิดเช่นกัน ส่วนกล้วยปลูกลูกผสมกลุ่มจีโนม ABB
ส่วนใหญ่พบเซลล์เสริมในลักษณะที่ 2 ยกเว้นกล้วย
หั ก มุ ก ส้ ม ที่ แ สดงลั ก ษณะก้ ำ กึ ่ ง ระหว่ า งเซลล์ เ สริ ม
ลักษณะที่ 1 และ 2 ซึ่งความผันแปรของลักษณะเซลล์
เสริมดังกล่าว น่าจะสามารถนำไปใช้ประกอบในการจัด
จำแนกกลุ่มจีโนมของกล้วยปลูกควบคู่กับลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลขนาดและจำนวนของ
ปากใบตามรายงานของ เบญจมาศ [1]
3.3 ลั ก ษณะปากใบกล้ ว ยปลู ก ลู ก ผสม
รับประทานได้กลุ่มจีโนม AAB และ ABB
ลักษณะปากใบกล้วยปลูกลูกผสมที่มีจีโนม
AAB และ ABB พบว่ า ปากใบกล้ ว ยบางชนิ ด แสดง
ลักษณะเซลล์เสริมก้ำกึ่งอยู่ระหว่างเซลล์เสริ มลักษณะ
ที่ 1 และ 2 ตามผลการทดลองข้างต้น โดยปากใบที่มี
เซลล์เสริมที่วางตัวขนานกับเซลล์คุมด้านละ 1 เซลล์
จะมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งยืดยาวไปจนครอบคลุมปิดหัว

หรือท้ายของเซลล์เสริมที่วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุม (รูป
ที่ 2) โดยกล้วยปลูกลูกผสมที่มีจีโนม AAB จะพบปาก
ใบที่มีลักษณะเซลล์เสริมดังกล่าวและมักพบร่วมกับ
ปากใบที่มีลักษณะเซลล์เสริมที่มคี วามยาวครอบคลุมไป
จนปิดหัวท้ายของเซลล์เสริมที่วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุม
(เซลล์เสริมลักษณะที่ 1) ที่พบในกล้วยป่าและกล้ วย
ปลู ก ลู ก ผสมที ่ ม ี จ ี โ นม AA และ AAA ซึ ่ ง ลั ก ษณะ
ดังกล่าวพบในกล้วยนิ้วจระเข้ กล้วยนิ้วมือนาง และ
กล้ ว ยหวาน (รู ป ที่ 2A, 2B และ 2C) และในทำนอง
เดียวกันกล้วยปลูกลูกผสมที่มีจีโนม ABB จะพบปากใบ
ที่มีลักษณะเซลล์เสริมดังกล่าวที่มีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งยืด
ยาวไปจนครอบคลุมปิดหัวหรือท้ายของเซลล์เสริม ที่
วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุม แต่จะพบร่วมกับเซลล์เสริม
ลักษณะที่ 2 ที่พบได้ในกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสม
ที่มีจีโนม BB และ BBB ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ พ บใน
กล้วยหักมุกส้ม (รูปที่ 2D) ลักษณะการวางตัวของเซลล์
เสริมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่ใช้เป็นลักษณะคะแนนในการจัดจำแนกกลุ่ม
กล้วยปลูกลูกผสมออกเป็นจีโนมต่าง ๆ [14] โดยกลุ่ม
จีโนม AAB มีสัดส่วนของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
กล้ ว ยป่ า M. acuminata หรื อ ลั ก ษณะจี โ นม A
มากกว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยป่า M.
balbisiana หรือลักษณะจีโนม B จึงส่งผลให้ปากใบ
กล้วยปลูกลูกผสมกลุ่มจีโนม AAB เซลล์เสริมมีลักษณะ
และการวางตัวคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับกล้วยป่าและ
กล้ ว ยปลู กลู กผสมที ่มี จี โนม AA และ AAA เป็ นองค์
ประกอบ ส่วนลักษณะเซลล์เสริมของปากใบกล้วยปลูก
ลูกผสมกลุ่มจีโนม ABB ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของกล้วยป่า M. balbisiana (จีโนม B) มากกว่าลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของกล้วยป่า M. acuminata (จีโนม
A) สามารถอธิ บ ายลั ก ษณะเซลล์ เ สริ ม ได้ ใ นทำนอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษารูปแบบของปากใบ
กล้วยไม่สามารถชี้ชัดรูปแบบที่เป็นลักษณะเด่นจำเพาะ
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ของกล้วยที่มี จีโนม AAB และ ABB อย่างชัดเจน ซึ่ง
อาจต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรือพบรูปแบบปากใบ
ชนิ ด อื ่ น เพิ่ มเติ ม [15] แต่ ก ารศึ กษาลั ก ษณะปากใบ
กล้วยครั้งนีส้ ามารถแยกตัวอย่างกล้วยในกลุ่มจีโนม AA
และ BB ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยใช้ลักษณะความ
ผันแปรของเซลล์เสริม โดยกล้วยที่มีจีโนม AA และ

