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บทที 1
บทนํา
ความสํ าคัญและทีมาของปัญหา
ในปั จจุบนั ปั ญหาการก่ ออาชญากรรมทางเพศนับเป็ นปั ญหาสําคัญปั ญหาหนึ งทีบัน
ทอนความสงบสุ ขของสังคมและเป็ นภัยร้ายแรงทีทําให้สังคมมีความเสื อมโทรมลง เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศชาติทงทางตรงและทางอ้
ั
อม โดยมีแนวโน้มทีจะทวีความรุ นแรงและเพิม
จํานวนมากยิงขึน รู ปแบบการกระทําความผิดมีความหลากหลาย มีความซับซ้อนและพัฒนามาก
ขึนตามลําดับ เช่น การข่มขืน การชําเรา การข่มขืนแล้วฆ่า การรุ มโทรม เป็ นต้น
จากการรายงานประจําปี ของสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ
เปิ ดเผยข้อมูลสถิติคดีทางเพศโดยเฉพาะเหตุข่มขืนระหว่างปี พ.ศ.
–
พบว่า แอฟริ กาใต้
เกิดคดี ทางเพศทังหมด , คดี เฉลียประชากรทุก , คน ตกเป็ นเหยือโดนข่มขืน .
คน ซึงเป็ นอันดับ ของโลก นอกจากนี ยังมีประเทศอืนๆทีประสบกับปั ญหาคดีข่มขืนเช่นเดียวกัน
อาทิเช่น บอตสวานาเฉลียเหยือข่มขืน 92.9 คน เลโซโท 82.7 คน เบลเยียม 27.9 คน สหรัฐอเมริ กา
27.3 คน โบลิเวีย 26.1 คน ซิ มบับเว 25.6 คน จาเมกา 24.4 คน เปรู 23.5 คน บาฮามาส 22.7 คน
นอร์เวย์ 19.2 คน ฟิ นแลนด์ 15.2 คน มอลโดวา 10.3 คนและประเทศไทยตกเป็ นเหยือข่มขืน 6.7 คน
โดยเฉลียต่อประชากรทุก , คน[28]
เมือมีการก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศเกิดขึน คนร้ายมักจะทิงร่ องรอยของการก่อเหตุ
อาชญากรรมไว้ในทีเกิดเหตุเสมอ พยานหลักฐานทีพบในทีเกิดเหตุนนั มีมากมายหลายรู ปแบบ
อาทิเช่น รอยคราบอสุ จิ ถุ งยางอนามัยทีใช้แล้ว เส้นขน เส้นผม เศษเนื อเยือของคนร้ ายบริ เวณ
ซอกเล็บของเหยือ คราบเลื อด เป็ นต้น ซึ งพยานหลักฐานทีมีความสําคัญในการพิสูจน์ว่ามีการ
ร่ วมประเวณี หรื อมีการกระทําชําเราเกิดขึน นันคือ การตรวจพบตัวอสุ จิ
นําอสุ จิ (semen) ทีหลังออกมาจากท่อในถุ งอัณฑะของอวัยวะเพศชายในแต่ละครัง
จะมีปริ มาณของนําอสุ จิ 1- 6 ลบ.ซม. โดยเฉลียจะอยูท่ ี 3 ลบ.ซม. มีลกั ษณะสี ขาวขุ่น กลินคาว มี
ความหนืด ความเป็ นกรด - ด่าง (pH) อยูร่ ะหว่าง 6.3 – 7 นําอสุ จิ ประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญ คือ
ส่ วนทีเป็ นเซลล์ ได้แก่ เซลล์เยือบุเอปิ ธิ เลียม เม็ดเลือดขาวและตัวอสุ จิกบั ส่ วนทีเป็ นของเหลว ซึ ง
โดยปกติในนําอสุ จิ ลบ.ซม.จะมีตวั อสุ จิประมาณ 20-200 ล้านตัวต่อลบ.ซม. รู ปร่ างคล้ายเข็มหมุด
แบ่งออกเป็ นส่ วนหัวซึงเป็ นรู ปรี แบนกว้างประมาณ - ไมครอน ยาวประมาณ - ไมครอน ส่ วน
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ลําตัวยาวประมาณ - ไมครอน กว้าง ไมครอน เป็ นแท่งยาวลงมาและส่ วนหางซึ งเป็ นเส้นยาว
- ไมครอน ทําหน้าทีโบกให้ตวั อสุ จิเคลือนไหวไปได้นาทีละ - มม. [6, 9, 10, 17]
สําหรับส่ วนทีเป็ นของเหลวนันมีสารต่างๆ เป็ นส่ วนประกอบอยูด่ ว้ ยหลายอย่ า ง เช่น
เอ็ นไซม์เอซิ ดฟอสฟาเทส สั งกะสี ฟลาวี น กรดซิ ตริ ค เออร์ โกทามี นและฟ อ ส ฟ อ ริ ล โ ค ลี น ใน
กระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานเบืองต้นในคดีอาชญกรรมทางเพศ การตรวจพบนําอสุ จิในช่อง
คลอด ถือว่ามีความสําคัญในการบ่งชีว่ามีการก่อเหตุการกระทําชําเราเกิดขึน ซึ งการตรวจพิสูจน์นาํ
อสุ จิสามารถแยกออกเป็ น 2 ประเภท คือ การตรวจทางชีวภาพเพือตรวจหาตัวอสุ จิ เช่น การตรวจหา
ตัวอสุ จิแบบสดหรื อการย้อมสี ตวั อสุ จิ แล้วดู ภายใต้ก ล้องจุ ลทรรศน์ และการตรวจทางเคมี เพื อ
ตรวจหาสารทีเป็ นส่ วนประกอบของนําอสุ จิ เช่น การตรวจหาเอ็นไซม์เอซิ ดฟอสฟาเทส สังกะสี
เป็ นต้น[25]
จากการศึก ษาพบว่า สําหรับการตรวจทางชี วภาพเพือตรวจหาตัวอสุ จินนั เป็ นวิธีที
ค่อนข้างนิยมทํากันอย่างมาก เนืองจากเมือมีการตรวจพบตัวอสุ จิทาํ ให้สามารถระบุได้วา่ มีการร่ วม
ประเวณี เกิดขึนจริ งและในบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิจะมีนิวเคลียสซึ งบรรจุสารพันธุ กรรมอยู่ เมือ
ทําการสกัดดีเอ็นเอและนํามาตรวจหารหัสพันธุ กรรม ดีเอ็นเอ(DNA fingerprint) ก็จะสามารถระบุ
ได้ว่าตัวอสุ จิทีพบนันเป็ นของผูใ้ ด อันก่อให้เกิ ดผลดี ต่อการสื บสวนสอบสวนหาตัวผูก้ ระทําผิด
ต่อไป ในการตรวจหาตัวอสุ จิสามารถทําได้โดยการป้ ายสิ งทีสงสัยว่าจะเป็ นนําอสุ จิลงบนแผ่น
กระจกสไลด์ หยดนําเกลือ (0.9% NSS) ลงไป 1 หยด แล้วส่ องตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ หากนํา
อสุ จินนเพิ
ั งหลังออกมาใหม่ๆ ภายใน 6 ชัวโมง (โดยเฉลี ย 3-4 ชัวโมง) จะสามารถเห็ นตัวอสุ จิ
เคลือนไหวได้ และอาจเห็นการเคลือนไหวได้นานถึง 24 ชัวโมง ซึ งอัตราการเคลือนไหวของตัว
อสุ จิก็จะลดลงตามระยะเวลาภายหลังจากที ออกมาอยู่นอกร่ างกาย เรี ยกการตรวจวิธีนีว่า "wet
smear" ถ้าระยะเวลานานกว่านันจะไม่เห็นตัวอสุ จิเคลือนไหวและตัวอสุ จิอาจไม่ติดสี ยอ้ ม วิธีการ
ย้อมสี มีหลายวิธี เช่น Hematoxilin & Eosin , Christmas tree staining และ Eosin- Nigrosin เป็ นต้น
แต่ทีนิ ยมใช้ในประเทศไทยจะเป็ นการย้อมสี ดว้ ยวิธี Christmas tree staining และ ฮีมาทอกซิ ลิน อี
โอซิน (Hematoxilin & Eosin) เพือให้มองเห็นตัวอสุ จิได้ง่ายขึน ซึ งจะสามารถตรวจพบได้ภายใน 7
วันหลังร่ วมประเวณี [32, 38, 39, 40, 41]
เนืองจากในปัจจุบนั การย้อมสี เพือตรวจหาอสุ จินนถื
ั อเป็ นทางเลือกหนึ งทีถูกนํามาใช้
ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพือตรวจพิสูจน์หลักฐานเบืองต้นในคดีอาชญากรรมทางเพศที
เกิดขึน ซึ งวิธีการย้อมสี จากสี ยอ้ มสําเร็ จรู ปทีนิ ยมใช้กนั อยู่ภายในห้องปฏิ บตั ิการนิ ติวิทยาศาสตร์
หรื อห้องปฏิ บ ตั ิ การทางการแพทย์นัน มี หลากหลายวิธี ให้เลื อกใช้ซึงถื อว่าเป็ นข้อดี ของสี ย อ้ ม
สําเร็ จรู ป แต่ สํา หรับ ข้อเสี ย คือ สี ยอ้ มเหล่ า นันผลิ ตจากสี สัง เคราะห์ และมี ส่วนประกอบที เป็ น
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3
อันตรายต่อร่ างกายของผูใ้ ช้และสิ งแวดล้อม[37] อี กทังยังมีราคาแพงเนื องจากยังต้องสังซื อจาก
ต่างประเทศและมีวธิ ี การย้อมทียุง่ ยากมีหลายขันตอนอีกด้วย [1, 40]
ด้ว ยเหตุ ผลดังกล่ าวและสื บ เนื องจากภาวะเศรษฐกิ จ ในยุค ปั จจุ บนั นี ส่ งผลให้ก าร
ดํารงชี วิตเป็ นไปด้วยความพอเพียงตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช[36] ที ทรงปลู กฝั งให้คนไทยหันมาพึงตนเอง ตระหนักถึ งคุ ณค่าของ
สิ งแวดล้อม ความเป็ นธรรมชาติทีอยูร่ อบตัวเรา และใช้ของต่างๆรอบตัวอย่างคุ ม้ ค่าอันก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงมีความมุ่งหวังทีจะทําการศึกษาและพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่าง
ง่ า ยโดยใช้ส มุ น ไพรธรรมชาติ ที สามารถหาได้ง่ า ยหรื อ มี อ ยู่ใ นท้องถิ นต่ า งๆ ราคาถู ก และมี สี
เฉพาะตัว เพือนํามาเป็ นทางเลื อกหนึ งในขันตอนหรื อกระบวนการพิสูจน์หลักฐานเบืองต้นในคดี
อาชญากรรมทางเพศ ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐอีกทางหนึงด้วย
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพือศึกษาขันตอนและวิธีการย้อมสี ตวั อสุ จิ
2. เพือพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ
3. เพือศึกษาความคงตัวของสี ยอ้ มอสุ จิจากสมุนไพรธรรมชาติ
สมมติฐานของการศึกษา
วิธี ก ารย้อมสี อสุ จิอย่า งง่ า ยโดยใช้ส มุ น ไพรธรรมชาติ ส ามารถย้อมติ ด สี ตวั อสุ จิไ ด้
ไม่แตกต่างกัน
H0 : การย้อมสี วิธีที 1 การนําอสุ จิผสมกับสี ยอ้ มสมุนไพรในหลอดทดลอง ก่อนนําไป
เสมียร์ บนสไลด์และวิธีที 2 การเสมียร์ อสุ จิบนกระจกสไลด์ ก่อนการเทสี ยอ้ มสมุนไพรให้ท่วม
เสมียร์ เมือครบเวลาเทสี ส่วนเกินทิงรอจนสไลด์แห้งให้ผลการย้อมติดสี ตวั อสุ จิไม่แตกต่างกัน
H1 : การย้อมสี วธิ ี ที 1 การนําอสุ จิผสมกับสี ยอ้ มสมุนไพรในหลอดทดลอง ก่อนนําไป
เสมียร์ บนสไลด์และวิธีที 2 การเสมี ยร์ อสุ จิบนกระจกสไลด์ก่อนการเทสี ยอ้ มสมุนไพรให้ท่วม
เสมียร์ เมือครบเวลาเทสี ส่วนเกินทิงรอจนสไลด์แห้งให้ผลการย้อมติดสี ตวั อสุ จิแตกต่างกัน
นิยามศัพท์เฉพาะ
นําเชื ออสุ จิ (Semen) หมายถึ ง สารคัดหลังทีออกจากท่อในถุงอัณฑะของอวัยวะเพศ
ชาย มีลกั ษณะขาวขุ่น หนืดคล้ายแป้ งเปี ยก ประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญ คือ ส่ วนทีเป็ นของเหลวที
ประกอบด้วยเอนไซม์ต่างๆและส่ วนทีเป็ นเซลล์ เช่น ตัวอสุ จิ เป็ นต้น[6, 9, 10, 17]

4
ตัวอสุ จิ หมายถึง ส่ วนทีเป็ นเซลล์อยูใ่ นนําอสุ จิมีลกั ษณะคล้ายเข็มหมุด ประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ ส่ วนหัว มี อะโครโซมและนิ วเคลี ยสทีบรรจุสารพันธุ กรรม ส่ วนกลางมีไมโตคอนเดรี ย
เอาไว้เป็ นพลังงานและส่ วนหางเป็ นแฟลกเจลลัมใช้ในการเคลือนที[5, 6, 8]
สมุนไพรธรรมชาติ หมายถึง ยาทีได้จากพืช สัตว์และแร่ ซึ งยังมิได้ผสมปรุ งหรื อแปร
สภาพ (ยกเว้นการทําให้แห้ง)[11, 12, 24, 33]
การย้อมสี หมายถึง การทําให้สีหรื อสารเคมีไปทําปฏิกิริยาหรื อรวมตัวกับสิ งทีจะศึกษา
ให้เกิดเป็ นสี เพือแยกแยะส่ วนประกอบต่างๆ ภายในตัวอย่าง[1]
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรต้ น

วิธีการย้อมสี อสุ จิโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ
- กระเจียบสด
- กระเจียบแห้ง
- ขมินชันสด
- ขมินชันแห้ง
- อัญชันสด
- อัญชันแห้ง
- บัวบกสด
- บัวบกแห้ง

ตัวแปรตาม
- การติดสี ของตัวอสุ จิ
- ความคงตัวของสี ยอ้ ม

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาและพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิในครังนีเลือกโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ 8 ชนิด
คือ กระเจี ยบแดงสด กระเจี ยบแดงแห้ง อัญ ชันสด อัญชันแห้ง ใบบัว บกสด ใบบัวบกแห้ง
ขมิ นชันสดและขมิ นชันแห้ง ทีมีสีเฉพาะตัว คล้ายกับสี ยอ้ มพืนฐานทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ และ
การย้อมดูเซลล์เนื อเยือทีมีขายตามท้องตลาด เช่น สี ชมพูของ Christmas Tree สี นาเงิ
ํ นของ Dip
Quick สี เขียวของ Nigrosin และสี เหลือง ของ Iodine และเป็ นสมุนไพรทีราคาถูก หาง่าย มีความ
ปลอดภัยทังต่อตัวผูว้ ิจยั และสิ งแวดล้อม นํามาสกัดด้วยตัวทําละลาย 3 ชนิ ด คือ นําเกลือ เอทา

5
นอลความเข้มข้น 70% และเอทานอลความเข้มข้น 95% [30] จากนันนําสี สมุนไพรทีสกัดได้ไป
ย้อมอสุ จิบนกระจกสไลด์ ด้วยวิธีการย้อมทีต่างกัน วิธี คือ วิธีที 1 การผสมสี ยอ้ มกับนําอสุ จิก่อน
แล้ว นํา ไปหยดบนสไลด์ เสมีย ร์ แ ละรอจนแห้ง จากนั นนํา ไปดูก ารติด สี ต วั อสุ จ ิใ ต้ก ล้อ ง
จุลทรรศน์ วิธีที 2 เทสี ยอ้ มให้ท่วม บริ เวณทีมีรอยเสมียร์ บนกระจกสไลด์ เมือครบเวลาทําการเทสี
ส่ วนเกินออก ตังทิ งไว้จนแห้งและนําไปดูการติดสี ตวั อสุ จิใต้กล้องจุลทรรศน์ จากนันคัดเลือกสี
ย้อมและวิธีการย้อมทีดีทีสุ ดทีสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิ มาหาค่าความคงตัวของสี ยอ้ มโดยการวัดค่า
การดูดกลืนแสงด้วยเครื อง Spectophotometer ยีห้อ BioSystems รุ่ น BTS - 330 จํานวน วัน
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ประโยชน์ ทจะได้
ี รับ
1. เพื อเป็ นทางเลื อ กและแนวทางในการพัฒนาสี ย อ้ มอสุ จิสําหรั บ การตรวจพิ สู จน์
หลักฐานเบืองต้นในคดีอาชญากรรมทางเพศ
2. เพือใช้เป็ นอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนของนักศึกษานิ ติวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา
เทคนิคการแพทย์
. เพือเป็ นการเพือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐและตีแผ่คุณประโยชน์จากสมุนไพร
. เพือความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งานและสิ งแวดล้อม
ขันตอนการดําเนินการวิจัย
. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
. เตรี ยมอุปกรณ์และสารเคมีทีใช้ในการวิจยั
. เก็บตัวอย่างและทําการทดลอง
. สรุ ปผลและวิเคราะห์ผล
. เขียนรายงานการวิจยั
. นําเสนอผลงานวิจยั

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
งานวิจยั เรื อง การพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ ในครังนี
ได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและแนวคิดทางทฤษฎี ทีเกียวข้องกับการศึกษาวิจยั เพือนําข้อมูลมา
ประกอบการศึกษา เปรี ยบเทียบและยืนยันผลการวิจยั เพือก่อให้เกิดความชัดเจนต่องานวิจยั ในครังนี
โดยแบ่งสาระสําคัญได้ดงั นี
ส่ วนที 1 ระบบสื บพันธุ์เพศชาย
ส่ วนที 2 พยานวัตถุประเภทคราบอสุ จิ
ส่ วนที 3 สี ยอ้ มอสุ จิ
ส่ วนที 4 สมุนไพร
ส่ วนที 5 เครื องวัดค่าการดูดกลืนแสง
ส่ วนที 6 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ระบบสื บพันธุ์เพศชาย
ระบบสื บพันธุ์ เพศชายประกอบด้วยอวัยวะหลายอย่าง บางอวัย วะเป็ นอวัย วะที อยู่
ภายนอกและบางอวัยวะเป็ นอวัยวะทีอยู่ภายในร่ างกาย อวัยวะสื บพันธุ์ทาํ ให้เพศชายมีบทบาทใน
กระบวนการการให้กาํ เนิดและปฏิบตั ิกิจกรรมทางเพศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ[14]

ภาพที 2.1 โครงสร้างของถุงอัณฑะ
ทีมา : ภุชงค์ เดชอาคม. (2555). กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา. กรุ งเทพฯ: นานมีบุค๊ ส์
พับลิเคชันส์.
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1. อวัยวะสื บพันธุ์เพศชายทีอยู่ภายนอกร่ างกาย ประกอบด้วย 2 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
1.1 ถุงอัณฑะ (Scrotum) เป็ นถุงหุ ้มลูกอัณฑะ (Testes) และส่ วนต่างๆของSpermatic
cord ผิวหนังถุงอัณฑะมีสีคลํา ลักษณะบางเป็ นรอยย่นๆ ทําหน้าทีรักษาอุณหภูมิให้พอดีกบั การ
เจริ ญเติบโตของอสุ จิและป้ องกันอันตรายทีจะเกิดกับลูกอัณฑะ[2, 3, 14, 15]
1.2 องคชาติหรือ ลึงค์ (Penis) ประกอบด้วยเนื อเยือซึ งยืดหดตัวได้ (Electile-tissue)
ภายในประกอบด้วยหลอดเลือดมากมาย มีลกั ษณะเป็ นหลอดกลม รู ปทรงกระบอก ส่ วน คือ
Corpus cavernosum มี ส่ วน ตังอยูส่ ่ วนบนของความยาว Corpus spongiosum อยูท่ างด้านล่าง
มีลกั ษณะเป็ นเนือเยือฟองนําหุ ้มอยูร่ อบๆ ท่อปั สสาวะ (Urethra) ใช้เป็ นทางผ่านของนําปั สสาวะ
และนําอสุ จิออกมาสู่ ภายนอก
ชันนอกสุ ดขององคชาติ มีหนังหุ ้มอยู่ตลอด ความยาวคลุ ม ไปถึ งส่ วนปลายสุ ดจะมี
รู ปร่ างคล้ายดอกเห็ดเรี ยก Glans penis บริ เวณนีไวต่อความรู ้สึกมาก เนื องจากมีเส้นประสาทมา
เลียงมากมาย หนังทีหุ ม้ Glans penis นีเรี ยกว่า Prepuce หรื อ Foreskin[2, 3, 14, 15]

