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งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดยใช้สมุนไพร
ธรรมชาติ ในการดําเนิ นงานวิจยั ได้นาํ ตัวอย่างสมุนไพรธรรมชาติจาํ นวน 8 ตัวอย่า ง ได้แก่
กระเจียบแดงสด กระเจียบแดงแห้ง อัญชันสด อัญชันแห้ง ใบบัวบกสด ใบบัวบกแห้ง ขมินชัน
สดและขมินชันแห้ง สกัดด้วยตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ นําเกลือ เอทานอลทีความเข้มข้น 70% และ
เอทานอลทีความเข้มข้น 95% จากนันนําไปย้อมสี อสุ จิ
จากการทดลองพบว่า สี ที สกัด จากกระเจี ยบแดงสดโดยใช้ตวั ทํา ละลายทัง 3 ชนิ ด
สามารถย้อมติดสี ชมพูทีนิวเคลี ยสบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิได้ เมือนําสี ทีสกัดจากกระเจียบแดง
สดไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Optical density, OD) ทีความยาวคลืน 578 นาโนเมตรและ 670 นา
โนเมตร เพือดูความคงตัวของสี ยอ้ ม จํานวน 30 วัน พบว่าสี ยอ้ มมีความคงตัวดี เมือใช้นาเกลื
ํ อเป็ น
ตัวทําละลาย
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The objective of this research is to develop a simple semen staining method by
using natural herbs. In the present study, 8 types of natural herb are examined for using as the
semen staining solution, i.e., fresh/dry Hibiscus sabdariffa L., fresh/dry Clitoria ternatea L.,
fresh/dry Centella asiatica L., and fresh/dry Curcuma Longa L. Samples of all natural herbs
are extracted by three types of organic solvents, i.e., normal saline, 70% ethanol and 95%
ethanol. From the experimental results, it is found that the fresh Hibiscus sabdariffa L. is the
best semen staining solution compared to other natural herbs used in the present study.
The results show that the fresh Hibiscus sabdariffa L., extracted either by normal
saline, by 70% ethanol or by 95% ethanol, can be used to stain the nucleus of sperm in pink
color. To examine the stability of the staining solution, the capacity of optical density (OD)
absorption for all types of extracted fresh Hibiscus sabdariffa L. is measured at wavelength
O=578 and 670 nm for 30 days. The color of staining solution is found to be stable for fresh
Hibiscus sabdariffa L. extracted by normal saline.
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กิตติกรรมประกาศ
กกกกกกกกการศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติ
สําเร็ จลุ ล่วงได้ดว้ ยดี เพราะได้รับความกรุ ณาและความร่ วมมือช่ วยเหลือจากบุคลากรหลายท่านที
กรุ ณาสละเวลาให้ความรู ้ คําแนะนําและข้อคิ ดเห็ นทีมีคุณค่าอันเป็ นประโยชน์แก่งานวิจยั ครังนี
อย่า งยิง ผูว้ ิ จยั ขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ ริ จ าคตัวอย่า งนําเชื ออสุ จิที ได้เอื อเฟื อแก่ ก ารเก็บ ตัวอย่า งใน
งานวิจยั ครังนี
กกกกกกกกผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์พนั ตํารวจเอกสันติ สุ ขวัจน์ ทีได้กรุ ณาเป็ น
อาจารย์ทีปรึ กษาคอยให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทําให้วิทยานิ พนธ์
ฉบับนีมีคุณค่าและสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูว้ จิ ยั รู้สึกซาบซึ งและขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
กกกกกกกกนอกจากนี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าทีทุกท่านของสาขานิติวทิ ยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีให้ความรู้ความเข้าใจในนิติวิทยาศาสตร์ เพือนําความรู้ไป
ใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์แก่ สังคมมากที สุ ด เจ้าหน้าที ห้องปฏิ บตั ิก าร กลุ่ มงานพยาธิ วิทยา สถาบัน
สุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่านทีอํานวยความสะดวกด้านเครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆทีใช้ใน
การทํางานวิจยั ครังนี
กกกกกกกกคุณประโยชน์อนั พึงมีจากงานวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่มารดา – บิดา คณาจารย์ผู้
ถ่ายทอดวิชาความรู ้และอบรมสังสอน ตลอดจนผูร้ ่ วมงานทุกท่านทีกรุ ณาให้การสนับสนุนและเป็ น
กําลังใจในการศึกษามาโดยตลอด จนทําให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
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