AAA จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และกล้วยกลุ่มจีโนม
AAB มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มจีโนมที่มี A เป็นองค์
ประกอบมากกว่ากลุ่มจีโนม B เป็นองค์ประกอบ และ
กล้วยกลุ่มจีโนม BB, BBB และ ABB ปากใบมีลักษณะ
การวางตัวของเซลล์เสริมที่คล้ายคลึง และใกล้เคียงกัน
ซึ่งเป็นไปตามลักษณะสัณฐานวิทยา [2]

Figure 1 Tetracytic type of some wild and cultivated banana stomata with subsidiary cell type 1
which included Musa acuminata (1A), Musa (AAA) “Kluai Hom” (1C) and Musa (AAB) “Kluai
Khai Bo Ran” (1E), and subsidiary cell type 2 that showed in Musa balbisiana (1B), Musa
(BBB) “Kluai Hin” (1D) and Musa (ABB) “Kluai Namwa Sai Lueang”(1F). G1 and G2 indicated
guard cells, and S1, S2, S3 and S4 indicated subsidiary cells. All pictures were under
stereomicroscope at 40x magnification.
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Figure 2 The variation of subsidiary cell of cultivated bananas in AAB and ABB genome; Musa (AAB)
“Kluai Niu Jorakhe” (2A), Musa (AAB) “Kluai Niu Mue Nang” (2B), Musa (AAB) “Kluai Wan”
(2C) and Musa (ABB) “Kluai Hak Muk Som” (2D); revealed the difference of subsidiary cell
characteristic. G1 and G2 were guard cells, and S1, S2, S3 and S4 indicated subsidiary cell.
All pictures were under stereomicroscope at 40x magnification.
3.4 ความยาวของเซลล์ ค ุ ม และความ
หนาแน่นของปากใบกล้วย
ตัวอย่างปากใบกล้วยทั้ง 34 ชนิด เมื่อวัด
ขนาดความยาวของเซลล์ค ุ ม ของแต่ ละชนิ ด และหา
ความหนาแน่น พบว่าเซลล์คุมของกลุ่มกล้วยป่า กล้วย
ตานีมีแนวโน้ม ขนาดความยาวของเซลล์คุมน้อยกว่า
กล้วยในกลุ่มจีโนมอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ
กลุ ่ ม กล้ ว ยที ่ ม ี จ ี โ นม B เป็ น องค์ ป ระกอบ พบว่ า มี
แนวโน้มของขนาดความยาวของเซลล์คุมมากกว่ากลุ่ม
กล้วยที่มีจีโนม A เป็นองค์ประกอบ (รูปที่ 3) ในกลุ่ม
กล้ ว ยที่ มี จ ี โ นมหรื อ โครโมโซม 3 ชุ ด (3X, triploid)
ได้ แ ก่ AAA, AAB, ABB และ BBB พบว่ า มี ค วามยาว
ของเซลล์ ค ุ ม ยาวมากกว่ า กลุ ่ ม กล้ ว ยที่ มี จ ี โ นมหรื อ