ภาพที 2.2 แสดงองคชาติตดั ตามยาวและตามขวาง
ทีมา : ภุชงค์ เดชอาคม. (2555). กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา. กรุ งเทพฯ: นานมีบุค๊ ส์
พับลิเคชันส์.
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2. อวัยวะสื บพันธุ์เพศชายทีอยู่ภายในร่ างกาย ประกอบด้วย 6 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
2.1 ลูกอัณฑะ (Testes) เป็ นต่อม (Glandular organ) มีอยู่ ต่อม มีรูปร่ างคล้ายรู ปไข่
กว้าง ยาว ประมาณ x ซม. มีนาหนั
ํ กประมาณ กรัม ในขณะทีทารกอยูใ่ นครรภ์ลูกอัณฑะ
จะอยูใ่ นช่องท้องของเด็กและจะค่อยๆ เคลือนตัวลงมาตามขาหนี บ (Inquinal canal) ทังสองข้าง
ลงสู่ ถุงอัณฑะเมือทารกในครรภ์อายุได้ประมาณ เดือนหรื อก่อนคลอด บางรายอาจพบว่าเคลือน
ลงมาหลังคลอด ซึ งหน้าทีของ Testes เป็ นทีสร้างเซลล์สืบพันธุ์ Spermatozoa และอีกส่ วนหนึ ง
ทําหน้าทีเป็ นต่อมไร้ท่อสร้าง Internal secretion คือ ฮอร์ โมนเพศชาย Testosterone ซึ งเป็ น
ฮอร์ โมนที ควบคุ มลัก ษณะความเป็ นชายโดยจะเริ มทํา งานเมือชายเข้าสู่ วยั รุ่ น ต่อมปิ ทูอิตารี ใต้
สมอง (pituitary gland) จะผลิตฮอร์ โมนซึ งเรี ยกย่อๆ ว่า ICSH ( Interstitial Cell Stimulating
Hormone) ฮอร์โมนนีจะกระตุน้ ต่อมในลูกอัณฑะ ( Testes) ให้ผลิตฮอร์ โมนของชาย Testosterone
ซึ งมีผลทําให้เด็กชายเปลียนแปลงไป เช่ น เสี ยงแตก ขนขึนทีรักแร้ มีหนวด มีกล้ามเนือเป็ นมัด
เป็ นต้น[8]
2.2 ก้ านอัณฑะ (Epididymis) มีลกั ษณะเป็ นหลอดหรื อท่อเล็กๆ ทีขดไปมาอยูใ่ นลูก
อัณฑะมีอยูป่ ระมาณ
ท่อ ถ้านําท่อเหล่านีมายืดออกจะได้ความยาวประมาณ ฟุต มีหน้าที
สําคัญคือ เป็ นทีพักชัวคราวของเชื ออสุ จิทีเจริ ญเต็มที ซึ งผลิตจากอัณฑะก่อนทีจะส่ งผ่านไปยังท่อ
นําอสุ จิ (Vas deferens)
2.3 ท่ อนําอสุ จิ (Vas deferens) มี ท่อ เป็ นหลอดอยูถ่ ดั จากก้านอัณฑะ ท่อนําอสุ จิ
นีจะผ่านเข้าสู่ ช่องท้อง แล้วออกมารวมกับถุงเก็บนําอสุ จิ (Seminal vesicle) ผ่านต่อมลูกหมาก
ออกไปต่อกับท่อปั สสาวะสําหรับนําตัวอสุ จิออกไปสู่ ภายนอก Vas deferens ประกอบด้วย ชัน
คือ ชันนอกเป็ น Areolar tissue ชันกลางเป็ น Muscular tissue และชันในเป็ น Mucous
membrane
2.4 ถุงเก็บนําอสุ จิ (Seminal vesicle) มีลกั ษณะคล้ายหลอดผสมกับถุง มีอยู่ ถุงอยู่
ระหว่างกระเพาะปัสสาวะและวารหนัก (Rectum) เป็ นส่ วนทีทําหน้าทีเก็บตัวอสุ จิและสร้างนํากาม
(semen) ซึ งมี ล ัก ษณะเป็ นเมื อกสี ข าวขุ่น และข้น นํากามที สร้ า งขึ นนี จะทํา ให้ตวั อสุ จิส ามารถ
เคลือนไหวได้
2.5 ต่ อมลูกหมาก ( Prostate glands) เป็ นต่อมโตขนาดลูกหมากอยู่ใต้รูเปิ ดด้านใน
(Internal orifice) ของท่อปั สสาวะ (Urethra) หน้าทีสําคัญคือขับนํา ซึ งมีฤทธิ เป็ นด่างอ่อนๆ
ประกอบไปด้วยสารโซเดี ยม (sodium) โปตัสเซี ยม (potassium) แคลเซี ยม (calcium) โปรตีน
กลูโคส วิตามินซี กรดซิ ตริ ก (Citric acid) Alkaline phosphatase และ cholesterol เพือรวมกับ
ถุงเก็บนําอสุ จิซึงมีลกั ษณะข้นเหลวสี ขาว (Seman) ปกติแล้วนําทีขับจากต่อมลูกหมากจะมีปริ มาณ
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. - . ลูกบาศก์เซนติเมตร นํานีจะทําหน้าทีหล่อเลียงและให้อาหารแก่ตวั อสุ จิทีถูกส่ งมาจากก้าน
อัณฑะ ดังนันนําอสุ จิทีหลังออกมาแต่ละครังจึงประกอบด้วยเชื ออสุ จิกบั นําทีขับจากต่อมลูกหมาก
ร่ วมกับถุงเก็บนําอสุ จิ[3, 14, 15]
2.6 ต่ อมขับเมือก (Cowper’s glands) เป็ นต่อมทีมีรูปร่ างกลมเท่าเม็ดถัว มีอยู่
ต่อม มีท่อไปคู่กบั ท่อนําอสุ จิ โดยอยูต่ อนล่างของต่อมลูกหมาก และมีรูเล็กๆ เปิ ดเข้าสู่ ผนังของ
ท่อปั สสาวะ (Urethra) หน้าทีสําคัญของต่อมนี คือขับนําหล่อลืน (Viscid fluid) เป็ นเมือกใสๆ
ไปยังองคชาติ เมือมีความรู้สึกทางเพศ ทําให้ไม่เป็ นอุปสรรคในการ่ วมเพศ และยังทําหน้าทีชําระ
ล้างองคชาติให้สะอาดอีกด้วย กล่าวคือทําหน้าทีชําระล้างกรดของนําปั สสาวะทีเคลือบท่อปั สสาวะ
ทําให้ตวั อสุ จิมาต้องตายเสี ยก่อนในขณะทีเคลือนออกมา[4]

ภาพที 2.3 แสดงอวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย
ทีมา : ภุชงค์ เดชอาคม. (2555). กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา. กรุ งเทพฯ: นานมีบุค๊ ส์
พับลิเคชันส์.
3. กระบวนการสร้ างอสุ จิ (Spermatogenesis)
อสุ จิจะถูกสร้างจากอัณฑะ ภายในอัณฑะจะประกอบด้วยหลอดลักษณะขดงอมากมาย
แต่ละหลอดจะทําหน้าทีสร้างอสุ จิหรื อสเปิ ร์ มได้หลายล้านตัว ทีผนังของหลอดขดงอนี จะมีเซลล์ที
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ชือว่า สเปอร์ มาโตโกเนี ยม (Spermatogonium, 2n) สเปอร์ มาโตโกเนี ยม จะเริ มแบ่งตัวแบบไมโท
ซิ ส ตังแต่ยงั เป็ นเอมบริ โออยูใ่ นครรภ์มารดาและในขณะทีเป็ นเด็ก เพือเพิมจํานวนสเปอร์ มาโตโก
เนี ยม ทําให้อณ
ั ฑะเจริ ญเติ บโตขยายใหญ่ขึน เมือเป็ นหนุ่ มสเปอร์ มาโตโกเนี ยมบางอันเริ มแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิ สเพือสร้ างอสุ จิและบางอันก็แบ่งแบบไมโทซิ สเพือเพิมจํานวนสเปอร์ มาโตโก
เนียมเก็บไว้สร้างอสุ จิต่อไป เมือเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีการสร้างอสุ จิอยูต่ ลอดเวลา
การสร้างอสุ จิเริ มโดยเซลล์สเปอร์ มาโตโกเนี ยม แบ่งตัวแบบไมโทซิ ลแล้วขยายขนาด
ใหญ่ขึนเป็ นสเปอร์ มาโตไซด์ปฐมภูมิ (Primary spermatocyte) แล้วเริ มมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิ สครังแรก ได้สเปอร์ มาโตไซต์ทุติยภูมิ (Secondary spermatocyte) จํานวน เซลล์ แล้วจะมีการ
แบ่ ง เซลล์ แ บบไมโอซิ ส ครั งที สองต่ อ ไปได้เ ซลล์ข นาดเท่ า กัน เซลล์ เรี ย กว่ า สเปอร์ ม าติ ด
(Spermatid)ลักษณะกลมและมีไซโทพลาซึ มมาก แล้วสเปอร์ มาติดจะมีการเปลียนสภาพกลายเป็ น
ตัวอสุ จิ โดยนิ วเคลียสหดเล็กลงมาอยูท่ ีส่ วนหัวของอสุ จิ ซึ งมีโครโมโซม แท่ง กอลจิบอดีจะมา
สะสมอยูท่ ีหัวของอสุ จิเรี ยกว่า อะโครโซม (Acrosome) เพือทําหน้าทีเจาะเข้าในไข่ ไซโทพลาซึ มจะ
เหลือน้อยลงเป็ นส่ วนคอหรื อลําตัวของอสุ จิ โดยมีไมโทคอนเดรี ยเป็ นแหล่งพลังงานให้แก่อสุ จิ ทํา
ให้อสุ จิเคลื อนไหวได้เร็ ว การเปลียนแปลงจากสเปอร์ มาติด มาเป็ นอสุ จิก็เพือทําให้อสุ จิคล่องตัว
เคลือนไหวได้รวดเร็ วเพือมาผสมกับไข่ เวลาทีใช้ในการสร้างอสุ จิอย่างน้อยทีสุ ด วัน โดยก่อนที
จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สจะต้องแบ่งแบบไมโทซิ สจากสเปอร์ มาโตโกเนียม เป็ นสเปอร์ มาโต
ไซด์ปฐมภูมิ กินเวลาอย่างน้อย วัน จากนันจึงเป็ นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิ สอีก วัน จนได้
อสุ จิทีสามารถผสมกับไข่ได้[6, 15]

ภาพที 2.4 แสดง Spermatogenesis
ทีมา : รําแพน พรเทพเกษมสันต์. (2549). กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยาของมนุษย์ = Human
Anatomy and Physiology. พิมพ์ครังที 5. กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
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4. ส่ วนประกอบของนําอสุ จิ
อสุ จิทีหลังออกมาในช่วงแรกเป็ นส่ วนทีมาจาก vas deferens ซึ งมีอสุ จิเป็ นจํานวนมาก
นําอสุ จิส่วนใหญ่ มาจาก seminal vesicles (65%) ต่อมลู ก หมาก (30%) และที เหลื อมาจาก
epididymis และอัณฑะ (5%)ส่ วนประกอบทีได้จากseminal vesicles เป็ น fructose, prostaglandins,
phosphorylcholine และ coagulating substrates นําอสุ จิมีส่วนสําคัญในการปรับภาวะกรดในช่ อง
คลอด อสุ จิทีหลังออกมาจะมีการละลายตัวภายในเวลา นาทีโดย proteolytic enzymes จากต่อม
ลูก หมาก ส่ วนประกอบที ได้จากต่อมลู กหมาก ได้แก่ zinc, phospholipids, spermine และ
phosphatase ในส่ วนแรกของนําอสุ จิจะประกอบด้วยตัวอสุ จิจาํ นวนมากและสิ งคัดหลังส่ วนใหญ่
จากต่อมลูกหมาก ส่ วนหลังของนําอสุ จิจะมี อสุ จิน้อยและประกอบด้วยสิ งคัดหลังส่ วนใหญ่จาก
seminal vesicles
การสร้ า งอสุ จิ ใ ช้เ วลาทังสิ นประมาณ 6 วัน และมี ก ารสร้ า งอสุ จิ จ ากลู ก อัณ ฑะ
ประมาณ ล้านตัวต่อวัน ความเข้มข้นของอสุ จิในนําอสุ จิจะมีความแตกต่างกันมากโดยจะมี
ความเข้มข้นอยูร่ ะหว่าง - ล้านต่อมิลลิลิตรในผูช้ ายปกติ[5]
5. ส่ วนประกอบของตัวอสุ จิ
ตัวอสุ จิ (Spermatozoa) ทีเจริ ญเต็มที เมือหลังออกมาแล้วจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ประมาณ 2 วัน
ภายในทางเดินระบบสื บพันธุ์ของเพศหญิง ตัวอสุ จิประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว (head) มีสาร
พันธุ กรรมและอะโครโซม(acrosome)ซึ งช่วยบรรจุเอ็นไซม์ทีช่ วยในการเจาะของตัวอสุ จิเข้าสู่ ไข่
ส่ วนกลาง(middle piece)จะมีไมโตคอนเดรี ยจํานวนมากซึ งสร้างพลังงานสํา หรับการเคลือนไหว
และส่ วนหาง(tail)เป็ นแฟลกเจลลัมใช้ในการขับเคลือนตัวอสุ จิ
ดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนันทําให้ทราบถึงลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ ของเพศชาย
การสร้ างอสุ จิ ส่ วนประกอบของนําอสุ จิและลักษณะของตัวอสุ จิเพือเอือประโยชน์ในการตรวจ
พิ สู จ น์ ห ลัก ฐานเกี ยวกับ คดี ค วามทางเพศ เนื องจากคนร้ า ยมัก จะทิ งร่ อ งรอยของการก่ อ เหตุ
อาชญากรรมไว้ในทีเกิดเหตุเสมอ พยานหลักฐานทีพบในทีเกิ ดเหตุนนั มีมากมายหลายรู ปแบบ
อาทิเช่ น รอยคราบอสุ จิ ถุ งยางอนามัยทีใช้แล้ว เส้นขน เส้นผม เศษเนื อเยือของคนร้ ายบริ เวณ
ซอกเล็ บ ของเหยื อ คราบเลื อ ด เป็ นต้น แต่ ก ารตรวจพบตัว อสุ จิ ถื อ เป็ นพยานหลัก ฐานที มี
ความสําคัญในการพิสูจน์วา่ มีการร่ วมประเวณี หรื อมีการกระทําชําเราเกิดขึนนันเอง
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ภาพที 2.5 แสดงตัวอสุ จิ
ทีมา : ภุชงค์ เดชอาคม. (2555). กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา. กรุ งเทพฯ: นานมีบุ๊คส
พับลิเคชันส์.
พยานวัตถุประเภทคราบอสุ จิ
นําอสุ จิ เป็ นนําคัดหลังจากต่อมสื บพันธุ์ในอวัยวะเพศชายจากการร่ วมประเวณี หรื อถูก
กระตุน้ ให้เคลือนออกมา มีลกั ษณะเป็ นนําเหนียวสี ขาวขุ่น ปริ มาณของนําอสุ จิทีหลังออกมาครังละ
. - . มล. ประกอบด้วยตัวอสุ จิ (Sperm) และส่ วนทีเป็ นนํา
คราบอสุ จิ เป็ นพยานหลักฐานทีสําคัญในคดี ข่มขืนกระทําชําเรา พบได้ในช่ องคลอด
ของหญิงทีถูกร่ วมเพศ นอกจานี ยังพบคราบอสุ จิเปื อนบริ เวณเสื อผ้า การเก็บหลักฐานทําได้โดย
การใช้สําลีป้ายจากภายในช่ องคลอดหรื อตรวจดูคราบทีเปื อนตามเสื อผ้า โดยใช้แสงอุลตร้ าไวโอ
เลตหรื อแสงเลเซอร์ส่องจะพบลักษณะเรื องแสงจากสาร Flavin ในอสุ จิ[9, 10]
การตรวจพิสูจน์คราบนันว่าจะเป็ นของผูต้ อ้ งสงสัยหรื อไม่ สามารถทําโดยการนํามา
ตรวจหมู่เลือด หมู่โปรเทดีนและหมู่เอนไซม์ แต่ผตู ้ รวจมักจะประสบกับปั ญหาในเรื องของปริ มาณ
ของคราบทีน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการตรวจ
การเก็บพยานวัตถุประเภทคราบอสุ จิและนําอสุ จิตรวจพบบ่อยทีสุ ดในสถานทีเกิดเหตุ
คดีฆาตกรรมโดยเฉพาะในคดีเกียวกับความผิดทางเพศ ซึ งถ้าผูต้ รวจสถานทีเกิดเหตุสงสัยว่า คดี ที
เกิดขึนจะเป็ นเรื องทีเกี ยวข้องกับทางเพศด้วย ควรจะต้องทําการตรวจตามร่ างกายและเสื อผ้าของผู ้
ของผูต้ ายอย่างละเอียดก่อนทีจะเคลือนย้ายศพ คราบทุกอย่างทีตรวจพบควรกระทําการเก็บขณะอยู่
ในสถานทีเกิ ดเหตุ หลังจากนันแพทย์ผูช้ ันสู ตรจะทําการเก็ บคราบอสุ จิที พบในช่ องคลอดหรื อ
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อวัยวะเพศผูต้ าย นอกจากนีบางครังอาจต้องทําการเก็บในช่องปากและทวารหนักด้วยถ้าสงสัยว่า
คดี เกี ยวกับรั กร่ วมเพศ (sodomy) การตรวจพิสูจน์เป็ นการยืนยันว่าคราบอสุ จิหรื อไม่ ซึ งเป็ นการ
ั นของใครจะต้องมีการ
สนับสนุนว่ามีการรักร่ วมเพศเกิดขึนจริ ง แต่การทีจะยืนยันว่าคราบอสุ จินนเป็
ตรวจพิสูจน์ในขันตอนอืน ๆ อีก เช่น การตรวจหาหมู่เลือด ตรวจด้วยวิธี PCR เป็ นต้น ซึ งเป็ นวิธีที
ต้องกระทําโดยผูช้ าํ นาญในห้องปฏิ บตั ิ การ ในส่ วนที ผูต้ รวจสถานที เกิ ดเหตุ สามารถกระทําใน
สถานทีเกิ ดเหตุ ได้ก็คือการสัง เกตว่า คราบใดน่ าจะเป็ นคราบอสุ จิบ ้าง จะได้เลื อกเก็บได้ถูกต้อง
(ความจริ งควรเก็บทุกคราบทีพบ)
1. การประมาณระยะเวลามีการชําเรา
ถ้าพบมีการฉี กขาดของอวัยวะสื บพันธุ์ของผูเ้ สี ยหายและมีลิมเลื อดเกาะอยู่หรื อเลื อด
กําลังไหลซึ มอยู่ แสดงว่ามีการชําเราทีทําให้เกิ ดแผลนันจะเกิดขึนไม่เกิน 24 ชม. ก่อนทีแพทย์จะ
ตรวจ
ถ้าพบว่าการฉี กขาดของอวัยวะสื บพันธุ์ของผูเ้ สี ยหายมีคราบหนองเกิดขึนบางครังอาจ
มีกลินเหม็นแสดงว่าการชําเราทีทําให้เกิดแผลนันเกิดขึนเกินกว่า 24 ชม. ก่อนแพทย์ตรวจ
ถ้าตรวจด้วยกล้องจุ ลทรรศน์พบตัวอสุ จิเคลื อนไหวได้ แสดงว่าการร่ วมเพศน่ าจะ
เกิดขึนภายใน 8 ชม.
ถ้าของเหลวในช่องคลอดไม่พบตัวอสุ จิแต่พบสารเคมีเพียงอย่างเดี ยวแสดงว่ามีการ
ร่ วมเพศเกิดขึนภายใน 3 วันก่อนการตรวจ
การพบตัวอสุ จิในช่องคลอดจํานวนน้อยและเป็ นตัวอสุ จิไม่เคลื อนไหวแล้วแสดงว่า
การร่ วมเพศเกิดขึนภายใน 7 วันก่อนการตรวจ[21, 25]
2. ความเป็ นไปได้ ในการตรวจพบอสุ จิหลังจากการหลัง
อสุ จิมีชีวติ 6-12 ชม.
ตัวอสุ จิ 24 ชม.- 7 วัน
นําอสุ จิ Acid phosphatase
24 ชม. ++++
48 ชม. +++
72 ชม. ++ [21, 25]
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3. กฎหมายใหม่ กบั การคุ้มครองผู้เสี ยหายในความผิดฐานข่ มขืนกระทําชําเรา
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้แก้ไขปรับปรุ งประมวลกฎหมายอาญาเกียวกับความผิดฐาน
ข่ ม ขื น กระทํา ชําเรา โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื อแก้ไ ขเพิ มเติ ม ให้ก ารข่ ม ขื นกระทํา ชํา เราผูอ้ ื นเป็ น
ความผิด เนืองจากมาตรา 276 และ 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับปั จจุบนั เป็ นบทบัญญัติที
เลื อ กปฏิ บ ัติ โ ดยไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห่ ง ความแตกต่ า งในเรื องเพศ และเพื อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการมีสิทธิ เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง โดยการห้ามมิให้เลือก
ปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลและเหตุแห่งความแตกต่างเรื องเพศ โดยสาระสําคัญมีดงั นี
“มาตรา 276 ผูใ้ ดข่มขืนกระทําชําเราผูอ้ ืนโดยใช้กาํ ลังประทุษร้ ายโดยผูอ้ ืนนันอยู่ใน
ภาวะทีไม่สามารถขัดขื นได้ หรื อโดยทําให้ผูอ้ ืนนันเข้าใจผิดว่าตนเป็ นบุคคลอืนต้องระวางโทษ
จําคุกตังแต่สีปี ถึงยีสิ บปี และปรับตังแต่แปดพันบาทถึงสี หมืนบาท
การกระทําความผิดชําเราตามวรรคหนึ งหมายความว่าการกระทําเพือสนองความใคร่
ของผูก้ ระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน
หรื อการใช้สิงอืนสิ งใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืน
ถ้ากระทําความผิดตามวรรคหนึ งได้กระทําโดยมีหรื อใช้อาวุธปื น หรื อวัตถุ ระเบิ ด
หรื อโดยร่ วมกระทําความผิดด้วยกันอันมีลกั ษณะเป็ นการโทรมหญิงหรื อกระทํากับชายในลักษณะ
เดียวกันต้องระวางโทษจําคุกตังแต่สิบห้าปี หรื อยีสิ บปี และปรับตังแต่สามหมืนบาทถึงสี หมืนบาท
หรื อจําคุกตลอดชีวติ
ถ้า กระทํา ความผิ ด ตามวรรคหนึ งเป็ นการกระทํา ความผิ ด ระหว่า งคู่ ส มรสนันยัง
ประสงค์อยู่กินด้วยกันฉันสามี ภรรยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้
หรื อจะกําหนดเงือนไขเพือควบคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณี ทีศาลมีคาํ พิพากษา
ลงโทษจํา คุ กและคู่ส มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่ ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามี ภริ ย าต่อไป และ
ประสงค์จะหย่าให้คู่สมรสฝ่ ายนันแจ้งให้ศาลทราบและให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการดําเนิ นการฟ้ อง
หย่าให้
“มาตรา 277 ผูใ้ ดกระทําชําเราเด็กอายุไม่เกิ นสิ บห้าปี ซึ งมิใช่ ภริ ยาหรื อสามีของตน
โดยเด็กนันจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจําคุ กตังแต่สีปี ถึ งยีสิ บปี และปรับตังแต่แปด
พันบาทถึงสี หมืนบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ ง หมายความว่าการกระทําเพือสนองความใคร่ ของ
ผูก้ ระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของผูก้ ระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรื อช่องปากของผูอ้ ืน
หรื อการใช้สิงอืนสิ งใดกระทํากับอวัยวะเพศหรื อทวารหนักของผูอ้ ืน
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ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ งเป็ นการกระทําแก่เด็กผูห้ ญิงอายุไม่เกินสิ บสามปี
ต้องระวางโทษจําคุกตังแต่เจ็ดปี ถึงยีสิ บปี และปรับตังแต่สีพันบาทถึงสี หมืนบาทหรื อจําคุกตลอด
ชีวติ
ความผิดตามทีบัญญัติไว้ในวรรคหนึง ถ้าเป็ นการกระทําโดยบุคคลอายุไม่เกินสิ บแปด
ปี กระทําต่อเด็กซึ งมีอายุตากว่
ํ าสิ บสามปี แต่ยงั ไม่เกินสิ บห้าปี โดยเด็กนันยินยอม และภายหลัง
ศาลอนุ ญาตให้ท งสองฝ่
ั
ายสมรสกัน ผูก้ ระทํา ผิด ไม่ ต้องรั บ โทษ ถ้า ศาลอนุ ญ าตให้ส มรสใน
ระหว่างทีผูก้ ระทําผิดกําลังรับโทษในความผิดนันอยูใ่ ห้ศาลปล่อยผูก้ ระทําความผิดนันไป[25]
4. วิธีสังเกตคราบอสุ จิในเบืองต้ น
4. มีลกั ษณะเหนียวติดเสื อผ้า เมือแห้งจะแข็งลงคล้ายแป้ งเปี ยก
4. เมือเอาเสื อผ้าทีสงสัยไปส่ องดูดว้ ยแสงอัตราไวโอเลต (UV Light) ในตําแหน่งที
เปื อนถ้าเป็ นนําอสุ จิจะเห็นการเรื องแสง
5. วิธีการเก็บคราบอสุ จิทเป็ี นคราบเปี ยก
5. ปริ มาณมาก ใช้ทีหยอดตา หรื อเข็มฉี ดยาดูดเก็บขึนมาใส่ ในหลอดฆ่าเชือโรค
5.2 ปริ มาณน้อย ใช้สําลีหรื อผ้ากอซ หรื อกระดาษเยือซับขึนมา นําไปผึงให้แห้งแล้ว
จึงเก็บในภาชนะทีฆ่าเชือโรค
6. วิธีการเก็บคราบอสุ จิทเป็ี นคราบเปี ยกคราบแห้ ง
6. ถ้าติดอยูบ่ นเสื อผ้าเก็บมาทังชิน ระมัดระวังอย่าให้คราบแตกหรื อถูกปนเปื อน
6. ถ้าติดอยูต่ ามร่ างกาย ให้ใช้สาํ ลี % ชุบนํากลันเช็ดคราบออกนําไปผึงลมให้แห้ง
แล้วเก็บในหลอดแก้วหรื อภาชนะบรรจุอืนทีผ่านการฆ่าเชื อโรค
การห่อของกลางทีเป็ นเสื อผ้า ควรพับให้เรี ยบร้อย อย่าให้ถูกคราบ ควรให้รอยคราบอยู่
ด้านบนวางบนกระดาษแข็ง กว้างยาวพอสมควร ใช้กระดาษสะอาดทาบบนรอยคราบ แล้วเอา
กระดาษแข็งอีกชินหนึงวางทับประกบผูกมัดให้แน่นแล้วจึงนําส่ งตรวจพิสูจน์
ในบางกรณี ทีจะต้องเก็บคราบอสุ จิจากผูเ้ สี ยหาย ต้องส่ งตัวผูเ้ สี ยหายให้แพทย์ พยาบาล
หรื อ พนัก งานสาธารราสุ ข ตามโรงพยาบาล หรื อ สถานี อ นามัย ดํา เนิ น การให้ ไม่ ส มควรที จะ
ดําเนินการเองเพราะจะเกิดปั ญหาทางกฎหมายตามมาได้

16
ในกรณี ทีจะต้องเก็บนําอสุ จิในช่ องคลอดของศพซึ งเป็ นผูเ้ สี ยหายในสถานทีพบศพ
ควรใช้ตาํ รวจหญิงหรื อเจ้าหน้าทีสถานี อนามัยตําบลซึ งเป็ นหญิงเป็ นผูก้ ระทําโดยใช้สําลีพนั ไม้ที
สะอาดหรื อคอตตอนบัดตัดปลายข้างหนึ งเช็ดในช่องคลอดผูต้ ายนํามาผึงลมให้แห้งและใส่ ขวดหรื อ
ภาชนะสําหรับเก็บของกลางเพือส่ งตรวจต่อไป[25]
7. การตรวจว่ าเป็ นนําอสุ จิหรือไม่
การตรวจหาว่าเป็ นคราบอสุ จิหรื อไม่ กรณี การร่ วมประเวณี ใหม่ ๆ สามารถตรวจพบ
ตัวอสุ จิทีกําลังเคลือนไหวได้แต่ส่วนใหญ่ผเู ้ สี ยหายมักจะมาตรวจร่ างกายหลังการร่ วมประเวณี นาม
มากกว่า วัน ดังนันจึงไม่พบตัวอสุ จิทีเคลื อนไหว การตรวจก็ดูเพียงว่ามี ตวั อสุ จิหรื อไม่ ถ้ามี ก็
แสดงว่าผ่านการร่ วมประเวณี มาจริ งโดยทัวไปแล้วการตรวจตัวอสุ จิอาจพบได้นานถึง วันแต่จาก
รายงานการวิจยั บางฉบับสามารถตรวจพบตัวอสุ จิได้นานถึง สัปดาห์
การตรวจดู ต ัว อสุ จิ โ ดยการย้อ มสี ดู ล ัก ษณะทัวไปของตัว อสุ จิ ซึ งประกอบด้ว ย
ส่ วนประกอบสําคัญ ส่ วนคือ ส่ วนหัวและส่ วนหาง ส่ วนหัวยังมีนิวเคลี ยสทีสามารถนํามาตรวจ
พิสูจน์ตวั บุคคลได้อย่างไรก็ตามมีคดีข่มขืนกระทําชําเราเป็ นจํานวนมากทีไม่สามารถตรวจพบตัว
อสุ จิได้ เนื องจากผูช้ ายทีข่มขืนเป็ นหมันหรื อผ่านการทํา หมัน ดังนันการตรวจว่าเป็ นคราบอสุ จิ
หรื อไม่จึงต้องใช้การตรวจทางเคมีเพือหาส่ วนประกอบของนําอสุ จิ
การตรวจทางเคมีในนําอสุ จิมีสารประกอบหลายชนิ ด เช่น Citri acid Flavin เอนไซม์
แอซิ ด ฟอสฟาเตส ซึ งมี ป ริ ม าณมากในนําอสุ จิ โดยใช้ นํายา alpha-napthyl phosphate และ
Brentamine Fast Blue B ทําปฏิกิริยากับคราบอสุ จิซึงจะเกิดตะกอนสี ม่วงขึนมา แสดงว่ามีเอนไซม์
แอซิดฟอสฟาเตสอยูเ่ นืองจากเอนไซม์ตวั นีอยูใ่ นส่ วนอืนๆ ของร่ างกายด้วย เช่น นําเมือกของผูห้ ญิง
เอง แต่ปริ มาณน้อยกว่ามาก การตรวจจับเวลา หากเกิดสี ม่วงภายในเวลา วินาที ถือว่าให้ผลบวก
คือ มีเอนไซม์แอซิ ดฟอสฟาเตสซึ งสามารถตรวจพบได้ภายในระยะเวลาประมาณ วัน หลังร่ วม
ประเวณี เมือการตรวจให้ผลบวกก็สรุ ปว่าน่าจะเป็ นคราบอสุ จิ การจะยืนยันว่าเป็ นคราบอสุ จิจะต้อง
ตรวจพบตัวอสุ จิสําหรับในกรณี คนทีเป็ นหมัน สามารถยืนยันได้ดว้ ยการตรวจโปรตีน P 30 ซึ ง
สามารถยืนยันได้วา่ เป็ นคราบอสุ จิของมนุษย์หรื อไม่[20]
การตรวจว่าเป็ นอสุ จิข องใคร สามารถตรวจได้โดยตรวจหาหมู่เลื อดในคราบอสุ จิ
เช่นเดียวกับการตรวจหาหมู่เลือดในนําลายนอกจากนันยังตรวจหาหมู่เอนไซม์ทีมีอยูใ่ นนําอสุ จิได้
ปั จจุบนั นียังสามารถตรวจกาสารพันธุ กรรม (DNA typing) จากตัวอสุ จิเพือเปรี ยบเทียบกับตัวอสุ จิ
เลือดหรื อเซลล์อืนๆ ของร่ างกายผูต้ อ้ งสงสัย [9, 10, 25]
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จากข้อมูลข้างต้นดังทีกล่าวมาแล้วทําให้ทราบว่าการตรวจพบตัวอสุ จิในทีเกิ ดเหตุคดี
ความผิดทางเพศ มีความสําคัญอย่างมากในการระบุตวั ผูก้ ระทําผิด เนื องจากส่ วนหัวของตัวอสุ จิ
เป็ นนิ วเคลียสซึ งมีสารพันธุ กรรมสามารถระบุตวั บุคคลได้ และเนื องจากตัวอสุ จิมีขนาดเล็ก ใส
ไม่มีสี ถ้าทําการตรวจดูตวั อสุ จิดว้ ยวิธีการดูสด (Wet preparation) จะตรวจหาตัวอสุ จิได้ยาก ดังนัน
การตรวจหาตัวอสุ จิโดยวิธีการย้อมสี จึงถือว่ามีความสําคัญและช่วยในการตรวจหาตัวอสุ จิได้ง่าย
มากขึน
การย้อมสี อสุ จิ
การย้อมสี คื อ การทํา ให้สี (Dye) หรื อสารเคมีไ ปมีป ฏิ กิ ริยาหรื อรวมตัวกับสิ งที
ต้อ งการจะศึ ก ษาให้ เ กิ ด เป็ นสี เ พื อสะดวกในการแยกแยะส่ ว นต่ า งๆ ภายในตัว อย่ า ง ดัง นัน
วัตถุ ประสงค์ของการย้อมสี คือ การแสดงหรื อชี ให้เห็ นความแตกต่างของเซลล์และเนื อเยือโดย
ปฏิกิริยาของสี ทีเกิดขึนจากการใช้สี (Dye) หรื อสารเคมี เมื อส่ วนใดส่ วนหนึ งของเซลล์ติดสี ชนิ ด
ใด แสงสี อืนจะถูกดูดกลืน (Absorb) และจะอนุ ญาตให้แสงสี ชนิ ดนันปรากฎออกมาจากส่ วนของ
เซลล์ซึงติดสี จนเห็นชัด
1. ชนิดของสี ย้อม (Dye)
โดยทัวไปแล้ว สี (Dye) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ตามแหล่งทีได้รับหรื อวิธีการที
ได้รับสี ชนิดนันๆ คือ
1.1 Natural dye (สี ธรรมชาติ)เป็ นสี ทีรับจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ งมีไม่มากนัก เช่น
สี Hematoxylin ซึ งได้จากต้น Hematoxylum Campechianum อันเป็ นต้นไม้ทีเพาะปลูกกันใน
ประเทศเม็กซิ โกและ West Indies ส่ วน Carmine (Carminic acid) เป็ นสี ทีได้จาการสกัดจากตัว
แมลงชื อว่า Cochineal beetles สี ธรรมชาติตวั อืน Orcein และ Saffron สกัดจากรา (Lichens)
และดอกไม้ตามลําดับ
1.2 Synthetic dye (สี สังเคราะห์) เป็ นสี ส่วนใหญ่ทีใช้ในทางเนื อเยือวิทยาและจุล
วิธี ก าร คื อ สี ที ได้จากการสัง เคราะห์ โดยวิธี เคมี ซึ งมี อยู่เป็ นจํา นวนมากที นอกเหนื อไปจากสี
ธรรมชาติ [1]
2. วิธีการย้อมสี (Method of Staining)
การย้อมสี ทาํ ได้โดย 3 วิธี คือ vital staining, routine staining และ special staining
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2.1 Vital staining คือ การใช้สีเพือย้อมสิ งมีชีวิตหรื อย้อมเซลล์และTissue ในขณะที
ยังมีชีวิตอยู่ เช่น การฉี ดสารละลายสี เข้าไปในระบบต่างๆ ของร่ างกายสัตว์เพือย้อมดูเซลล์ และ
เนือเยือของอวัยวะต่างๆ วิธีนีใช้ในการทดลองและวิจยั เป็ นส่ วนใหญ่
2.2 Routine staining เป็ นการย้อมสี โดยวิธีธรรมดาซึ งใช้กนั เป็ นประจําในงานการ
เตรี ยมชิ นเนื อเพือศึกษาลักษณะทัวไปของเซลล์และTissue อีกทังวิธีการนี เป็ นการย้อมเพือศึกษา
ความแตกต่างระหว่าง Nucleus และ Cytoplasm ของเซลล์ ในการนี ใช้สี Hematoxylin และตาม
ด้วย Eosin ซึ งจัดว่าเป็ นการย้อมแบบธรรมดาซึ งเรี ยกว่า Hematoxylin & Eosic stain หรื อเรี ยกย่อๆ
ว่า H&E stain
2.3 Special staining คือการย้อมสี วธิ ีพิเศษทีนอกเหนือไปจาการย้อมแบบธรรมดา เพือ
ใช้ในการชี เฉพาะองค์ประกอบต่างๆของเซลล์และTissue ซึ งไม่สามารถแยกแยะด้วยวิธีการ H&E
เช่น การย้อมดูเพือ Connective tissueโดยวิธี Masson’s trichrome stain ซึ งมีสี 3 สี และวิธียอ้ มหา
Glycogen โดย PAS เป็ นต้น
3. การแบ่ งชนิดของการย้อมสี (Types of Staining)
นักเทคนิ คทางเนื อเยือวิทยาควรจะทําความเข้าใจถึ งชนิ ดของการย้อมสี ว่าได้ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิด ตามวิธีการย้อม ซึ งแตกต่างกันออกไป
3.1 Regessive staining คือ การย้อมสี ให้มากเกินพอแล้วล้างสี ทีเกินพอออกโดยใช้นาํ
หรื อ กรดอ่อน วิธีการล้างสี ทีเกินพอออก เพือแยกส่ วนของเซลล์และเนื อเยือทีไม่มีความสามารถ
รวมตัวกับสี นนได้
ั เรี ยกว่า Differentiation ซึ งสามารถควบคุมได้โดยการตรวจคุณภาพของสี ทีติด
องค์ประกอบใด โดยเฉพาะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ก่อนที นําไปใส่ ในสารละลายสี ชนิ ดอืน การ
ย้อมด้วย Hematoxylin เป็ นตัวอย่างทีดีของ Regessive staining คือ ชิ นเนือบน Slide ถูกย้อมให้
เกินพอในสารละลาย Hematoxylin แล้วล้างด้วย 1% Acid alcohol วิธีนีเป็ นการ Differentiation
ให้มีความแตกต่างระหว่าง Nucleus ซึ งจะรวมตัวหรื อถูกย้อมด้วย Hematoxylin กับ Cytoplasm
ซึงจะย้อมติดสี Acid dye ชนิดอืน เช่น Eosin ดังนัน Hematoxylin ก็คือ Regessive staining
3.2 Progressive stain คือ การย้อมด้วยสารละลายสี ตวั ใดตัวหนึ ง โดยไม่ตอ้ งมีการ
ล้างสี ออกภายหลังย้อม ดังนันเวลาของการย้อมจะต้องจํากัดให้มีความเหมาะสม เช่ น การย้อม
Tissue ด้วย Eosin ซึ งเป็ น Progressive stain ภายหลังการย้อมด้วย Hematoxylin ซึ งเป็ น
Regessive staining [1]
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4. สี ย้อมอสุ จิ
สี ยอ้ มอสุ จิสามารถแบ่งเป็ น 4 ประเภท คือ Morphological stains, Differential stains
Fluorescent Dye และ Feulgen DNA stains
4.1. Morphological stains ใช้สําหรับดูรูปร่ างเฉพาะหรื อพิเศษบางประการ เช่น Rose
Bengal, Belling’s Iron Aceto-carmine, Alkaline Methyl – Violet Solution, India Ink, Giemsa
Stain และ Heidenhain’s Iron Hematoxylin เป็ นต้น
4.2. Differential stains ใช้บ่งบอกตัวอสุ จิทีมีชีวิตกับไม่มีชีวิต เช่น Eosin B Opal
Blue, Eosin B – Fast Green F C F, Eosin B – Aniline Blue, Revector Soluble Blue, Eosin
Nigrosin, Congo Red – Nigrosin และ Erythrosin Nigrosin เป็ นต้น
4.3. Fluorescent Dyes เป็ นการดูการเรื องแสงของตัวอสุ จิภายใต้กล้องจุลทรรศน์เรื อง
แสง เช่น Acridine orange, euchrysin 2 GNX, acriflavine HCL NF และ Coriphosphin HK เป็ นต้น
4.4. Feulgen DNA stains เป็ นการย้อมสี ในส่ วนของ DNA [40]
5. ตัวอย่างสี ย้อมอสุ จิ
5.1. Hematoxylin & Eosin Stain
Fixation : 10% Neutral (Buffered) Formalin หรื อ Fixatives ชนิ ดอืนตามความ
เหมาะสม
Solutions : Harris’s Hematoxylin และ 1% Alcoholic Eosin (Stock Solution)
5.1.1. Harris’s Hematoxylin ประกอบด้วย
Hematoxylin

5.0

g

Absolute alcohol

50.0

g

Aluminum Ammonium Sulfate (Ammonium alum)

100.0 g

Distilled water

1000.0 g

Mercuric oxide

2.5

g

วิธีเตรี ยม : ละลายผง Hematoxylin ใน alcohol ใน Beaker ขนาด 200ml โดยใช้
ความร้อนช่วย (ทําบน Hot plate) และละลาย Aluminum alum ด้วยนํากลัน ภายใน Erlenmeyer
flask ขนาด 2000 ml โดยใช้ความร้อนช่วยเช่นกัน ผสมสารละลายทังสองชนิดเข้าด้วยกัน และ
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คนให้เข้ากันดี ต้มให้เดือดภายในเวลารวดเร็ วโดยใช้ตะเกียงบุนเสนหรื อเตาแก๊ส เอาลงจากเตาและ
ค่อยๆ ใส่ ผง Mercuric oxide ลงไปทีละน้อย ในขณะทีสารละลายดังกล่าวกําลังร้อนจนหมด
ปริ มาณ (2.5 g) คนให้เข้ากันดี สารละลายทีได้รับจะมีสีม่วงดํา จุ่ม Flask ทีมีสารละลายนี ลงใน
อ่ า งที มี นําเย็น จนกระทังสารละลายสี เ ย็น ลง ซึ งนํา มาใช้ไ ด้ ท ัน ที แต่ เ พื อจะให้ สี สุ ก ตาม
กระบวนการทางเคมีจะต้องทิงไว้ในทีมืด 2-3 วัน
การทดสอบสี Hematoxylin : เพือจะตรวจดูวา่ สี นีมีคุณภาพดีใช้ 1 หยดของสี หยดลง
บนกระดาษกรองสี ขาว หากขอบนอกของสี เป็ นสี นาเงิ
ํ นเข้ม แสดงว่าสี นีใช้ได้ หากไม่เกิดวงนอก
สี นาเงิ
ํ นบนกระดาษกรองแสดงว่าสี นีไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อ ควรปฎิ บ ัติ : กรองสี ก่ อ นจะย้อ ม อย่ า งน้ อ ยวัน ละครั งในตอนเช้ า และควร
ตรวจสอบคุณภาพสัปดาห์ละครัง เก็บสี ทียังไม่ได้นาํ มาใช้ไว้ในภาชนะหรื อขวดสี นาตาล
ํ
5.1.2. 1% Alcoholic Eosin (Stock Solution)ประกอบด้วย
Eosin Y

10.0

g

Distilled water

50.0

ml

95% Ethyl alcohol

940.0 ml

วิธีเตรี ยม : ละลาย Eosin Y ในนําจนเข้ากันแล้วเติม 95% Ethyl alcohol ลงไป 940 ml
Working Solution :
Stock (1% alcoholic eosin) solution

1 ส่ วน

95% Ethyl alcohol

1 ส่ วน

วิธีเตรี ยม : ผสมให้เข้ากันและใช้เป็ นสี ยอ้ ม
5.1. . 1% Acid alcohol
70% Ethyl alcohol