โครโมโซม 2 ชุด (2X, diploid ได้แก่ AA และ BB และ
พบว่ า กล้ ว ยปลู ก ลู ก ผสมกลุ ่ ม จี โนม BBB, ABB และ
AAB มีความยาวของเซลล์คุมมากที่สุด คือ 29.338±
0.40, 28.589±0.29 และ 27.063±3.44 ไมครอน
ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ขนาดความยาวของเซลล์คุม
ของกลุ่มกล้วยที่มีโครโมโซม 3 ชุด นั้น สอดคล้องกับ
ข้อมูล การศึกษากับกลุ่มกล้วยที่มีโครโมโซม 2X, 3X
และ 4X ของ ภาสันต์ [16] ที่พบว่าขนาดของปากใบ
กล้วยที่มีจำนวนโครโมโซมหลายชุดจะมีขนาดใหญ่กว่า
หรือยาวกว่ากล้วยที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ (2X) และ
ขนาดเซลล์ของกลุ่มพืชเททระพลอยด์ (tetraploid)
และพอลิพลอยดี (polyploidy) จะมีขนาดเซลล์ใหญ่
กว่าปกติ ส่งผลให้มีขนาดใบ ดอก และผล ที่มีขนาด
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ใหญ่กว่ากลุ่มพืชปกติ [17] ซึ่งขนาดความยาวของเซลล์
คุมที่พบในกลุ่มกล้วยตัวอย่างที่ศึกษาไม่สามารถใช้ระบุ
แยกชนิดกลุ่มจีโนมของกล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสม
ออกเป็นกลุ่มจีโนมต่าง ๆ ความหนาแน่นของปากใบ
กล้วยพบว่ามีความผันแปรมากในแต่ละชนิดและแต่ละ
กลุ่มจีโนมและไม่สามารถระบุความจำเพาะต่อกลุ่ม
กล้วยป่าและกล้วยปลูกลูกผสม โดยพบความหนาแน่น
ของปากใบตั้งแต่ 182.50±27.66 ถึง 254.48±38.07
ตารางมิลลิเมตร ในกล้วยปลูกลูกผสมกลุ่มจีโนม AAA

และ BBB ตามลำดับ ส่วนดัชนีปากใบมีความผันแปร
ภายในชนิดและกลุ่มจีโนมเช่นกัน โดยพบมีค่าตั้งแต่
11.56±3.03 ถึ ง 18.45±2.83 เปอร์ เ ซ็ น ต์ อย่ า งไรก็
ตาม กล้ ว ยปลู ก ลู ก ผสมกลุ ่ ม จี โ นมที ่ ม ี B เป็ น องค์
ประกอบ คื อ จี โ นม BB และ BBB พบว่ า มี ค ่ า ความ
หนาแน่นของปากใบและความยาวของเซลล์คุมสูงที่สุด
คือ (254.48±38.07 ตารางมิลลิเมตร และ 29.338±
0.40 ไมครอน ตามลำดับ