1000.0 ml

HCL

10.0

ml

Lithium Carbonate

3.0

g

Distilled water

1000.0 ml

5.1.4. Saturated Lithium Carbonate
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ขันตอนการย้อมสี
. ย้อมด้วย Hematoxylin 6 นาที แล้วล้างออกด้วยนําประปา - นาที
. Differentiate ใน 1% Acid alcohol 5 วินาที โดยจุ่มขึนลง
. ล้างนําประปา นาที
. ทําให้มีสีนาเงิ
ํ น (Blueing) หรื อ Neutralize ด้วย Saturated lithium carbonate
ประมาณ - วินาที
. ล้างนํา - นาที
. ย้อมด้วย Eosin ( Working solution) 30 วินาที – นาที
. ล้างสี Eosin ด้วย % Alcohol 2 ครังๆละ 5-10 จุ่ม
. Dehydrate ใน Absolute alcohol 2 ครังๆละ นาที
. Clear ด้วย Xylene 2-3 ครังๆละ นาที
. Mount ด้วย Permount [1]
5.2. Christmas Tree
นํายาตัวที
Aluminum sulfate
Nuclear fast red
นํากลัน
วิธีเตรี ยม : นําสารทีชังแล้วใส่ ในขวดรู ปชมพูข่ นาด

50.0 g
.0 g
1000.0 ml
ml แล้วเติมนํากลันลงไป

ml จากนันปิ ดฝาด้วยพาราฟิ ลม์ นําไปเขย่าด้วยแท่งแม่เหล็กทีอุณหภูมิ

องศาเซลเซียส เป็ น

เวลา นาที
นํายาตัวที
Ingido carmine
Picric acid
นํากลัน
วิธีเตรี ยม : เติมนํากลัน

1.0

ml ในขวดรู ปชมพู่

g

1000.0 ml
ml จากนันนํา Picric acid ใส่ ลง

ไปแล้วนําเขย่าทีอุณหภูมิห้อง จนกว่า Picric acid ไม่ละลาย จะได้ Picric acid ทีอิมตัว นําสาร
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Indigo carmine 1 g ใส่ ลงใน picric acid ทีอิมตัว
ด้วยแท่งแม่เหล็กเป็ นเวลา

ml จากนันปิ ดฝาด้วยพาราฟิ ล์ม นําไปเขย่า

นาที

ขันตอนการย้อมสี
. เสมียร์ สไลด์รอจนแห้ง นําสไลด์มาแช่ใน 95 % Ethanol 30 นาที
. นําสไลด์มาแช่ในนํายาตัวที นาน

นาที

. ล้างด้วยนําประปาโดยการเปิ ดก๊อกนําเบาๆ ให้นาไหลผ่
ํ
านจนสี แดงหายไป
. นําสไลด์มาจุ่มในนํายาตัวที ขึนลง - ครัง
. จุ่มสไลด์ใน % Ethanol 5 วินาที แล้วทิงไว้ให้แห้ง[41]
5.3. Eosin-Nigrosin
ประกอบด้วย
Eosin Y yellow

0.67

Nigrosin

10.00 g

Sodium Chloride

0.9

นํากลัน

g
g

.0 ml
วิธีเตรี ยม : นํา eosin Y yellow . g และ Sodium chloride 0.9 g มาละลายในนํา

กลัน

ml โดยใช้ความร้อนอุ่นๆ จากนันเติม nigrosin 10 g ลงไปแล้วนําไปต้มจากนันทิงไว้ให้

เย็นทีอุณหภูมิห้อง นําสี ไปกรองด้วยกระดาษกรองใส่ ขวดแก้วและเก็บไว้ในทีมืดทีอุณหภูมิห้อง
ขันตอนการย้อมสี
. นําอสุ จิ μl และ สี Eosin - Nigrosin ทีเตรี ยมไว้
ทดลอง ทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง

μl มาผสมกันในหลอด

วินาที

. จากนันนําส่ วนผสมของสี และอสุ จิ

μl ไปหยดบนกระจกสไลด์

. ทําการเสมียร์และรอจนแห้ง นําไปตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์
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5.4. Giemsa Stain
ประกอบด้วย
Giemsa

3.0

ml

Sorensens phosphate buffer (pH 7.0 )

2.0

ml

นํากลัน

.0

ml

% Formalin
วิธีเตรี ยม : นํา Giemsa 3 ml เติมลงในส่ วนผสมของ Sorensens phosphate buffer
(pH 7.0 ) 2 ml และนํากลัน ml จากนันผสมให้เข้ากันและนําไปทําให้ปราศจากเชือ
ขันตอนการย้อมสี
. เสมียร์อสุ จิบนกระจกสไลด์ รอจนแห้ง
. Fix สไลด์ดว้ ย % Formalin นาน นาที
. ย้อมสี Giemsa นาน ชัวโมงครึ ง นําไปตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์[7]
5.5. Rose Bengal
ประกอบด้วย
Rose Bengal

3.0

g

Formalin 40%

1.0

mL

นํากลัน

.0
วิธีเตรี ยม : นําสี Rose Bengal g มาละลายในนํากลัน

mL

ml และ Formalin 40 %

ml และนําไปทําให้ปราศจากเชือ
ขันตอนการย้อมสี
. หยดอสุ จิลงบนกระจกสไลด์และนํากระจกสไลด์อีกแผ่นมาทาบลงด้านบนโดยทํา
มุม องศา รอให้อสุ จิแผ่ขยายทังหน้าตัดของกระจกแล้วลากกระจกสไลด์ดา้ นบนออกไปจนได้เส
มียร์ ทีบาง ทิงไว้ขา้ มคืนจนแห้งหรื อใช้ความร้อน
. ย้อมสี Rose Bengal นาที
. ล้างด้วยนํากลัน ทิงไว้ให้แห้งและนําไปตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์
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5.6. Feulgen DNA Stain
5.6.1 Carnoy’s fixative ประกอบด้วย
Acetic acid (glacial)

10.0 ml

Chloroform

30.0 ml

Ethyl alcohol(Absolute)

60.0 ml

วิธีเตรี ยม : นํามารวมกันและผสมให้เข้ากัน
5.6.2 1 N HCL ( . ml ของ HCL ในนํากลัน 1000 ml)
5.6.3 Schiff’s Reagent ประกอบด้วย
Sodium metabisulphite

1.9

g

Basic fuschin

1.0

g

0.15 N HCL (นํา ml ของ 1 N HCL ผสมกับนําจนครบ

ml)

100.0 ml

วิธีเตรี ยม : นําสารมาผสมและเขย่าให้เข้ากันประมาณ - ชัวโมง จากนันเติม . g
ของ Decolourizing charcoal และเขย่าโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ตังทิงไว้และสังเกตการแยกชันของ
ตะกอนและส่ วนของสารละลายใส (ถ้าไม่ใสให้เติม charcoal เพิมและทําการกรอง) และเก็บในขวด
สี ชาและปิ ดฝาให้แน่น นําแช่ในตูเ้ ย็น
5.6. SO2 solution ประกอบด้วย
Sodium ( meta) bisulphate

1.9

g

Concentrated HCL

10.0

ml

0.15 N HCL

100.0 ml

ขันตอนการย้อมสี
. ปั นนําอสุ จิที

–

rpm นาน นาที

. เอาส่ วนใสทิงและเติม Carnoy’s fixative ลงไปและ fix นาน นาที จากนันทําให้
ตะกอนแยกตัว
. ปั นตกตะกอน - นาทีที

–

rpm และเอาส่ วนใสทิง

. เติม 1 N HCL นาน นาทีที องศาเซลเซี ยส เพือให้เกิดการตกตะกอน
. ปั น - นาที ที

–

rpm และทิงส่ วนใส
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. ย้อมสี Feulgen Stain ในทีมืดนาน นาที (ใช้ Schiff’s Reagent)
. ล้าง ครังด้วย SO2
8. ล้างด้วยนําเย็น
. หยด - หยดของตะกอนสี ยอ้ มทีได้ลงบนกระจกสไลด์และปิ ด Cover slip
10. แช่แข็งด้วย dry ice เพือ fix เป็ นเวลา นาที[40]
ตารางที 2.1 แสดงตัวอย่างสารเคมีก่อโทษหรื อพิษ[37]
สารเคมี
Formalin

Picric acid
Chloroform
HCL
Acetic acid
Alcohol

โทษหรือพิษ
ไวไฟ กัดกร่ อน ระคายเคืองผิว ก่ออาการแพ้ต่อ
ระบบทางเดินหายใจหรื อผิวหนัง สารก่อมะเร็ ง
ทําลายดวงตา เป็ นพิษเมือกลืนลงไป
วัตถุระเบิด เป็ นพิษเมือกลืน สัมผัสผิวหนังและ
หายใจ
ก่อมะเร็ ง ระคายเคืองระบบหายใจ ถ้ากลืนลง
ไปจะทําให้มีแผลไฟไหม้บริ เวณปาก ลําคอ
กรดแก่ กัดกร่ อน ไอระเหยเป็ นพิษ
ระคายเคืองผิวหนัง ไอระเหยเป็ นพิษ
มีผลต่อระบบการหายใจ

จากการศึกษาเกี ยวกับการย้อมสี ขา้ งต้นพบว่า ชนิ ดของสี ยอ้ ม วิธีการย้อมสี ประเภท
ของสี ยอ้ มอสุ จิและตัวอย่างของสี ยอ้ มอสุ จินันมี หลากหลายชนิ ดให้เลือกใช้เพือให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการตรวจหาตัวอสุ จิ ซึงสี ยอ้ มอสุ จิส่วนใหญ่นนถู
ั กผลิตขึนและมีส่วนประกอบของ
สารเคมีสังเคราะห์ทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้งานและสิ งแวดล้อมได้ ดังนันจากการศึกษาชนิด
ของสี ยอ้ มพบว่าสี ทีได้จากธรรมชาติ เช่ น ดอกไม้ เชื อราและสมุนไพร เป็ นต้น อาจเป็ นทางเลื อก
หนึ งทีน่ าสนใจเกี ยวกับการนํามาประยุกต์ใช้เป็ นสี ยอ้ มอสุ จิทีให้สีสันในการย้อมใกล้เคี ยงกับสี
สังเคราะห์ มีความปลอดภัยทังต่อผูใ้ ช้งานและสิ งแวดล้อมด้วย
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สมุนไพร
คําว่า สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติ หมายความถึง ยาทีได้จากพืช สัตว์ และแร่ ซึ งยัง
มิได้มีการผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ (ยกเว้นการทําให้แห้ง) เช่นพืช ก็ยงั คงเป็ นต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ
ยังมิได้ผา่ นขันตอนการแปรรู ปใดๆ เช่น การหัน การบด การกลัน การสกัดแยก รวมทังการผสมกับ
สารอืนๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะถูกดัดแปลงในรู ปแบบต่างๆ เช่ น ถูกหันเป็ นชิ นเล็กลง
บดให้เป็ นผง อัดให้เป็ นแท่ง หรื อปอกเปลือกออก เป็ นต้น
ส่ วนคําว่า พืชสมุนไพร หมายถึงพันธุ ์ไม้ต่าง ๆ ทีสามารถนํามาใช้ปรุ งหรื อประกอบ
เป็ นยารักษา โรคต่างๆใช้ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ างกายได้
สมุนไพรทีได้จากพืชส่ วนใหญ่ได้มาจากส่ วนสําคัญ 5 ส่ วน คือ ราก ลําต้น ใบ ดอก
และผล การนําพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์จะ ต้องคํานึ งถึ งธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิ ด
รวมทังปั จจัยต่างๆ เช่น สายพันธุ์ของสมุนไพร สภาวะแวดล้อม การปลูก ฤดูกาล และช่วงเวลาของ
การเก็บเกียวสมุนไพร รวมถึงวิธีการสกัดสารสําคัญในพืชสมุนไพร[11, 33, 12]
1. ความสํ าคัญของพืชสมุนไพร
1.1 ความสําคัญในด้านสาธารณสุ ข พืชสมุนไพรเป็ นผลผลิตจากธรรมชาติ ทีมนุษย์
รู ้จกั นํามาใช้เป็ นประโยชน์ เพือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตังแต่โบราณกาลแล้ว เช่นในเอเชี ยก็มี
หลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จกั ใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000ปี แต่หลังจากทีความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
มีการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้ามากขึน มีการสังเคราะห์และผลิตยาจากสารเคมี ในรู ปทีใช้ประโยชน์
ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทําให้ความนิ ยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็ นอัน
มาก เป็ นเหตุให้ความรู ้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริ ญก้าวหน้าเท่าที ควร ใน
ปั จจุบนั ทัวโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลทีได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที ได้
จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับในประเทศไทยเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ทีใช้เป็ นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมืนชนิ ด ยังขาดก็แต่เพียง
การค้นคว้าวิจยั ในทางทีเป็ นวิทยาศาสตร์ มากขึนเท่านัน ความตืนตัวทีจะพัฒนาความรู ้ดา้ นพืช
สมุนไพร จึงเริ มขึนอีกครังหนึ ง มีการเริ มต้นนโยบายสาธารณสุ ขขันมูลฐานอย่างเป็ นทางการ
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิมโครงการสาธารณสุ ขขันมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการ
สาธารณสุ ข ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที 4 (พ.ศ. 2520-2524)
ต่อเนื องจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมี
กลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน ดังนี
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1.1.1 สนับสนุ นและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพืนบ้านอันได้แก่ การแพทย์
แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุน ไพร และเทคโนโลยีพื นบ้า น เพื อใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหา สุ ขภาพของชุ มชน
1.1.2 สนับสนุ นและส่ งเสริ มการดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเอง โดยใช้ สมุนไพร
การแพทย์พืนบ้าน การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุ มชน ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
เป็ นระบบสามารถปรับประสานการดูแลสุ ขภาพแผนปั จจุบ นั ได้ อาจกล่า วได้ว า่ สมุน ไพร
สําหรับสาธารณสุ ขมูลฐานคือสมุนไพรทีใช้ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการรักษาโรค/อาการ
เจ็บป่ วยเบืองต้น เพือให้ประชาชนสามารถพึงตนเองได้มากขึน
1.2 ความสําคัญในด้านเศรษฐกิจ ในปั จจุบนั พืชสมุนไพรจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิ ด
หนึงทีต่างประเทศกําลังหาทางลงทุนและคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพือรักษาโรคบาง
โรคและมีห ลายประเทศที นํา สมุน ไพรไทยไปปลูก และทํา การค้า ขายแข่ง กับ ประเทศไทย
สมุน ไพรหลายชนิด ที เราส่ ง ออกเป็ นรู ป ของวัต ถุดิบ คือ กระวาน ขมิ นชัน เร่ ว เปล้า น้อ ยและ
มะขามเปี ยกเป็ นต้น ซึ งสมุนไพรเหล่า นี ตลาดต่างประเทศยัง คงมีความต้องการอีกมาก และใน
ปั จจุบ นั กรมวิชาการเกษตร กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้ใ ห้ความ
สนใจในการศึกษาเพิมขึนและมีโครงการวิจยั บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและ
การสร้างงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพือหาความ
เป็ นไปได้ใ นการพัฒ นาคุณ ภาพและแหล่ง ปลูก สมุน ไพรเพื อส่ ง ออก โดยกํา หนดชนิ ด ของ
สมุนไพรที มีศกั ยภาพ 13 ชนิด คือ มะขามแขก กานพลู เทีย นเกล็ดหอย ดองดึง เร่ ว กระวาน
ชะเอมเทศ ขมิน จันทร์ เทศ ใบพลู พริ กไทย ดีปลี และนําผึง
2. วิธีการสกัดสารจากสมุนไพร
ในการเตรี ยมสารสกัดจากสมุนไพรนันมีหลายวิธีขึนอยูก่ บั ชนิ ดของสารทีสกัด สมบัติ
ของสารในพืชทีจะมีความคงตัวทนต่อความร้ อนมากน้อยเพียงใดและชนิ ดของตัวทําละลายทีใช้
ทังนีแต่ละวิธีมีขอ้ ดีขอ้ เสี ยแตกต่างกัน วิธีการสกัดสารจากสมุนไพร แบ่งออกดังนี
2.1 Marceration เป็ นวิธีการสกัดสารสําคัญจากพืชโดยหมักสมุนไพรกับตัวทําละลาย
ในภาชนะปิ ด วิธีนีมีขอ้ ดีคือ สารไม่ถูกความร้อน แต่เป็ นวิธีทีสิ นเปลืองตัวทําละลาย เนืองจากต้อง
สกัดซําหลายๆ ครัง
2.2 Percolation เป็ นวิธีการสกัดสารสําคัญแบบต่อเนื อง โดยนําสมุนไพรมาหมักกับตัว
ทําละลายพอชืนแล้วนําไปบรรจุในอุปกรณ์ทีเรี ยกว่า percolator เติมตัวทําละลายลงไป แล้วปล่อย
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ให้สารสกัดไหลออกมา วิธีการนีมีขอ้ ดีเช่นเดียวกับวิธี marceration คือ สารไม่ถูกความร้อน และ
เป็ นวิธีทีง่ายและสะดวก
2.3 Soxhlet extraction เป็ นวิธีการสกัดแบบต่อเนืองโดยใช้ตวั ทําละลายซึ งมีจุดเดือดตํา
การสกัดทําโดยให้ความร้ อนจนทําให้ตวั ทําละลายระเหยขึนไปแล้วกลันตัวลงมาใน thimble ซึ ง
บรรจุสมุนไพรไว้ เมือสารทีสกัดได้สูงถึ งระดับกาลักนํา สารสกัดจะไหลกลับลงมาใน flask
วนเวียนเช่นนี จนการสกัดสมบูรณ์ โดยสามารถสังเกตจากสี ของตัวทําละลายใน thimble ทีใสขึน
การสกัดด้วยวิธีนีใช้ความร้อนจึงอาจทําให้สารสําคัญบางชนิดสลายตัวได้
2.4 Supercritical fluid extraction เป็ นวิธีการเตรี ยมสารสกัดจากสมุนไพรโดยใช้ตวั ทํา
ละลายยิงยวด ซึ งจะอาศัยหลักการทีว่า เมือสารอยูใ่ นอุณหภูมิและความดันทีเป็ นจุดวิกฤติยิงยวด
(critical point) จะมีคุณสมบัติในการซึ มผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊ส และสามารถละลายสารได้
เหมือนของเหลว จึงสามารถประยุกต์สาํ หรับการสกัดสารได้เป็ นอย่างดี ซึ งสารสกัดทีได้จากวิธีการ
นี มีความปลอดภัยต่อสิ งแวดล้อมและผูบ้ ริ โภคมากกว่าวิธีการสกัดโดยใช้ตวั ทําละลายอินทรี ย ์ ที
อาจไม่สามารถแยกตัวทําละลายออกมาได้หมดโดยสมบูรณ์ จึงอาจทําให้มีตวั ทําละลายตกค้าง
ส่ วนตัวทําละลายวิกฤตยิงยวดทีได้รับความสนใจมากทีสุ ดคือ คาร์ บอนไดออกไซด์วิกฤตยิงยวด
[34]
3. ส่ วนของพืชทีให้ สี
ส่ วนของพืชทีมีสารสี ได้แก่
3.1 ใบ เช่น ใบหูกวางให้สีเขียว
3.2 เมล็ด เช่น คําเงาะคําแสด ส่ วนของเมล็ดให้สีแดง
3.3 ราก เช่น รากของขนุนสามารถให้สีเหลือง
3.4 ผล เช่น ผลของมะเกลือให้สีดาํ
3.5 ลําต้นหรื อเนือไม้หรื อแก่น เช่น เนือไม้ฝางให้สีแดง ทังลําต้นของครามให้สีนาเงิ
ํ น
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4.ตัวอย่างสมุนไพรธรรมชาติ
4.1 อัญชัน
ชือท้องถิน : แดงชัน (เชียงใหม่) เอืองชัน
ชือสามัญ : Blue pea, Blue vine, Butterfly pea, Pigeon wings
ชือวิทยาศาสตร์ : Clitoriaternatea Linn.
วงศ์ : LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
ลักษณะ : เป็ นพืชล้มลุก มีลกั ษณะเป็ นเถาเลือยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ต่าง ๆใบเป็ นใบ
ประกอบออกเรี ยงสลับกัน มี ใบย่อยประมาณ 5-7ใบ ลักษณะกลมโตคล้ายพุทรา เนื อใบด้านบน
เรี ยบ ปลายใบมน มีกระดูกใบเห็นได้ชดั เจนดอกเป็ นดอกเดียว ออกตามข้อ หรื อซอกใบ ลักษณะ
คล้ายดอกถัว ซึ งมีชนิ ดดอกชันเดียว และดอก 2 ชัน มีหลายสี ทังสี ม่วง สี นาเงิ
ํ น และสี ขาว ฝักมี
ขนาดเล็กค่อนข้างแบน มีเมล็ดอยูภ่ ายใน
สารสํ าคัญ : ในดอกมีสารแอนโทไวยานิน (Anthocyanin) ซึ งเป็ นสารทีให้สีแดงและสี
นําเงิน มีคุณสมบัติเป็ นอิดิเคเตอร์ (Indicator) เช่นเดียวกับ ลิสมัส (Litmus)
สรรพคุณ : รากมีรสเย็นจืดใช้เป็ นยาขับปั สสาวะพิการเป็ นยาระบาย ช่วยบํารุ งดวงตา
แก้ตาอักเสบ ตาฟาง ตาแฉะ โดยนิยมใช้รากต้นอัญชัน ชนิ ดดอกสี ขาว นอกจากนี ถ้านํารากมาถูฟัน
จะทําให้ฟันคงทนแข็งแรงและแก้อาการปวดฟันได้ดี เมล็ดใช้เป็ นยาระบาย ซึ งใช้ชนิ ดดอกสี นาํ เงิน
และดอกสี ขาวส่ วนดอกสดนํามาทาศีรษะเพือใช้เป็ นยาปลูกผม
แหล่ งทีพบ : พบได้ตามทัวไปตามทีรกร้าง และนิ ยมปลูกตามบ้านเรื อนเพือเป็ นไม้
ประดับ
เกล็ดความรู้ : อัญชันเป็ นไม้เลือย มีทงดอกซ้
ั
อนและดอกเดียว (ดอกลา) มีทงอั
ั ญชัน
ดอกขาว และ ดอกนําเงินทีนิ ยมนํามาปลูกผมหรื อปลูกคิว คือ ดอกนําเงิน คนยุคใหม่จะรู ้จกั อัญชัน
จากแชมพูสระผมและครี มนวดทีมีการนําสารสกัดจาก อัญชันผสมลงไปเพราะคนโบราณเชื อว่า
อัญชันช่ วยปลูกผมปลูกคิ วในเด็กทีผม บาง ก็มกั นิ ยมใช้ขยีทาหนังศรี ษะไว้เชื อว่านําคันจากดอก
อัญชันทําให้ผมดกดําได้ ทีเป็ นเช่นนันเพราะว่า ดอกอัญชันมีสารแอนโทรไซยานิ น(anthroyanin)
ซึ งมีคุณสมบัติเพิมการไหลเวียนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทําให้เลือดไปเลียงราก ผมมากขึน ปั จจุบนั
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พบว่ า สารแอนโทรไซยานิ น ที มี อ ยู่ม ากในอัญ ชัน มี ป ระโยชน์ ม ากต่ อ สุ ข ภาพ เช่ น ช่ ว ยเพิ ม
ความสามารถในการมองเห็น เพิมประสิ ทธิภาพการมองเห็นของตา
ผลงานการวิจัย : มีการศึกษาวิจยั ทางคลินิกเกียวกับความสามารถของสารแอนโทรไซ
ยานิ น ในการเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพของตา เช่ น ตาเสื อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อ หิ น เป็ นต้น
วิธีใช้ ตามภูมิปัญญาไทย : ใช้กลีบดอกสดของดอกอัญชันตําให้ละเอียดผสมกับนํา
กรองกากออก นํานําทีได้หมักผมทิงไว้ 10-15 นาที แล้วล้างออก จะช่วยให้ผมดําเป็ นเงางาม ใน
สมัยก่อนคนชอบนําดอกอัญชันสดมาเขียนคิวเด็กอ่อน เพราะเชื อว่าจะทําให้คิวดก และ ดํารากมีรส
เย็นจืดใช้เป็ นยาขับปั สสาวะพิการเป็ นยาระบาย ช่ วยบํารุ งดวงตา แก้ตาอักเสบ ตาฟาง ตาแฉะ โดย
นิยมใช้รากต้นอัญชัน ชนิดดอกสี ขาว นอกจากนีถ้านํารากมาถูฟันจะทําให้ฟันคงทนแข็งแรงและแก้
อาการปวดฟันได้ดี เมล็ดใช้เป็ นยาระบาย ซึ งใช้ชนิ ดดอกสี นาํ เงินและดอกสี ขาว ส่ วนดอกสดนํามา
ทาศีรษะเพือใช้เป็ นยาปลูกผม

ภาพที 2.6 ดอกอัญชัน
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4.2 ขมิน
ชื อท้ องถิน: ขมินหัว,ขมินแกง,ขมิ นหยวก (เชี ยงใหม่) ขมิน (กลาง)หมิน,ขีมิน (ภาคใต้) สะยอ
(กะเหรี ยง-แม่ฮ่องสอน) ตา ยอ (กะเหรี ยง-กําแพงเพชร)
ชือสามัญ : Turmeric, Curcuma
ชือวิทยาศาสตร์ : Curcuma Longa Linn
วงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะ : เป็ นพรรณไม้ลม้ ลุกมีเหง้าอยูใ่ ต้ดินมากเป็ นพรรณไม้เดียวกันกับว่านหรื อขิง
มีลาํ ต้นสู งประมาณ 50-70 ซม. เนื อในจะมี สีเหลื องอมส้ มและมีกลิ นหอม เป็ นพรรณไม้ใบเดี ยว
ขนาดใหญ่ รู ปหอกแกมขนานกัน กว้างประมาณ 8 - 10 ซม. และยาวประมาณ 3 - 40 ซม. ก้าน
ใบยาวราวประมาณ 8-15 ซม. เป็ นก้านใบแคบ ๆ มีร่องแผ่ออกเล็กน้อยหน้าแล้งใบนันจะแห้งเหลือ
เหง้าใต้ดินอยู่ ห้ามรดนําเพราะ ถ้าแฉะไปเหง้าก็จะเน่าแต่ถา้ ฤดูฝน ฝนตกก็จะแทงต้นใหม่และออก
ดอก ส่ วนดอกจะออกเป็ นช่ อใหญ่สวยก้านช่ อนันจะยาวพุ่งออกมาจากใต้ดิน ก้านช่อดอกมี ยาว
ประมาณ 5-8 ซม. ส่ วนใบประดับสี เขียวอ่อนๆหรื อสี ขาว ตรงปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อนและจะ
จัดเรี ยงซ้อนกันอย่างระเบียบ ใบประดับ 1 ใบ จะมีดอกอยู่ 2 ดอกใบประดับย่อยนันรู ปขอบจะ
ขนานยาว 3-3.5 ซม. กลีบรองกลีบดอกจะเชื อมติดกันเป็ นรู ปท่อมีขน กลีบดอกจะมีสีขาว ตรงโคน
เชือมติดกันเป็ นท่อยาว ปลายของมันจะแยกเป็ น 3 ส่ วน สําหรับเกสรตัวผูม้ ีลกั ษณะคล้ายกลี บดอก
มีขน ส่ วนอับเรณู จะอยูใ่ กล้ๆปลายท่อเกสรตัวเมียและยาว ยอดเกสรตัวเมียเป็ นรู ปปากแตรเกลียง
ภายในรังไข่จะมีอยู่ 3 ช่อง แต่ละช่องนัน จะมีไข่อ่อนอยู่ 2 ใบ
ส่ วนทีใช้ : เหง้าทีแก่จดั ใช้ทงสดและแห้
ั
ง เหง้าแห้งนิยมปนเป็ นผง
สารสํ าคัญ : เหง้าขมินมีสารประกอบทีสําคัญ เป็ นนํามันหอมระเหย " เอสเซนเซี ยล "
และในเหง้ายังมีสารสี เหลืองส้มทีทําให้ขมินได้ชือว่า Curcumin จากการทดลองพบว่าขมิน
สามารถฆ่าเชือแบคทีเรี ย เชือรา ลดอาการอักเสบมีฤทธิ ในการขับนําได้ดี นํามันหอมระเหยในขมิน
มีสรรพคุณรักษาปวดท้องเสี ยด ท้องอืดแน่นจุกเสี ยด ขมินไม่มีพิษเฉี ยบพลัน มีความปลอดภัยสู ง
สรรพคุณ : หากให้รับประทานขมินพร้ อมกับ อาหารจะช่ วยป้ องกันมะเร็ งในลําไส้
และยังทําลาย ไวรัสทีปนเปื อนมากับอาหารได้ การกิ นอาหารทีใส่ ขมินจึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ นอกจากจะ ใช้แต่งกลินสี ให้อาหารเท่านัน เนืองจากเหง้าขมินมีสารทียับยังการหลังของ
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กรดจึงใช้ในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้ แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟื อและยังช่วยเจริ ญอาหาร
ด้วยขมินยังมีผลดีต่อผิวหนัง คือ ช่วยรักษาโรคผิวหนัง แก้อาการผืนคัน รักษากลากเกลื อน รักษา
แผลสด ระงับเชื อรั กษาพิษโลหิ ตและเสมหะ ทังนี ยังใช้ขบั ระดู สําหรั บสตรี ทีมีกลิ นเหม็นและมี
เลื อดจับกันเป็ นก้อนสี ดาํ จะช่ วยละลายให้เลื อดแตกเป็ นลิม ๆ ออกมาแก้บิดเป็ นมูกเลื อด แก้นาดี
ํ
พิการช่วยขับลมให้ผายออกมาทางทวารหนัก หรื อให้เรอออกมาทางปาก ฝนขมินแล้วหยอดตา แก้
อาการตาแดง ตาเปี ยกแฉะมีขีตาเป็ นประจําในฤดูแล้ง นอกจากแก้โรคแผลในลําไส้และกระเพาะ
แล้วยังแก้ธาตุพิการท้องร่ วงด้วยถ้าหากมีอาการของไข้หวัดขมินก็สามารถใช้ดมแก้หวัดขับเสมหะ
ในลําคอ ผสมสมุนไพรอย่างอืน ๆ เป็ นยาคุมธาตุแถมยังแก้อาการฟกชําดําเขียวตามร่ างกาย ด้วยการ
เอาหัวสด ๆมาตําพอกบรรเทาอาการอักเสบและเคล็ดขัดยอกไว้ดว้ ย นอกจากนี ขมินยังมีฤทธิ ต้าน
วัณโรค แก้อาการไม่สบาย ลดไข้ รักษาไข้ผอมเหลือง บรรเทาอาการวิงเวียน ดมแก้หวัดระงับ
อาการชัก รักษาฟัน แก้หญิงทีตกโลหิต รักษาอาการโลหิตออกทางทวารหนักและเบา
ตํา รั บยา : แง่ ง ขมิ น ให้ตดั เอาแง่ง ขมิ นขนาดพอควรนํามาล้า งให้ส ะอาดแล้วตํา ให้
ละเอียดคันเอาแต่นาเจื
ํ อนําสุ กเท่าตัวนํามากินครังละประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครังหรื อเติม
เกลือเล็กน้อยให้กินง่ายขึน ใช้รักษาอาการท้องร่ วง บิด ผงขมินให้ใช้ผงขมิน 1 ช้อนโต๊ะ นํามาผสม
กับนํามันมะพร้าว หรื อนํามันหมู 2-3 ช้อนโต๊ะเอามาเคียวด้วยไฟอ่อนแล้วคนให้ทวจนเป็
ั
นสี เหลือง
แล้วใช้นามั
ํ นทีได้ใส่ แผลหรื อจะใช้ฟอกตามบริ เวณทีเป็ นแผลและยังใช้รักษาอาการเคล็ด หัวขมิน
ให้นาํ มาขูดเอาเนือขมินทาบริ เวณทียุงกัดจะทําให้หายคันและตุ่มจะยุบหายไป

ภาพที 2.7 ขมินชัน
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4.3 กระเจียบแดง
ชื อท้ องถิน : กระเจียบ กระเจียบแดง กระเจียบเปรี ยว ( กลาง ) ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง (ตาก) ส้มปู ( เงียว แม่ฮ่องสอน ) ส้มเก็ง ( เหนือ) ส้มพอเหมาะ ( เหนือ ) ส้มพอดี ( อีสาน )
ชือสามัญ : Jamaica sorrel, Sorrel, Roselle, Rosella, Kharkade or karkade, Vinuela, Cabitutu
ชือ วิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa L.
ชือวงศ์ : MALVACEAE
ลักษณะ : กระเจียบแดงเป็ นพืชไวแสงทีสามารถปลูกได้ทวไปชอบอากาศร้
ั
อนหรื อ
ค่อนข้างร้ อน ทนต่อความแห้งแล้งและไม่ชอบนําขัง ใช้วิธีปลูกในแปลงปลูกโดยหยอดเมล็ดตาม
แถวทีไถไว้ หยอดหลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด ระยะห่ างระหว่างต้นประมาณ 70 เซนติเมตร แล้ว
กลบดินเล็กน้อย เมือกระเจียบแดงเป็ นต้นอ่อนอาจถอนทิงหลุมละ 2-3 ต้น เพือให้ไม่แน่นมากนัก
ควรให้นาสมํ
ํ าเสมอในช่วง 1-2 เดือนแรกหลังจากนันจะปล่อยตามธรรมชาติ นอกจากนีกระเจียบ
แดงอาจปลูกในพืนทีแปลงข้าวโพดเมือปลูกข้าวโพดแล้วประมาณ 1 เดือน โดยนําเมล็ดกระเจียบ
แดงผสมลงไปกับปุ๋ ยข้าวโพดแล้ว นํา ใส่ เครื องหยอดพ่ว งกับรถไพเดิ นตาม หยอดตามช่ องว่า ง
ระหว่างแถวข้าวโพดต้นกระเจี ยบแดงจะเจริ ญเติบโตระหว่างแถวข้าวโพด เมื อเก็บเกี ยวผลผลิ ต
ข้าวโพดแล้วกระเจียบแดงอยูใ่ นช่วงออกดอกพอดี
พันธุ์ ทีใช้ : นิ ยมปลู กพันธุ์ ซู ดานหรื อพันธุ์ เ กษตร เนื อหนามี สี แดงเข้มจนถึ ง ม่ ว ง
ลักษณะกลีบเลียงค่อนข้างหนา เนือบาง มีสีแดงสดลักษณะกลีบเลียงค่อนข้างบาง
การปฏิบัติหลังการเก็บเกียว : ดอกกระเจียบทีเก็บเกียวได้นาํ มากระทุง้ ให้กลีบดอกและ
กระเปาะเมล็ดหลุดออกจากกันโดยใช้เหล็กกระทุง้ และนํากลีบดอกทีกระทุง้ ได้มาตากในภาชนะที
สะอาด ไม่มีฝนุ่ ตากแดดประมาณ 5-6 วัน หรื ออบให้แห้งสนิท จึงทยอยเก็บ ส่ วนกระเปาะเมล็ด
ให้แยกตามเมือแห้งสนิทให้ร่อนเมล็ดออกนําไปจําหน่ายได้เช่นกัน
สารสํ าคัญ : กลีบรองดอกมีสารสี แดงจําพวก anthocyanin จึงทําให้มีสีม่วงแดง เช่ น
สาร cyanidin, delphinidinและมีกรดอินทรี ยห์ ลายชนิ ดเช่น ascorbic acid, citric acid, malic acid
และ tartaric acid กรดเหล่านี ทําให้กระเจียบมีรสเปรี ยวและยังพบมีวิตามินเอ Pectin และแร่ ธาตุ
อืนๆ ได้แก่ แคลเซี ยมในปริ มาณสู งฟอสฟอรั สแมกนี เซี ยม เป็ นต้น ใบและยอดอ่อนมีวิตามิ นเอ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริ มาณสู ง
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ส่ วนทีใช้ : กลีบรองดอก (calyx) หรื อทีเรี ยกว่า ดอกกระเจียบ
สรรพคุณ : ลดความดันโลหิตและขับปัสสาวะ
วิธีใช้ ตามภูมิปัญญาชาวบ้ าน : ใช้เป็ นยารักษาอาการขัดเบา โดยนํากลีบเลียงตากแห้ง
บดเป็ นผงใช้ครังละ 1 ช้อนชา (หนัก 3 กรัม) ชงกับนํา 1 ถ้วย (250 มิลลิลิตร)ดืมวันละ 3 ครัง
ติดต่อกันทุกวันจนกว่าอาการขัดเบาจะหายไป
ข้ อควรระวัง : กระเจียบแดงอาจทําให้เกิดอาการท้องเสี ยได้ในผูป้ ่ วยบางรายเนื องจากมี
ฤทธิ เป็ นยาระบายด้วย

ภาพที 2.8 ดอกกระเจียบแดง
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4.4 บัวบก
ชือท้องถิน : ผักหนอก (ภาคเหนือ) ผักแว่น (ภาคใต้)
ชือสามัญ : Asiatic Pennywort
ชือวิทยาศาสตร์ : Centella asiatica (Linn.) Urban.
วงศ์ : UMBELLIFERAE
ลักษณะ : ใบบัวบก เป็ นพืชล้มลุกขนาดเล็กทีขึนบนดิ น แต่มีลกั ษณะใบคล้ายกับใบ
บัว ซึ งรู้จกั กันดีวา่ นําใบบัวบกช่วยแก้ชาในและยั
ํ
งมีสรรพคุณอืนๆอีกมาก
สารสํ าคัญ : ในบัวบกประกอบด้วยสารสําคัญหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น ไตรเตอพี
นอยด์ (อะซิ เอติโคไซ) บราโมไซ บรามิโนไซ มาดิแคสโซไซ(เป็ นไกลโคไซด์ทีมีฤทธิ ต้านการ
อักเสบ) กรดมาดิแคสซิ ค ไทอะมิน(วิตามินบี )ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี ) ไพริ ดอกซิ น (วิตามิน
บี ) วิตามินเคแอสพาเรต กลูตาเมต ซีริน ทรี โอนีน อลานีน ไลซี น ฮีสทีดิน แมกนีเซี ยม แคลเซี ยม
โซเดียม
สรรพคุณ : สารไตรเตอพีนอยด์ จะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการสร้างคอลลาเจน ( ซึ ง
เปรี ยบเสมือนร่ างแหทีประกอบกันเป็ นโครงสร้ างหลักของเซลล์ในส่ วนต่างๆของร่ างกาย และยัง
เป็ นผนังทีหุม้ ล้อมรอบหลอดเลือดอีกด้วย) ดังนันใบบัวบกจึงสามารถลดความดันเลือดได้เนืองจาก
จะช่วยเพิมความยืดหยุ่นให้แก่ เส้ นเลื อด ใบบัวบกจึงมีประโยชน์อย่างยิงสําหรั บผูเ้ ป็ นเบาหวาน
เพราะจะช่ วยเพิมการไหลเวียนผ่านเส้นเลื อดฝอย การแลกเปลียนออกซิ เจนผ่านเส้นเลื อดฝอย จึง
ช่วยลดความเสี ยงทีจะเกิ ดการบวม เส้นประสาทเสื อม เหน็บชา แขนขาอ่อนแรง นอกจากนี ใบ
บัวบกทําให้ผิวหนังเต่งตึงและมีความยืดหยุน่ ขึน ตลอดจนช่วยป้ องกันการเกิดแผลเป็ นและช่วย
ในขบวนการหายของแผล เนื องจากใบบัวบกจะควบคุมไม่ให้เกิ ดการสร้ างคอลลาเจนบริ เวณแผล
มากจนเกินไป ดังนันจึงนิยมนําใบบัวบกไปใช้ในการรักษาแผลต่างๆอาทิเช่น แผลผ่าตัด การปลูก
ถ่ายผิวหนัง แผลไฟไหม้ นําร้อนลวก แผลเรื อรัง หรื อแม้แต่แผลจากโรคเรื อน การรับประทานใบ
บัวบก ไม่ว่าจะเป็ นการทานสด เป็ นผักจิ มนําพริ ก หรื อคันนํา จะช่ วยให้คุณผ่อนคลายจากความ
กัง วลและความเครี ย ดได้ เนื องจากในใบบัว บกประอบด้วยวิต ามิ น บี ,บี และบี ในปริ ม าณ
สู ง นอกจากนียังทําให้ร่างกายหลัง GABA (gamma-aminobutyric acid) ซึ งเป็ นสารสื อประสาท
ชนิ ดหนึ งในปริ มาณทีมากขึนด้วย จากการศึกษายังพบว่า การรับประทานใบบัวบกจะทําให้คุณ
สามารถจดจ่อกับสิ งใดสิ งหนึงได้นานขึน มีสมาธิ มากขึน ความจําดีขึน และใบบัวบกยังช่วยกําจัด
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สารพิษซึงสะสมในสมองและระบบประสาท ตลอดจนช่วยกําจัดสารพิษตกค้างในร่ างกายประเภท
โลหะหนักและยาต่างๆได้เป็ นอย่างดี ใบบัวบกจะช่วยลดขนาดของเส้นเลื อดขอดเนื องจากใบ
บัวบกจะทําให้คอลลาเจนทีหุ ้มรอบเส้นเลือดดํายืดหยุน่ มากขึนทําให้การไหลเวียนผ่านเส้นเลือดดํา
เป็ นไปได้สะดวกขึนใบบัวบกเพือรักษาความผิดปกติทีตับและไต เช่นตับอักเสบ โรคตับทีเกิดจาก
การดืมสุ รา ข้ออักเสบ รู มาไทติส รํามะนาด(เหงือกอักเสบ) และจากการค้นพบเมือไม่นานมานี
พบว่าในใบบัวบกยังมีสารทีมีฤทธิ ต้านมะเร็ งลําไส้ใหญ่อีกด้วย