Figure 3 The guard cell length of all wild and cultivated banana samples represented in different
genome groups. The list of sample names are following (1) M. acuminata (กล้วยป่าปลีสีสม้ ),
(2) M. acuminata (กล้ ว ยป่ า หลั ง สวน), (3) M. acuminata (กล้ ว ยป่ า คลองแม่ ก ระสา), (4) M.
acuminata (กล้วยป่าปางสีดา), (5) M. acuminata (กล้วยป่าดอยมูเซอร์), (6) M. (AA) “Kluai Hom
San”, (7) M. (AA) “Kluai Khai Thong Ngei, (8) M. (AA) “Kluai Sa”, (9) M. (AA) “Kluai Khai”,
(10) M. (AA) “Kluai Lep Mue Nang”, (11) M. (AAA) “Kluai Hom”, (12) M. (AAA) “Kluai Nak”,
(13) M. (AAA) “Kluai Khai Phra Ta Bong”, (14) M. (AAA) “Kluai Hom Thip”, (15) M. (AAA)
“Kluai Hom Karen”, (16) M. (AAB) “Kluai Niu Mue Nang”, (17) M. (AAB) “Kluai Khai Bo Ran”,
(18) M. (AAB) “Kluai Wan”, (19) M. (AAB) “Kluai Niu Jorakhe”, (20) M. (AAB) “Kluai Roiwi”,
(21) M. (ABB) “Kluai Hak Muk Som”, (22) M. (ABB) “Kluai Tib Ku”, (23) M. (ABB) “Kluai Hak
Muk Thong”, (24) M. (ABB) “Kluai Namwa Sai Lueang”, (25) M. (ABB) “Kluai Namwa Sai
Dang”, (26) M. (BBB) “Kluai Lep Chang Kud”, (27) M. (BBB) “Kluai Phama Heak Kuk”,
(28) M. (BBB) “Kluai Hin”, (29) M. (BBB) “Kluai Thepanom”, (30) M. balbisiana (กล้ ว ยตานี ) ,
(31) M. balbisiana (กล้วยตานีใต้), (32) M. balbisiana (กล้วยตานีดำ), (33) M. balbisiana (กล้วย
ตานีกีบม้า), (34) M. balbisiana (กล้วยตานีไร้เมล็ด).
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Table 2 Guard cell length, stomata density and stomata index in different groups of banana
genomes
No.
1
2
3
4
5
6
7

Genome
group
AA
cultivated AA
BB
AAA
BBB
AAB
ABB

Number of
samples
5
5
5
5
4
5
5

Guard cell length
average (µm)
20.344±1.49 a
26.348±3.22 c
24.910±1.97 b
26.401±0.76 c
29.338±0.40 e
27.063±3.44 d
28.589±0.29 e

Stomatal density
(mm2)
218.75±35.72
194.37±30.48
254.48±38.07
182.50±27.66
247.40±43.11
224.58±101.52
196.46±32.55

Stomatal index
(%)
13.52±4.10
13.56±2.53
14.28±1.66
11.56±3.03
18.45±2.83
17.00±6.77
13.88±0.65

4. สรุป

5. กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษาปากใบกล้ ว ยป่ า และกล้ ว ยปลู ก
ลูกผสม 34 ชนิด ที่เป็นตัวแทนของจีโนม AA, AAA,
AAB, ABB, BBB และ BB พบว่าสามารถจัดจำแนกปาก
ใบกล้ ว ยออกได้ เ ป็ น ชนิ ด tetracytic type และพบ
ความผันแปรของเซลล์เสริม 2 ลักษณะ คือ เซลล์เสริม
ด้านขนานกับเซลล์คุมจะยืดยาวจนครอบคลุมเซลล์
เสริมอีกสองเซลล์ที่วางตัวตั้งฉากกับเซลล์คุม พบใน
กล้วยกลุ่มจีโนม AA และ AAA และลักษณะที่ 2 เซลล์
เสริมที่มีลักษณะเซลล์เรียงชิดจรดกันดูคล้ายเป็นกรอบ
สี ่ เ หลี ่ ย ม พบในกล้ ว ยกลุ ่ ม จี โ นม BB และ BBB ซึ่ ง
สามารถใช้ลักษณะเซลล์เสริมดังกล่าวในการแบ่งกลุ่ม
จีโนม AA และ BB ออกจากกันอย่างชัดเจน ส่วนกล้วย
ในกลุ่มจีโนม AAB และ ABB พบเซลล์เสริมมีลักษณะ
ก้ำกึ่งระหว่างเซลล์เสริมสองลักษณะดังกล่าว ความยาว
ของเซลล์คุม ความหนาแน่นของปากใบ และดัชนีของ
ปากใบ พบว่ า มี ค วามผั น แปรมากระหว่า งชนิ ดและ
ระหว่ างกลุ ่มจีโ นม กลุ ่ ม กล้ วยที ่มี จี โนม B เป็ นองค์
ประกอบพบมีแนวโน้มความยาวของเซลล์คุมและความ
หนาแน่นของปากใบสูงที่สุด

ขอขอบคุณ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวน
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ เ อื ้ อ เฟื้ อ
ห้องปฏิบัติการและสนับสนุนทุนในการวิจัย
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