ภาพที 2.9 ใบบัวบก
5. ประโยชน์ ของพืชสมุนไพร
1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ยาแผนปั จจุบนั ซึ งบางชนิ ดอาจมีราคา
แพง และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมาก อีกทังอาจหาซื อได้ยากในท้องถินนัน
2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปั จจุบนั และให้ความปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้มาก
กว่า แผนปัจจุบนั
3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถินเพราะส่ วนใหญ่ได้จากพืชซึ งมีอยูท่ วไปทั
ั
งในเมืองและ
ชนบท
4. มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื อยาแผนปั จจุบนั ทีต้องสังซื อจากต่าง
ประเทศเป็ นการลดการขาดดุลทางการค้า
5. ใช้เป็ นยาบํารุ งรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง
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6. ใช้เป็ นอาหารและปลูกเป็ นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตําลึง
7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ และกานพลู
8. ใช้ปรุ งแต่ง กลิน สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุ งแต่งกลินอาหารพวก ขนม
ปั ง เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน
9. สามารถปลูกเป็ นไม้ประดับอาคารสถานทีต่าง ๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ
10. ใช้ปรุ งเป็ นเครื องสําอางเพือเสริ มความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ประคําดีควาย
11. ใช้เป็ นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสู บ
12. เป็ นพืชทีสามารถส่ งออกทํารายได้ให้กบั ประเทศ เช่น กระวาน ขมินชัน เร่ ว
13. เป็ นการอนุรักษ์มรดกไทยให้ประชาชนในแต่ละท้องถิน รู ้จกั ช่วยตนเองในการ นํา
พืชสมุนไพรในท้องถินของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ
14. ทําให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดําเนินชีวติ ใกล้ชิดธรรมชาติยงขึ
ิ น
15. ทําให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็ นไทย[19]
เครืองวัดค่ าการดูดกลืนแสง (Absorption Spectrophotometer)
การหาปริ มาณสารใดสารหนึ งโดยวิธีการทางห้องปฏิบตั ิการมีอยูห่ ลายวิธีแต่วิธีทีนิยม
ใช้มากคือการวัดความเข้มของสี (colorimetry) หรื อการวัดความเข้มของแสง โดยการเปรี ยบเทียบ
กับสารละลายมาตรฐาน(standard solution) ทีทราบค่า ในระยะแรก ๆ การเปรี ยบเทียบความเข้ม
ของสี อาศัยสายตา(visual colorimetry) ซึ งมีความถูกต้องและแม่นยําตํา ต่อมาได้มีการนําตัวไวแสง
(photosensor) มาใช้แ ทนการเปรี ย บเที ย บด้ว ยสายตา จึ ง เรี ย กเครื องมื อ ที ใช้ต ัว ไวแสงว่ า
“photoelectriccolorimeter” หรื อ “photometer” เนืองจากสารหรื อสี ทีจะวัดมีความสามารถในการ
ดูดกลื นแสงหรื อปล่อยแสงทีมีช่วงความยาวคลื น(spectrum)ทีแตกต่างกัน ดังนันเพือให้การวัดมี
ความจําเพาะ(specificity) และความไว(sensitivity) สู ง จึงได้พฒั นาเครื องมือทีสามารถวัดความเข้ม
ของแสงช่วงความยาวคลืนแคบ ๆ ได้อย่างต่อเนืองตามต้องการและใช้ตวั ไวแสงทีมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง เครื องมือดังกล่าวถูกเรี ยกว่า “สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ” (spectrophotometer) ซึ งในปั จจุบนั ได้มี
การพัฒนาไปมากมีทงแบบอะนาล็
ั
อก แบบดิจิตอล รวมทังแบบดิจิตอลทีทํางานโดยอัตโนมัติทีมี
ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการทํางาน
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(ก)

(ข)

(ง)

(ค)

(จ)

(ฉ)
(ช)
ภาพที 2.10 แสดงตัวอย่างเครื อง Spectrophotometer
แบบอนาล็อก (ก)
แบบดิจิตอลชนิดตังโต๊ะ (ข, ง, จ, ฉ, ช)
แบบดิจิตอลชนิดมือถือ (ค)
ทีมา : ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์. (2556). เครืองวัดค่ าการดูดกลืนแสง ABSORPTION SPECTRO
PHOTOMETER. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม. เข้าถึงได้จาก http://home. kku.ac.th/ chuare/ 12/
spectrophotometer.pdf
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เครื องวัดความเข้มของแสง (spectrophotometer) แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ การวัด
แสงทีเปล่งออกมา(emission light) การวัดแสงทีถูกดูดกลืน(absorption light) และการวัดแสงฟลูออ
เรสเซนซ์ (fluorescence light) ทีเปล่งออกมา
เครื องวัดการดูดกลืนแสงและเครื องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ มีองค์ประกอบทีคล้ายกัน
แต่ตาํ แหน่ งการวางอุ ปกรณ์ ต่างกัน กล่าวคื อ เครื องวัดการดู ดกลื นแสงมีหลอดไฟกําเนิ ดแสง
(lightsource) ส่ องแสงผ่านไปยังตัวแยกแสง(monochromator) ผ่านสารตัวอย่าง(sample) ผ่านตัวไว
แสง(photo sensor) แล้วจึงอ่านค่าออกมา ส่ วนเครื องวัดแสงฟลูออเรสเซนซ์ หลอดไฟกําเนิ ดแสงจะ
ส่ องแสงผ่านสารตัวอย่างเพือทําให้เกิ ดแสงฟลูออเรสเซนซ์ แล้วให้แสงฟลูออเรสเซนซ์ทีเกิ ดขึน
ส่ องผ่านไปสู่ ตวั แยกแสงและอุปกรณ์ อืนๆ ตามลําดับ ส่ วนเครื องวัดการเปล่งแสงโดยเปลวไฟมี
อุปกรณ์ต่างๆ เหมือนกับเครื องวัดการดูดกลืนแสงแต่ต่างกันตรงทีไม่มีหลอดไฟกําเนิดแสง
สําหรับสารอินทรี ย ์ สารประกอบเชิ งซ้อนและสารอนิ น ทรี ยโ์ ดยส่ วนใหญ่ สามารถ
ดู ด กลื น แสงหรื อ รั ง สี ที อยู่ใ นช่ ว งยูวีแ ละช่ ว งความยาวคลื นที มองเห็ น ได้ (หรื อ แสงขาว) การ
วิ เ คราะห์ ส ารดัง กล่ า วทังในเชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณด้ว ยคุ ณ สมบัติ นี จึ ง เป็ นที นิ ย มอย่ า ง
กว้างขวาง เพราะให้ความถูกต้องแม่นยําและมีความไวสู ง
UV-Vis spectrophotometer เป็ นเครื องมือทีใช้ในการตรวจวัด ปริ มาณแสง ในช่วงรังสี
ยูวีและช่วงแสงขาว ทีทะลุผา่ นหรื อถูกดูดกลืน โดยตัวอย่าง ทีวางอยู่ ใน เครื องมือ ความยาวคลื น
แสง จะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณ และ ชนิดของ สาร ทีมีอยู่ในตัวอย่างซึ งโดย ส่ วนใหญ่ จะเป็ น
สารอินทรี ย ์ สารประกอบ เชิ งซ้อน และสารอนิ นทรี ยท์ ีสามารถ ดูดกลืนแสง ในช่วงความยาวคลืน
เหล่านีได้ เครื อง UV-Vis Spectrophotometer ในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดทีเล็กลงมีความ
ไวมากขึน ให้ผลลัพธ์ทีถูกต้องแม่นยํามากยิงขึน รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมทีใช้ควบคู่กนั กับ
เครื องมือในการวิเคราะห์และการพ่วงต่อด้วยเทคนิ คอืนๆ ทําให้สามารถนําไปใช้งานได้กว้างขึน
1. UV-Vis Spectrum
คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ ามีแถบสเปคตรัม ตังแต่ช่วงความ ยาวคลืนสัน (รวมทัง รังสี แกมมา
และรังสี เอ็กซ์) ไปจนถึง ช่วงความยาวคลืนยาว (รวมถึงไมโครเวฟ และคลืนวิทยุ) รังสี ยวู ีและ แสง
ขาวเป็ นเพียงส่ วน เล็กๆ ส่ วนหนึง ของคลืนแม่เหล็ก ไฟฟ้ า โดยมี ความยาวคลืน ประมาณ 190-800
นาโนเมตร
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ภาพที 2.11 แถบสเปคตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
ทีมา : พรทิพย์ ตังปรี ยารักษ์. (2556). เครืองตรวจวัดสารด้ วยการดูดกลืนแสง. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม
2556. เข้าถึงได้จาก http:// www.mwit.ac.th/asarawoot/ chem40235.htm
2. UV- Vis spectroscopy
ในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา เทคนิ ค UV- Vis spectroscopy ได้ถูกนําไปใช้งาน ต่าง ๆ อย่าง
มากมาย แม้ว่าทุกวันนี เครื องมือทีนํา เทคนิ คนี ไปใช้จะมีความ แตกต่างจากเครื องมือตัวแรกเป็ น
อย่าง มากแต่เครื องมือเหล่านี ก็ทาํ งานบน หลักการพืนฐานเดียวกัน คือ คุ ณสมบัติ ในการดูดกลื น
แสงของสาร เมือโมเลกุล ของตัวอย่างถู กฉายด้วยแสง ในช่ วง รั งสี ยูวีหรื อแสงขาวที มีพลังงาน
เหมาะสมจะทําให้อิเล็กตรอนภายใน อะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแล้ว เปลียนสถานะไปอยูใ่ นชันทีมี
ระดับ พลังงานสู งกว่า เมือทําการวัดปริ มาณของแสงทีผ่านหรื อสะท้อนมาจากตัวอย่างเทียบกับแสง
จาก แหล่งกําเนิ ด ทีความยาว คลืนค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert ค่าการดูดกลืนแสงหรื อค่า
absorbance ของสารจะแปรผันกับจํานวนโมเลกุลทีมีการดูดกลื นแสง ดังนันจึงสามารถระบุชนิ ด
และปริ มาณของสารทีมีอยูใ่ นตัวอย่างได้
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ภาพที 2.12 เมือได้รับพลังงานเพียงพอ อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลมีการเปลียนระดับชันพลังงาน
ทีมา : พรทิพย์ ตังปรี ยารักษ์. (2556). เครืองตรวจวัดสารด้ วยการดูดกลืนแสง. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม
2556. เข้าถึงได้จาก http:// www.mwit.ac.th/asarawoot/ chem40235.htm

ภาพที 2.13 แผนผังแสดงส่ วนประกอบของเครื อง UV-Vis spectrophotometer แบบลําแสงเดียว
ทีมา : พรทิพย์ ตังปรี ยารักษ์. (2556). เครืองตรวจวัดสารด้ วยการดูดกลืนแสง. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม
2556. เข้าถึงได้จาก http:// www.mwit.ac.th/asarawoot/ chem40235.htm

ภาพที 2.14 ตัวอย่างกราฟทีได้จากการวัดตรวจสารด้วยเครื อง UV-Vis spectrophotometer
ทีมา : พรทิพย์ ตังปรี ยารักษ์. (2556). เครืองตรวจวัดสารด้ วยการดูดกลืนแสง. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม
2556. เข้าถึงได้จาก http:// www.mwit.ac.th/asarawoot/ chem40235.htm
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3. UV-Vis Spectrophotometer
เครื อง UV-Vis Spectrophotometer เป็ นเครื องมือทีนําเทคนิ ค UV-Vis spectroscopy
ไปใช้งาน เครื องมือตัวนี ทําหน้าทีในการตรวจวัด ความ เข้ม แสงที ผ่านหรื อสะท้อนจากตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบกับความเข้มแสงจาก แหล่ง กําเนิ ด เครื อง UV-Vis spectrophotometer โดยทัวไปแล้ว
จะ มีส่วน ประกอบหลักๆ ทีเหมือนกัน ได้แก่แหล่งกําเนิดแสง เกรตติงหรื อ โมโนโครเมเตอร์ เซลล์
ทีบรรจุ สารตัวอย่าง และเครื องตรวจ วัดแหล่งกําเนิดแสง จะต้องให้แสงทีคงทีอย่างต่อเนื อง ตัวที
นิ ยมใช้ คือ หลอดทังสเตนฮาโลเจน ซึ งให้แสงทีมีความยาวคลื นในช่ วง 320-2,500 นาโนเมตร
สําหรับ แหล่ง กําเนิ ดแสงในช่วงรังสี ยวู ีนนจะใช้
ั
หลอดไฮโดรเจนหรื อหลอด ดิวทีเรี ยม ซึ งให้แสง
ในช่ วงความยาวคลื น 160-375 นาโนเมตร แต่แสงที ได้จาก แหล่ งกําเนิ ดนันจะมีความยาวคลื น
ต่างๆ ดังนันจึงต้องใช้ โมโนโครเมเตอร์ เป็ นตัวกระจายแสงออกเพือให้แสงทีจะผ่านไปยังตัวอย่าง
มีความยาวคลื นค่า เดี ยวตาม ทีต้องการหลังจากนันแสงความยาวคลืนค่าเดี ยวจะผ่านไปยังเซลล์ที
บรรจุสารตัวอย่าง และ สารเปรี ยบเทียบ (cuvettes) ซึ งมีรูปร่ างต่างๆ กัน ออกไป แต่โดยส่ วนใหญ่
จะมีลกั ษณะเป็ นกล่องทรงสี เหลียมผืนผ้าทีมีความกว้าง ภายใน 1 เซนติเมตร (ซึ งค่านี จะเป็ นค่า
ระยะทางเดิ น ของแสงที ผ่า นเข้า ไปใน ตัว อย่า งตาม กฎของ Beer-Lambert) เครื อง UV-Vis
spectrophotometer บางรุ่ น สามารถใช้ หลอดทดลองเป็ น cuvettes ได้ แต่ cuvettes ทีดีทีสุ ดนัน ทํา
มา จากควอร์ ตทีมีคุณภาพสู ง สําหรับ cuvettes ทีทําจากแก้วหรื อพลาสติกนัน ก็เป็ นทีนิ ยมใช้กนั
ทัวไป แต่สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงแสงขาวเท่านัน เพราะ แก้ว และพลาสติกดูดกลืนแสงในช่วง
รังสี ยูวีแสงในส่ วนที ไม่ถูกดูดกลื น จะเดิ น ทางผ่านตัวอย่างมาถึ งเครื องตรวจวัด สําหรั บเครื อง
ตรวจวัดทีนิยมใช้ ได้แก่ PMT (photomultiplier tube), diode arrays และ CCDs (charge coupled
devices) เครื องจะทําการบันทึกค่าความยาวคลืน ร่ วมกับค่ามุมของ แต่ละความยาวคลืน ทีเกิดการ
ดูดกลืน ผลของสเปคตรัมทีได้ จะแสดงในรู ป ของกราฟระหว่างค่า absorbance และค่าความยาว
คลืน
เครื อง UV-Vis spectrophotometer สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระบบ คือ แบบลําแสงเดียว
และแบบลําแสงคู่ สําหรับเครื องแบบลําแสงเดียวเป็ นเครื องทีใช้ลาํ แสงเดียวจากแหล่งกําเนิ ดผ่าน
ไปยังตัวอย่าง เครื องมือนี ได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกและมีราคาไม่แพง
มากนัก
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ภาพที 2.15 แผนผังแสดงส่ วนประกอบของเครื อง UV-Vis spectrophotometer แบบลําแสงคู่
ทีมา : พรทิพย์ ตังปรี ยารักษ์. (2556). เครืองตรวจวัดสารด้ วยการดูดกลืนแสง. เข้าถึงเมือ 6 มกราคม
2556. เข้าถึงได้จาก http:// www.mwit.ac.th/asarawoot/ chem40235.htm
สําหรับเครื องแบบลําแสงคู่นนั แสงจะถูกแยกออกเป็ น 2 ลํา ก่อนทีจะไปตกลงบน
ตัวอย่าง โดยแสงลําหนึ งจะใช้เป็ นลําแสงอ้างอิง ขณะทีอีกลําจะผ่านไปยังตัวอย่าง เครื องมือทีเป็ น
แบบลําแสงคู่บางรุ่ นจะมีเครื องตรวจวัด 2 ตัว เพือทีจะตรวจวัดแสงอ้างอิงและแสงทีมาจากตัวอย่าง
ได้พ ร้ อมกัน แต่ในบางรุ่ นจะมี เครื องตรวจวัดเพี ยงตัวเดี ยว โดยแสงทังสองลําจะผ่านตัว beam
chopper ซึ งจะทําหน้าทีกักแสงลําหนึงไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ งเครื องตรวจวัดจึงสามารถ ตรวจวัด
ความแตกต่างของแสงทังสองลําได้[42]
4. วิธีใช้ เครืองวัดการดูดกลืนแสง
เครื องวัดการดูดกลืนแสงแต่ละแบบอาจมีเทคนิ คการใช้และวิธีการใช้แตกต่างกันบ้าง
สําหรับวิธีใช้เครื องวัดการดูดกลืนแสงโดยทัวไปมีดงั นี
4.1. ถอดถุงคลุมเครื องมือออก
4.2. เปิ ดสวิทช์ไฟฟ้ าเพืออุ่นเครื องนาน 10-20 นาที
4.3. ปิ ดแสงจากภายในหรื อภายนอกไม่ให้ตกกระทบตัวไวแสง โดยการปิ ดฝาครอบ
ช่องใส่ คิวเวทท์และปิ ดช่องแสงออก
4.4. ปรับ 0%T ด้วยปุ่ มปรับศูนย์ ค่าความเข้มของแสงควรจะคงที ถ้าไม่คงทีอาจเกิด
จากการอุ่นเครื องไม่พอ หรื อเครื องมือมีความผิดปกติ
4.5. เลือกความยาวคลืนแสงทีต้องการวัดโดยหมุนปุ่ มเลือกความยาวคลืน
4.6. เลือกตัวกรองตัดแสงรบกวนทีเหมาะสม
4.7. ใส่ รีเอเจนต์อา้ งอิง(reagent blank) ลงในช่องในคิวเวทท์ ปิ ดฝาช่องใส่ คิวเวทท์
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4.8. ปรับ 100%T หรื อ 0A ด้วยปุ่ มควบคุมการปรับ ใ นขันตอนนีต้องกระทําทุกครังที
มีการเปลียนความยาวคลืนแสงทีใช้วดั
4.9. ใส่ สารตัวอย่างลงในช่องใส่ คิวเวทท์ ปิ ดฝาช่องใส่ คิวเวทท์
4.10. อ่านค่า %T หรื อ A
4.11. ปิ ดสวิทช์ไฟฟ้ า ปล่อยให้เครื องเย็นก่อนคลุมเครื องด้วยถุงคลุมเครื องมือ
5. ข้ อควรปฏิบัติในการใช้ งาน
เพือให้การใช้เครื องวัดการดูดกลืนแสงมีความผิดพลาดน้อยทีสุ ดควรปฏิบตั ิดงั นี
5.1. เลือกใช้วธิ ีวเิ คราะห์ทีเหมาะสม
5.2. เลือกสารตัวอย่างทีเหมาะสม (ไม่ข่นุ หรื อมีสีอืน ๆ เจือปนมาก)
5.3. ปฏิบตั ิตามคําแนะนําในคู่มือการใช้งาน(operating manual) อย่างเคร่ งครัด
5.4. ตังเครื องมือในทีมีฝุ่นน้อย ความชื นตําอุณหภูมิไม่สูง และควรตังห่ างจากผนัง
เพือให้ความร้อนระบายออกได้ดี
5.5. ใช้เครื องควบคุมโวลต์ (voltage stabilizer) ถ้าโวลต์ของกระแสไฟฟ้ าทีจ่ายให้กบั
เครื องมือมีค่าเปลียนแปลงเกิน 10% (198-242 โวลต์)
5.6. อุ่นเครื องให้พอเพียงก่อนใช้งาน
5.7. ตรวจดูความเสื อมสภาพของหลอดไฟกําเนิ ดแสงเป็ นระยะ ๆ พร้อมกับดูตาํ แหน่ง
ทีถูกต้องด้วย
5.8. ปิ ดหลอดไฟกําเนิดแสงเมือไม่ได้ใช้งาน
5.9. ปิ ดช่องแสงออกเมือไม่ได้วดั ความเข้มของแสง เพือกันการล้า
5.10. ใช้ความกว้างของช่องแสงออกแคบ เพือสร้ างแสงสี เดียวทีมีช่วงความยาวคลื น
แคบ
5.11. ควรอ่านค่าความเข้มของแสงในช่วง 15-80 %T เนืองจากการตอบสนองของตัว
ไวแสงส่ วนใหญ่เป็ นเส้นตรง
5.12. ใช้คิวเวทท์ทีสะอาดและมีค่าความแตกต่างของ %T ตํา
5.13. ในกรณี ทีมีคิวเวทท์นอ้ ยจําเป็ นต้องใช้ร่วมกัน ควรวัดสารละลายทีมีความเข้มข้น
น้อยก่อนสารละลายทีมีความเข้มข้นมากตามลําดับ
5.14. ตรวจสอบความไวของตัวไวแสงเป็ นระยะๆ
5.15. ตรวจสอบการเปลียนแปลง 100 %T หรื อ 0A เป็ นระยะๆ ในขณะทีใช้งาน
เครื องมือและมีการบํารุ งรักษาเครื องมือเป็ นระยะ ๆ และสมําเสมอ[31]
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
พีรศักดิ สุ ทธิโยธิน [29] ได้ทาํ วิจยั เรื อง การย้อมสี เพือตรวจตัวเป็ นตัวตายของอสุ จิแพะ
โดยใช้สีทริ พแพนบลู ซึงพบว่าสี ทริ พแพนบลูให้ผลในการย้อมนําเชื อแพะเพือตรวจตัวเป็ นตัวตาย
ได้อย่างถูกต้อง การติดสี มีค่าเทียบเคียงกับการย้อมด้วยสี อีโอซิ น สามารถใช้ได้ในนําเชื อหลายกลุ่ม
เช่น นําเชือสด นําเชื อทีกระทบต่อความเย็น นําเชือ ทีกระทบต่อความร้อนและนําเชื อทีอุ่นไว้ที 37°
เซลเซี ยส ดังนันสี ทริ แพนบลูจึงเป็ นสี ยอ้ มอีกชนิดหนึงทีสามารถใช้ยอ้ มอสุ จิแพะเพือตรวจตัวเป็ น
ตัวตาย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ศิริพ ร พันธศรี และคณะ[18] วิจยั เรื อง ความสัม พันธ์ของการตรวจพบตัวอสุ จิและ
ระดับแอซิดฟอสฟาเตสใน vaginal swabs ของผูถ้ ูกข่มขืนกระทําชําเรา จํานวน 554 ราย พบว่าจาก
การตรวจหาตัวอสุ จิดว้ ยการย้อมสี nuclear fast red and picroindigocarmine และตรวจวัดระดับแอ
ซิ ดฟอสฟาเตสโดยใช้ Sodium Thymolphtalien monophosphate เป็ นสารตังต้น พบว่า ตัวอย่างที
พบตัวอสุ จิ 1+ 2+ 3+ และ 4+ มีค่ามัธยฐานของระดับแอซิ ดฟอสฟาเตสเท่ากับ 138 U/L (พิสัย 6 >1000 U/L), >1000 U/L (พิสัย 11 - >1000 U/L), >1000 U/L (พิสัย 98 - >1000 U/L) และ >1000
U/L (พิสัย 14 - >1000 U/L) ตามลําดับ ตัวอย่างทีมีระดับแอซิ ดฟอสฟาเตส มากกว่า 300 U/L มัก
ตรวจพบตัวอสุ จิ (90%) และผูเ้ สี ยหายทีมารับการตรวจภายใน 24 ชัวโมง ตรวจพบตัวอสุ จิ 64 %
หลังจากนันโอกาสตรวจพบตัวอสุ จิจะน้อยลงไปเรื อยๆจนถึ งวันที 11 ตัวอสุ จิและระดับ AP จะ
ลดลงอย่างรวดเร็ วใน 3 วันแรกหลังมีเพศสัมพันธ์
อรนุ ช วงศ์วฒั นาเสถี ยร [22] ได้ศึกษาฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดเมธานอล
และนําของดอกชบา พวงชมพู ดอกเข็ ม ดอกลันทมขาว ดอกกระเจี ย ว ดอกบัว ดอกปี ป
ทองพันชังชมพู่ม่าเหมียวและทับทิม ทําโดย 2 วิธี คือ วิธี scavenging capacity (DPPH) วิธี ferric
reducing antioxidant power (FRAP) ส่ วนปริ มาณของสารประกอบฟี โนลิคนันได้ทาํ การศึกษาโดย
ใช้ Folin – Ciocalteu เป็ นตัวทําปฏิกิริยา พบว่าสารสกัดด้วยนําของดอกเข็มแสดงฤทธิ ต้านอนุ มูล
อิสระสู งสุ ด (โดยวิธี FRAP) และแสดงปริ มาณสารประกอบฟี โนลิคสู งสุ ด
วิทยา อมรกิจบํารุ งและสมาน แซ่ โค้ว [35] ทํางานวิจยั เรื อง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ด
ผนึกนาโนเม็ดสี หลายสี เป็ นการศึกษาเกียวกับการหาสารสี ในพืชทีดูดกลืนแสงเพือทดแทนการใช้
โลหะรู เทเนียมในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเลือกพืช 4 ชนิ ด คือ หมากเม่า ดอกดาวเรื อง ต้น
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คริ สต์มาสและสาหร่ ายสไปรู ไลน่านํามาสกัดสี จากนันนําสี ต่างทีได้จากพืชทัง 4 ชนิดมาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงของสี ยอ้ ม โดยสี นาเงิ
ํ นอมม่วงได้จากผลหมากเม่า มีค่าการดูดกลืนแสงระหว่าง 550 –
650 นาโนเมตร สี แดงได้จากใบต้นคริ สต์มาส มีค่าการดูดกลืนแสงระหว่าง 450 – 650 นาโนเมตร
สี เหลืองได้จากดอกดาวเรื อง มีค่าการดูดกลืนแสงระหว่าง 400 – 500 นาโนเมตร และสี เขียวได้จาก
สาหร่ ายสไปรู ไลน่า มีค่าการดูดกลืนแสงที 410 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร จากนันนําสี ยอ้ มที
ได้มาใช้ในการประดิ ษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดผลึ กนาโนเม็ดสี หายสี จากผลการวิจยั พบว่าสารที
เป็ นตัวดูดกลืนแสงของพืชสามารถนํามาเป็ นตัวดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ด
สี ได้ การนําตัวดูดกลืนแสงจากพืชในรู ปของคลอโรฟิ ลล์หรื อเม็ดสี มาเป็ นตัวดูดกลืนแสงในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี จะเป็ นแนวทางหนึงทีทําให้ตน้ ทุนของการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มี
ราคาถูกลง ซึงนีคือหนึงในการนําเอาสารสี ในพืชมาใช้ประโยชน์
ปานทิพย์ บุญส่ งและคณะ[30] ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การวิเคราะห์รงควัตถุของสารสกัด
จากพืชท้องถินของไทย 3 ชนิด ได้แก่ Caesalpinia sappan L., Carthamus tinctorius L. และ
Hisbiscus sabdariffa L. สกัดด้วยตัวทําละลาย 3 ชนิ ด คือ อะซิ โตน เอทานอลและเมทานอล
ผลการวิจยั พบว่า Caesalpinia sappan L., Carthamus tinctorius L. และ Hisbiscus sabdariffa L.
ทีสกัดด้วยเมทานอลให้ ร้อยละความเข้มข้นของสี สู งสุ ด เท่ากับร้อยละ 14.5, 26.3 และ 40.7 โดย
นําหนัก ตามลําดับ เมือนําไปวัดค่าสี พบว่า พืชทัง 2 ชนิดให้สีแดงเหลืองและสี เหลืองเขียว ส่ วน
Hisbiscus sabdariffa L. ให้สีแดงเหลืองและสี เหลืองเขียว ส่ วนค่าการดูดกลืนแสงสู งสุ ด( Omax )
ของสารสกัดจากพืชทัง 3 ชนิด มีค่าระหว่าง 470 และ 620 nm และพบสาร Prasinoxanthin, lutein,
alloxanthin และอนุพนั ธ์ของ chlorophyll a และ chlorophyll b
อรสุ รินทร์ และคณะ [23]ได้ศีกษาความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระในดอกไม้ที
รับประทานได้ทงหมด
ั
6 ชนิด ได้แก่ ดอกชบา ดอกกุหลาบ ดอกเข็ม ดอกแค ดอกขจรและดอก
ผักปลัง พบว่าสารประกอบฟี นอลิคพบมากในดอกชบา ดอกเข็ม ดอกกุหลาบ ดอกปลัง ดอกขจร
และดอกแค ส่ วนการวิเคราะห์กิจกรรมต้านอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่าดอกไม้ทีมีฤทธิ ต้าน
อนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกขจร ดอกแคและผักปลัง
ศศิมาภรณ์ ลาภเจริ ญ [26] ได้ทาํ การศึกษา สมบัติการต้านอนุ มูลอิสระของดอกไม้
งานวิจยั นีได้ทาํ การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโธไซยานินและสารประกอบฟี นอลิกในดอกอัญชัน เข็ม
แดง เฟื องฟ้ า กุหลาบมอญและกล้วยไม้ป่า พบว่า 1% HCL/ MeOH เป็ นตัวทําละลายทีสกัด
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แอนโธไซยานินได้มากทีสุ ดและเข็มแดงมีปริ มาณแอนโธไซยานิ นสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ กุหลาบ
มอญ อัญชัน เฟื องฟ้ าและกล้วยไม้ ตามลําดับ สําหรั บสารประกอบฟี นอลิ ก พบว่าเข็มแดงมี
ปริ มาณสู งสุ ด กุหลาบมอญ เฟื องฟ้ า อัญชันและกล้วยไม้ มีปริ มาณลดลงตามลําดับ จากการศึกษา
ความสามารถในการรี ดิวซ์ พบว่าเข็ม แดงมีค วามสามารถในการรี ดิวซ์ สู งที สุ ด รองลงมาเป็ น
กุหลาบมอญ อัญชัน เฟื องฟ้ าและกล้วยไม้ ในการทดสอบฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระด้วย DPPH พบว่า
เข็มแดงมีค่า IC50 สู งทีสุ ดและกุหลาบมอญ อัญชัน เฟื องฟ้ าและกล้วยไม้ มีค่าลดลงตามลําดับ
งานวิจัยในต่ างประเทศ
A.J. Hackett and J.W. Macpherson [40] งานวิจยั เรื อง Some Staining Procedures for
Spermatozoa. A review งานวิจยั นี ได้ทาํ นําเสนอถึงวิธีการเตรี ยมสี ยอ้ มและขันตอนการย้อมสี อสุ จิ
ในรู ปแบบต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลักๆ คือ Morphological stains, Differential stains
Fluorescent Dye และ Feulgen DNA stains
Jean-Pascal Allery และคณะ [38] ได้ทาํ งานวิจยั เรื อง Cytological Detection of
Spermatozoa: Comparison of Three Staining Methods. โดยงานวิจยั นี ได้ทาํ การตรวจดูลกั ษณะ
การติดสี ของตัวอสุ จิโดยทําการเปรี ยบเทียบจากวิธีการย้อมสี อสุ จิ 3 สี ทีนิ ยมใช้มากทีสุ ด ได้แก่
Christmas tree, hematoxylin – eosin และ alkaline fuchsin โดยเก็บตัวอย่าง cervicovaginal swab
จากผูห้ ญิง จํานวน 174 คน ที สามารถระบุวนั สุ ดท้ายที มี เพศสัมพันธ์ ได้อย่างแน่ นอน โดยจาก
การศึกษาพบว่า สี Alkaline fuchsin ไม่สามารถตรวจพบตัวอสุ จิในตัวอย่างได้เมือเปรี ยบเทียบกับ
สี Hematoxylin – eosin และ Christmas tree ซึ งสามารถตรวจพบเจอตัวอสุ จิได้ดีทีสุ ดในช่วงเวลา
72 ชัวโมงแรก นอกจากนี ยังพบว่ามีปัจจัยภายนอก 2 ประการทีมีผลทําให้ความสามารถในการ
ตรวจพบอสุ จินนตํ
ั าลง คือ ช่วงเวลาตังแต่การมีเพศสัมพันธ์และปริ มาณของอสุ จิ
L.Björndahl และคณะ[39] ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื อง Evaluation of the one-step eosinnigrosin staining technique for human sperm vitality assessment ซึ งพบว่าวิธีการย้อมสี eosinnigrosin แบบขันตอนเดียวสําหรับการตรวจประเมินค่าการอยูร่ อดของตัวอสุ จิ ได้ถูกพัฒนาขึนในปี
1950 เพือใช้กบั สัตว์เลียงลูกด้วยนํานมทีต่างชนิ ดกัน ถึงแม้วา่ โดยปกติแล้วจะมีการนํามาใช้กบั ตัว
อสุ จิของมนุ ษย์ในนําอสุ จิก็ตาม แต่การใช้ประโยชน์นียังไม่เคยถูกประเมินและตีพิมพ์เผยแพร่ มา
ก่ อน วิธีก ารที ใช้ศึ กษาคือ ใช้เทคนิ ค นี ประเมิ นค่ าความอยู่รอดของตัวอสุ จิใ นตัวอย่างนําอสุ จิ
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จํานวน
ตัวอย่าง ทีมีความเกียวข้องกัน ซึงผลทีได้จากการศึกษาครังนี คือ วิธีการย้อมสี eosinnigrosin แบบขันตอนเดี ย วนี ให้ผ ลลัพ ธ์ ทีสามารถนํา เอาไปใช้ป ระโยชน์ ได้เมื อมี ก ารประเมิ น
ร่ วมกับข้อมูลการเคลื อนทีของตัวอสุ จิภายใต้กฏเกณฑ์มาตรฐานของ World Health Organization
standard (1992, 1999) ซึ งค่าเฉลียของผลรวมของการย้อมติดสี (นันคือ คิดรวมตัวทีตาย)และตัว
อสุ จิทีเคลือนไหวเมือใช้กบั วิธีการนี คิดเป็ น % (SD+ 10 %) การกระจายตัวของผลรวมสําหรับ
เปอร์เซ็นต์การย้อมติดสี และเปอร์เซ็นต์ของตัวอสุ จิทีเคลือนไหวมีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะถ้า
ไม่ ค าํ นึ ง ถึ ง ตัว อย่า งนําอสุ จิที มี จาํ นวนตัว อสุ จิที ตายมากหรื อน้อย โดยสรุ ป ได้ว่า การควบคุ ม
คุ ณภาพและมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์ นําอสุ จินัน สามารถอาศัยวิธีการง่ ายๆและมี ความ
น่ าเชื อถื อเพือทําให้เกิ ดความง่ า ยต่อการเรี ย นรู ้ และง่ ายต่ อการปฏิ บตั ิอย่างต่ อเนื องในแนวทางที
เหมือนกัน วิธีการย้อมสี eosin-nigrosin แบบขันตอนเดียวนี ไม่จาํ เป็ นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ทีมี
คุณสมบัติพิเศษในการมองทีระยะแตกต่างกันแต่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงสว่างปกติก็
สามารถมองเห็นได้ ตังแต่วธิ ี การย้อมสี นีประกอบด้วยขันตอนทีไม่มากมายนักและมีขอ้ กําหนดใน
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน วิธีการนีจึงควรเป็ นวิธีทีแนะนําให้เป็ นอีกหนึ งทางเลือกสําหรับ
การตรวจวิเคราะห์นาอสุ
ํ จิเมือต้องการประเมินความอยูร่ อดของตัวอสุ จิ

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติ
เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ทดลองโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อศึ ก ษาและพัฒ นาวิธี ก ารย้อมสี อ สุ จิ โดยการใช้
สมุนไพรธรรมชาติและศึกษาความคงตัวของสี ยอ้ มอสุ จิทีได้จากสมุนไพรธรรมชาติ โดยมีขนตอน
ั
ในการดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี
1. เครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ในการทดลอง
2. วัตถุดิบและสารเคมีทีใช้ในการทดลอง
3. ขันตอนและวิธีการทดลอง
4. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
1. เครืองมือและอุปกรณ์ทใช้
ี ในการทดลอง
1.1 เครื องมือ
1.1.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา ยีห้อ Olympus รุ่ น BX50
1.1.2 กล้องถ่ายรู ป ยีห้อ Olympus รุ่ น CAMEDIA C-7070
1.1.3 เครื อง Spectrophotometer ยีห้อ BioSystems รุ่ น BTS-330
1.1.4 เครื องชังนําหนัก
1.1.5 เครื อง Mixer
1.1.6 เครื องปันไฟฟ้ า ยีห้อ PHILIPS
1.1.7 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ยีห้อ Olympus รุ่ น CX31
1.1.8 เครื อง Counter
1.2 อุปกรณ์
1.2.1 มีด
1.2.2 Immersion oil
1.2.3 บีกเกอร์
1.2.4 แท่งแก้วคน
1.2.5 ฟอยด์
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1.2.6 ผ้าขาวบาง
1.2.7 กรวยแก้ว
1.2.8 ขวดแก้วหรื อขวดสี ชา
1.2.9 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 (เส้นผ่าศูนย์กลาง เซนติเมตร)
1.2.10 หลอดหยดพลาสติก
1.2.11 กระจกสไลด์
1.2.12 Rack
1.2.13 Tip
1.2.14 Adjustment Autopipette 20 μl, 20-200 μl
1.2.15 Appendrof tube
1.2.16 กะละมัง
1.2.17 ตะกร้าพลาสติก
1.2.18 ถุงมือ
1.2.19 ไม้จิมฟันหรื อแท่งพลาสติก
. . โกร่ งบดยาหรื อครก
. . พาราฟิ ล์ม

ภาพที 3.1 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา ยีห้อ Olympus รุ่ น BX50
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ภาพที 3.2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ยีห้อ Olympus รุ่ น CX31

ภาพที 3.3 เครื อง Spectrophotometer ยีห้อ BioSystems รุ่ น BTS-330
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ภาพที 3.4 กล้องถ่ายรู ป ยีห้อ Olympus รุ่ น CAMEDIA C-7070

ภาพที 3.5 เครื อง Counter
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2. วัตถุดิบและสารเคมีทใช้
ี ในการทดลอง
2.1 วัตถุดิบ
2.1.1 สมุนไพรธรรมชาติสดและแห้ง คือ ดอกกระเจียบแดง ดอกอัญชัน บัวบก
และขมินชัน
2.1.2 นําเชืออสุ จิของมนุษย์
2.2 สารเคมี
2.2.1 นําเกลือ
2.2.2 เอทานอล เข้มข้น 70%
2.2.3 เอทานอล เข้มข้น 95%
3. ขันตอนและวิธีการทดลอง
3.1 การคัดเลือกตัวอย่างวัตถุดิบทีใช้ในการทดลอง แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
การคัดเลือกตัวอย่างวัตถุดิบ
สมุนไพรธรรมชาติทงสดและแห้
ั
ง
ราคาถูก หาง่ าย มีสีเฉพาะตัวคล้ าย
กับสี สังเคราะห์ ในท้องตลาด คือ
สี แดง สี นําเงิน สี เหลือง สี เขียว
1. ดอกกระเจียบแดงสด
2. ดอกกระเจียบแดงแห้ง
3. ดอกอัญชันสด
4. ดอกอัญชันแห้ง
5. ขมินชันสด
6. ขมินชันแห้ง
7. บัวบกสด
8. บัวบกแห้ง

นําเชื อมนุษย์ (นําอสุ จิ) จากอาสาสมัคร
อายุระหว่ าง 15- 35 ปี สุ ขภาพร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ [6]
1. เก็บตัวอย่างนําอสุ จิดว้ ยวิธีการสําเร็ จ
ความใคร่ ดว้ ยตัวเอง
2. ตรวจสอบปริ มาณ สี ความหนืด pH
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
3. ลักษณะรู ปร่ างอสุ จิปกติ

ภาพที 3.6 แผนผังแสดงการคัดเลือกตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติและนําอสุ จิ
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3.2 การเตรี ยมตัวอย่างวัตถุดิบในการทดลอง
สมุนไพรธรรมชาติสด สมุนไพรธรรมชาติแห้งและนําอสุ จิมนุษย์
สมุนไพรธรรมชาติสด
ล้างนําให้สะอาด ผึงลมให้แห้ง
(กระเจียบแดงและอัญชันใช้กลีบดอก บัวบกใช้ใบ ขมินชันใช้เหง้า)
นํามาหันเป็ นชินเล็กๆและปันด้วยเครื องปั นไฟฟ้ าให้ละเอียด
(ความเร็ วระดับ 2 นาน 10 - 20 นาที)
เก็บใส่ ภาชนะทีสะอาดและปิ ดฝาให้แน่น
รอนําไปทดสอบขันต่ อไป
สมุนไพรธรรมชาติแห้ ง (จากสมุนไพรสด)
ล้างนําให้สะอาด ผึงลมให้แห้ง
(กระเจียบแดงและอัญชันใช้กลีบดอก บัวบกใช้ใบ ขมินชันใช้เหง้านํามาหันเป็ นชินบางๆ)
นําไปตากแดด ประมาณ 5 - 6 วัน
ใส่ ครกตําและปั นด้วยเครื องปั นไฟฟ้ าจนละเอียด
(ความเร็ วระดับ 2 นาน 10 - 20 นาที)
เก็บใส่ ภาชนะทีสะอาดและปิ ดฝาให้แน่น
รอนําไปทดสอบขันต่ อไป
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นําอสุ จิมนุษย์ (Sperm)
นํานําอสุ จิมาแบ่งใส่ Appendrof tube หลอดละ 100 ไมโครลิตร
นําแช่แข็งที – 20 องศาเซลเซียส
รอนําไปทดสอบขันต่ อไป

ภาพที 3.7 แผนผังแสดงขันตอนการเตรี ยมวัตถุดิบสําหรับใช้ในการทดลอง
3.3 การเตรี ยมสี ยอ้ มสมุนไพร
ระบุรายละเอียดของส่ วนผสมของสี ยอ้ มทีเตรี ยมจากสมุนไพรทัง 8 ชนิด คือ ดอก
กระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง ดอกอัญชันสด ดอกอัญชันแห้ง ใบบัวบกสด ใบบัวบก
แห้ง เหง้าขมินชันสดและเหง้าขมินชันแห้งกับตัวทําละลายทีใช้สกัดจํานวน 3 ชนิด คือ นําเกลือ เอ
ทานอลเข้มข้น 70 % และเอทานอลเข้มข้น 95% ( โดยสมุนไพร 1 ชนิ ด ใช้ตวั ทําละลายทัง 3 ชนิด )
บนสลากข้างบีกเกอร์ ดังตารางที 3.1
ตารางที 3.1 แสดงรายละเอียดของส่ วนผสมของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด ดอก
กระเจียบแดงแห้ง ดอกอัญชันสด ดอกอัญชันแห้ง ใบบัวบกสด ใบบัวบกแห้ง เหง้า
ขมินชันสดและเหง้าขมินชันแห้งกับตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70 %
และเอทานอลเข้มข้น 95%
ส่ วนผสมของสีย้อมในบีกเกอร์ ใบที
1
2
3
4
5
6

รายละเอียดทีระบุ
ดอกกระเจียบแดงสด + นําเกลือ
ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ดอกกระเจียบแดงแห้ง + นําเกลือ
ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
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ส่ วนผสมของสีย้อมในบีกเกอร์ ใบที
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายละเอียดทีระบุ
ดอกอัญชันสด + นําเกลือ
ดอกอัญชันสด +เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกอัญชันสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ดอกอัญชันแห้ง + นําเกลือ
ดอกอัญชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกอัญชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ใบบัวบกสด + นําเกลือ
ใบบัวบกสด + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ใบบัวบกสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ใบบัวบกแห้ง + นําเกลือ
ใบบัวบกแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ใบบัวบกแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
เหง้าขมินชันสด + นําเกลือ
เหง้าขมินชันสด + เอทานอลเข้มข้น 70%
เหง้าขมินชันสด + เอทานอลเข้มข้น 95%
เหง้าขมินชันแห้ง + นําเกลือ
เหง้าขมินชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
เหง้าขมินชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %

ชังตัวอย่างสมุนไพรสด จํานวน 4 ชนิดและสมุนไพรแห้ง จํานวน 4 ชนิด โดยนําหนักของสมุนไพร
ชนิดละ 1 กิโลกรัม : ตัวทําละลายชนิดละ 500 ml ใส่ ในบีกเกอร์ ดังตารางที 1
นําส่ วนผสมมาผสมกันในบีกเกอร์ คนให้เข้ากันและปิ ดฝาให้สนิท ตังทิงในทีมืดข้ามคืน
นําสี ทีเตรี ยมไว้มากรองเอากากออกโดยใช้ผา้ ขาวบาง ทําซํา 4-5 ครัง
และกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman no. 1 จนได้สีทีไม่มีตะกอน
เก็บสี ทีได้ไว้ในขวดสี ชาหรื อหุ ม้ ฟอยด์ไม่โดนแสง เก็บในตูเ้ ย็น 4 องศาเซลเซียส
รอทดสอบต่อไป
ภาพที 3.8 แผนผังแสดงขันตอนการเตรี ยมสี ยอ้ มสมุนไพร
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3.4 การคัดเลือกสี ยอ้ มสมุนไพรทีสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิ โดยใช้วธิ ี การย้อม วิธี ดังนี
นําสี ยอ้ มทัง 24 สี มาย้อมดูการติดสี ตวั อสุ จิบนกระจกสไลด์ทงั 2 วิธี วิธีละ 2 แผ่น
วิธีที 1
ดูดสี ยอ้ ม 100 ไมโครลิตร + นําอสุ จิ 10 ไมโครลิตรใส่ ใน Appendrof Tube
ผสมให้เข้ากันด้วยเครื อง Mixer และตังทิงไว้ 3 นาที
นําส่ วนผสมสี ยอ้ มและอสุ จิมาหยดลงบนกระจกสไลด์ 10 ไมโครลิตร
จากนันเสมียร์ เป็ นวงรี ขนาดประมาณ 1.5 x2.5 cm. ทิงไว้รอจนแห้ง
นําไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ทีกําลังขยาย 100x นับตัวอสุ จิทีติดสี จากทังหมด 200 ตัว

วิธีที 2
ดูดนําอสุ จิ 10 ไมโครลิตรมาหยดบนกระจกสไลด์
เสมียร์ให้เป็ นวงรี ขนาดประมาณ 1.5 x2.5 cm. ทิงไว้รอจนแห้ง
ดูดสี ยอ้ มหยดให้ท่วมบริ เวณทีเสมียร์และทิงไว้ 3 นาที
เทสี ส่วนเกินทิงและรอให้แห้ง
จากนันนําไปดูใต้กล้องจุลทรรศน์ทีกําลังขยาย 100x นับตัวอสุ จิทีติดสี จากทังหมด 200 ตัว
ภาพที 3.9 แผนผังแสดงวิธีการย้อมสี วธิ ีที 1 และวิธีที 2
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. การเปรี ยบเทียบวิธีการย้อมสี อสุ จิจาก วิธี ดังนี
นําสี ยอ้ มสมุนไพรทีสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิมาทําการย้อมทัง 2 วิธี (ตามทีกล่าวมาแล้ว)
วิธีละ 20 สไลด์
นับจํานวนตัวอสุ จิทีติดสี จากทังหมด 200 ตัว ใต้กล้องจุลทรรศน์ที 100x
ภาพที 3.10 แผนผังแสดงขันการเปรี ยบเทียบการย้อมสี อสุ จิจาก 2 วิธี
หลังจากได้สียอ้ มทีสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิและวิธีการย้อมทีดี ให้ทาํ การเตรี ยมสไลด์
อสุ จิและย้อมสี สไลด์เตรี ยมไว้อีก 30 แผ่นต่อ 1 สี ยอ้ ม เพือเก็บไว้สําหรับในขันตอนการดูความคง
ตัวของสี ยอ้ มบนสไลด์ต่อไป
3. การทดสอบความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพร แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ คือ
3.6.1 ทดสอบความคงตัวของสี ย้อมในขวดสี
- การวัดค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ ม จํานวน 30 วัน โดยเครื อง Spectrophotometer
- นําสี ยอ้ มในขวดมาย้อมสไลด์ทุกวันๆละ 2 แผ่น จํานวน 30 วัน
ดูค่าการดูดกลืนแสงของสี ย้อมในขวด
ทํากราฟมาตรฐานเพือหาความยาวคลืนแสงทีเหมาะสม
กับการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพร
นําสี ยอ้ มมาทําการวัดค่าการดูดกลืนแสง
ทีความยาวคลืน 405, 420, 450, 505, 546, 578 และ 670 nm
โดยวัด 10 ครังต่อ 1 ความยาวคลืน
หาค่าเฉลียและนํามาเขียนกราฟเพือหาความยาวคลืนทีเหมาะสม
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ทําการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ ม จํานวน 30 วันและนําไปสร้างกราฟ
(โดยใช้ความยาวคลืนแสงทีได้จากการทํากราฟมาตรฐาน)
สังเกตค่าการดูดกลืนแสงทีวัดได้ในแต่ละวัน ว่าอยูใ่ นช่วงค่าทีกําหนด Mean + 2S.D หรื อไม่
ดูการย้อมติดสี ตัวอสุ จิ จํานวน 30 วัน
ทําการย้อมสไลด์ดูการติดสี ตวั อสุ จิและนับตัวทีย้อมติดสี จากทังหมด 200 ตัว
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทีกําลังขยาย 100x จํานวน 30 วัน วันละ 2 แผ่น
ภาพที 3.11 แผนผังแสดงขันตอนการทดสอบความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรในขวดเก็บสี
3. .2 ทดสอบความคงตัวของสี ย้อมทีอยู่บนสไลด์
นําสไลด์ทีย้อมเตรี ยมไว้แล้วในวันแรกทีทดสอบเลือกสี ยอ้ มและวิธีการย้อมทีเหมาะสม
ในข้อ 3.5 มาทําการตรวจดูการติดสี ตวั อสุ จิใต้กล้องจุลทรรศน์ทีกําลังขยาย 100x
จํานวน 30 วัน วันละ 1 แผ่นสไลด์
นับจํานวนตัวอสุ จิทีติดสี จากทังหมด 200 ตัว
ภาพที 3.12 แผนผังแสดงขันตอนการทดสอบความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรบนสไลด์
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กําหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกตัวอสุ จิจากการนับใต้กล้องจุลทรรศน์ทีกําลังขยาย 100x
หรื อบนพืนทีประมาณ 0.13 x 10-7 ตารางเมตร ดังนี
1. อสุ จิทีย้อมติดสี ทวทั
ั งส่ วนหัว (+)
2. อสุ จิทีย้อมติดสี เฉพาะส่ วนหลังอะโครโซม (+)
3. อสุ จิทีย้อมไม่ติดสี ในส่ วนหัว (-)
ในการทดลองวิจยั ครังนีทําการอ่านสไลด์ให้แล้วเสร็ จในวันทีทําการเสมียร์ [29]
3.7 การวิเคราะห์ผลการทดลอง
การวิเ คราะห์ ข้อมู ล ของการศึ ก ษาวิจ ัย อาศัย โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสัง คมศาสตร์
(Statistical Pakage for Social Science : SPSS) สถิติทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ( Descriptive Statistics ) ได้แก่ ค่าเฉลี ย (Mean) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) % CV และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดย One way – ANOVA[13, 16]

บทที 4
ผลการทดลอง
ในการศึ ก ษาวิจ ัย เรื อง การพัฒ นาวิ ธี ก ารย้อ มสี อ สุ จิ อ ย่า งง่ า ยโดยการใช้ส มุ น ไพร
ธรรมชาติ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ( Experimental Study ) ผูว้ ิจยั ได้นาํ สมุนไพรธรรมชาติ จํานวน 8
ชนิด คือ ดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง ดอกอัญชันสด ดอกอัญชั นแห้ง ใบบัวบก
สด ใบบัวบกแห้ง เหง้าขมินชันสดและเหง้าขมินชันแห้ง มาทําสี ยอ้ มอสุ จิโดยการนําเอาสมุนไพร
ดังกล่าวมาสกัดสี ดว้ ยตัวทําละลาย จํานวน 3 ชนิ ด คือ นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70 % และเอทา
นอลเข้มข้น 95 % โดยสมุนไพรแต่ละชนิ ดจะถูกสกัดสี ดว้ ยตัวทําละลายทัง 3 ชนิ ด ทําให้การ
ทดลองครังนีมีสียอ้ มสมุนไพรทังหมด 24 สี ยอ้ ม จากนันได้นาํ สี ยอ้ มทีได้ไปทดลองย้อมดูการติดสี
ของตัวอสุ จิและทําการประเมินค่าความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรทีเก็บในขวดสี และความคงตัวของ
สี ยอ้ มบนแผ่นสไลด์ทีทําการเก็บรักษาทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ นระยะเวลา 30 วัน ซึ งผลการศึกษาวิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 การย้อมติดสี อสุ จิโดยใช้สีสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง ดอก
อัญชันสด ดอกอัญชันแห้ง ใบบัวบกสด ใบบัวบกแห้ง เหง้าขมินชันสดและเหง้าขมินชันแห้ง
1. ลักษณะการย้อมติดสี ตวั อสุ จิโดยใช้สียอ้ มสมุนไพรธรรมชาติ 24 ชนิ ด โดยใช้วิธีการ
ย้อมสี 2 วิธี
2. การย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย 3
ชนิด คือ นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยการย้อมสี วธิ ีที 1และวิธีที 2
3. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของวิธีการย้อมสี อสุ จิวิธีที 1 และวิธีที 2 จากสี ยอ้ มสมุนไพรจาก
ดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95 %
4. การเปรี ยบเทียบการย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัว
ทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยใช้วธิ ีการย้อมที 1
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5. การเปรี ยบเทียบการย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทํา
ละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยใช้วธิ ีการย้อมที 2
ตารางที 4.1 แสดงลักษณะการย้อมติดสี ตวั อสุ จิโดยใช้สียอ้ มสมุนไพรธรรมชาติ 24 ชนิด โดยใช้
วิธีการย้อมสี 2 วิธี
สี
ย้อม
ที
1

ลักษณะการย้ อมตัวสีอสุ จิ
ส่ วนผสมของสี ย้อมสมุนไพร
ดอกกระเจียบแดงสด + นําเกลือ

2

ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเข้มข้น 70 %

3

ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ดอกกระเจียบแดงแห้ง + นําเกลือ
ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ดอกอัญชันสด + นําเกลือ
ดอกอัญชันสด +เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกอัญชันสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ดอกอัญชันแห้ง + นําเกลือ
ดอกอัญชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ดอกอัญชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ใบบัวบกสด + นําเกลือ
ใบบัวบกสด + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ใบบัวบกสด + เอทานอลเข้มข้น 95 %
ใบบัวบกแห้ง + นําเกลือ
ใบบัวบกแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
ใบบัวบกแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %
เหง้าขมินชันสด + นําเกลือ
เหง้าขมินชันสด + เอทานอลเข้มข้น 70%
เหง้าขมินชันสด + เอทานอลเข้มข้น 95%
เหง้าขมินชันแห้ง + นําเกลือ
เหง้าขมินชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 70 %
เหง้าขมินชันแห้ง + เอทานอลเข้มข้น 95 %

วิธีการย้อมแบบที 1
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(200 ตัว)
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(199 ตัว)
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(200 ตัว)
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี

วิธีการย้อมแบบที 2
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(198 ตัว)
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(199 ตัว)
ติดส่ วนหัวสี ชมพู
(199 ตัว)
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
ไม่ติดสี
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จากตารางที 4.1 พบว่าสี ยอ้ มสมุนไพรธรรมชาติ จํานวน 21 ชนิ ด ไม่สามารถย้อมติดสี
ตัวอสุ จิได้และมีสียอ้ มสมุนไพรธรรมชาติ จํานวน 3 ชนิ ด ทีสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิได้ นันคือ สี
ย้อมสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายนําเกลือสามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัว
ของตัวอสุ จิ จํานวน 200 ตัว โดยวิธีการย้อมสี แบบที 1 และสามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัว
ของตัวอสุ จิ จํานวน 198 ตัว โดยวิธีการย้อมสี แบบที 2 สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัว
ทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70% สามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิ จํานวน 199 ตัว
โดยวิธีการย้อมสี แบบที 1 และสามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิ จํานวน 199 ตัว
โดยวิธีการย้อมสี แบบที 2 และสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น
95% สามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิ จํานวน 200 ตัว โดยวิธีการย้อมสี แบบที 1
และสามารถย้อมติดสี ชมพูบริ เวณส่ วนหัวของตัวอสุ จิ จํานวน 199 ตัว โดยวิธีการย้อมสี แบบที 2

(ก)

(ข)

ภาพที 4.1 แสดงภาพตัวอสุ จิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ
โดยการย้อมวิธีที 1 (ก) และวิธีที 2 (ข)
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(ค)

(ง)

ภาพที 4.2 แสดงภาพตัวอสุ จิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายเอทา
นอลเข้มข้น 70% โดยการย้อมวิธีที 1 ( ค ) และวิธีที 2 ( ง )

(จ)

(ฉ)

ภาพที 4.3 แสดงภาพตัวอสุ จิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายเอทา
นอลเข้มข้น 95% โดยการย้อมวิธีที 1 ( จ ) และวิธีที 2 ( ฉ )
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ภาพที 4. 4 แสดงภาพตัวตัวอสุ จิทีย้อมไม่ติดสี สมุนไพรธรรมชาติ

ตารางที 4.2 แสดงผลการย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทํา
ละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95%โดยวิธีที 1และวิธีที 2
จํานวนตัวอสุ จิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายทัง 3 ชนิด
แผ่นที

วิธีที 1

วิธีที 2

1
2
3
4

นําเกลือ
(ตัว)
200
200
198
196

เอทานอลเข้มข้น
70% (ตัว)
199
199
197
199

เอทานอลเข้มข้น
95% (ตัว)
200
197
198
198

นําเกลือ
(ตัว)
200
200
196
197

เอทานอลเข้มข้น
70% (ตัว)
198
199
200
197

เอทานอลเข้มข้น
95% (ตัว)
200
198
198
199

5

200

198

197

197

196

197

6

197

197

200

200

198

199

7

200

196

200

198

199

196

8

197

200

198

200

197

197

9

198

195

197

200

196

198

10

200

200

198

196

200

196

11

199

198

199

199

198

197
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จํานวนตัวอสุ จิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายทัง 3 ชนิด
แผ่นที

วิธีที 1

วิธีที 2

นําเกลือ
(ตัว)

เอทานอลเข้มข้น
70% (ตัว)

เอทานอลเข้มข้น
95% (ตัว)

นําเกลือ
(ตัว)

เอทานอลเข้มข้น
70% (ตัว)

เอทานอลเข้มข้น
95% (ตัว)

12

199

199

196

199

198

198

13

200

200

198

198

196

196

14

198

197

197

200

200

198

15

200

196

196

199

200

200

16

199

198

198

200

198

199

17

196

199

199

200

197

200

18

197

197

198

199

196

197

19

200

200

197

197

198

198

20

199

200

200

196

197

200

Mean

198.65

198.20

198.05

198.55

197.90

198.05

S.D.

1.424

1.542

1.276

1.538

1.410

1.356

Sig

0.248

0.413

0.310

0.254

0.597

0.650

(2-tailed)

*P<0.05

จากตารางที 2 การย้อมติดสี ตวั อสุ จิโดยวิธีที 1 ของสี ยอ้ มจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ (Mean =198.65, S.D. = 1.424) เอทานอลเข้มข้น 70% (Mean =198.20, S.D.
= 1.542) และเอทานอลเข้มข้น 95% (Mean =198.05, S.D. = 1.276) และการย้อมติดสี ตวั อสุ จิโดย
วิธีที 2 ของสี ยอ้ มจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ (Mean =198.55, S.D. = 1.538)
เอทานอลเข้มข้น 70% (Mean =197.90, S.D. = 1.410) และเอทานอลเข้มข้น 95% (Mean =198.05,
S.D. = 1.356) นัน พบว่าวิธีการย้อมติดสี ตวั อสุ จิทงั 2 วิธี มีการแจกแจงข้อมูลแบบปกติ
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ตารางที 4.3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี ยวิธีการย้อมสี อสุ จิวิธีที 1 และวิธีที 2 ของสี ยอ้ ม
สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70%
และเอทานอลเข้มข้น 95 %
การเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของวิธีการย้อมสี อสุ จิ
Paired Differences
วิธีที 1 และวิธีที 2 จากสี ยอ้ มสมุนไพรของดอก Mean
Std.
Std.Error
95%
กระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ
Deviation
Confidence
Mean
เอทานอลเข้มข้น70% และเอทานอลเข้มข้น 95 %
Interval of the
Difference
คู่ที 1
.30
2.250
.503 -.75 1.35
เอทานอล 70% วิธีที 1 และเอทานอล 70% วิธีที 2
คู่ที 2
.00
1.747
.391 -.82
.82
เอทานอล 95% วิธีที 1 และเอทานอล 95% วิธีที 2
คู่ที 3
.10
2.337
.523 -.99 1.19
นําเกลือ วิธีที 1 และนําเกลือ วิธีที 2
*P<0.05

t

df

Sig.
(2-tailed)

.596

19

.558

.000

19

1.000

.191

19

.850

จากตารางที 4.3 พบว่าการย้อมสี ตวั อสุ จิดว้ ยวิธีที 1 และวิธีที 2 ของสี ยอ้ มสมุนไพร
ดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางที 4.4 แสดงการเปรี ยบเทียบการย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยใช้
วิธีการย้อมที 1
Dependent variable : Method 1
(I)
Sperm Stain
NSS
ALCOHOL 70%
ALCOHOL 95%
*P<0.05

(J)
Sperm Stain
ALCOHOL 70%
ALCOHOL 95%
NSS
ALCOHOL 95%
NSS
ALCOHOL 70%

Mean Difference
(I-J)
.45
.60
-.45
.15
-.60
-.15

Std.
Error
.449
.449
.449
.449
.449
.449

Sig.
.607
.414
.607
.946
.414
.946

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
-.68
1.58
-.53
1.73
-1.58
.68
-.98
1.28
-1.73
.53
-1.28
.98
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จากตารางที 4.4 พบว่า เมื อเปรี ยบเที ยบการย้อมติ ดสี ตวั อสุ จิด้วยวิธี ที 1 ของสี ย อ้ ม
สมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอล
เข้มข้น 95% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
ตารางที 4.5 แสดงการเปรี ยบเทียบการย้อมติดสี ตวั อสุ จิดว้ ยสี ยอ้ มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยใช้
วิธีการย้อมที 2
Dependent variable : Method 2
(I)
Sperm Stain
NSS
ALCOHOL 70%
ALCOHOL 95%

(J)
Sperm Stain
ALCOHOL 70%
ALCOHOL 95%
NSS
ALCOHOL 95%
NSS
ALCOHOL 70%

Mean Difference
(I-J)
.65
.50
-.65
.15
-.50
-.15

Std.
Error
.454
.454
.454
.454
.454
.454

Sig.
.366
.549
.366
.947
.549
.947

95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
-.49
1.79
-.64
1.64
-1.79
.49
-1.29
.99
-1.64
.64
-.99
1.29

*P<0.05

จากตารางที 4.5 พบว่า เมื อเปรี ยบเที ยบการย้อมติ ดสี ตวั อสุ จิด้วยวิธี ที 2 ของสี ย อ้ ม
สมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70%

และเอทานอล

เข้มข้น 95% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
ส่ วนที 2 การดูค่าความคงตัวของสี ยอ้ มอสุ จิโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติ
จากการทดลองในส่ วนที 1 พบว่าสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทํา
ละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% สามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิได้ทงั 2
วิธี แต่เนื องจากการย้อมวิธีที 1 ใช้ปริ มาณสี ยอ้ มน้อยกว่าวิธีที 2 ดังนัน ผูว้ ิจยั จึงเลือกใช้วิธีการย้อม
วิธีที 1 มาทําการศึกษาดูค่าความคงตัวของสี ยอ้ มจากขวดสี และเมือนําสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอก
กระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% มาทํา
การวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 405, 420, 450, 505, 546, 578 และ 670 นาโนเมตร เพือ
หาความยาวคลื นแสงที เหมาะสํา หรั บ การทดสอบค่ า ความคงตัวของสี ย อ้ มสมุ น ไพรจากดอก
กระเจียบแดงสด พบว่ามีความยาวคลืนแสงที 578 nm และ 670 nm เท่านัน [30] ทีจะสามารถวัดค่า

69
การดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอล
เข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% ได้
2.1 ดูค่ าความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% ในขวดสี ยอ้ มโดยทําการวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนที 578 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน
กราฟที 4.5 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.5 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มีความคงตัวดี ( Mean
= 2.418, S.D. = 0.003 และ %CV =0.124 ) และค่าทีได้อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 2.412 2.424)
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กราฟที 4.6 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.6 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มีความคงตัวดี (Mean
= 0.193, S.D. = 0.0007 และ %CV =0.362)และค่าทีได้อยูใ่ นช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 0.192 0.194)
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กราฟที 4.7 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
เอทานอลเข้มข้น 70% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.7 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มี
ความแปรปรวนของค่าทีวัดได้ (Mean = 2.555, S.D. = 0.197 และ %CV = 7.71) แต่ค่าทีได้ยงั อยู่
ในช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 2.161-2.949)
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กราฟที 4.8 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
เอทานอลเข้มข้น 70% ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.8 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70% ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มีความ
ความแปรปรวนของค่าทีวัดได้ (Mean = 1.482, S.D. = 0.142 และ %CV = 9.582) แต่ค่าทีได้ยงั อยู่
ในช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 1.198-1.766)
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กราฟที 4.9 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
เอทานอลเข้มข้น 95% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.9 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มี
ความแปรปรวนของค่าทีวัดได้ (Mean = 2.598, S.D. = 0.315 และ %CV = 12.124) แต่ค่าทีได้ยงั อยู่
ในช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 1.968-3.228)
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ภาพที 4.10 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
เอทานอลเข้มข้น 95% ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน

จากกราฟที 4.10 พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95% ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จํานวน 30 วัน มี
ความแปรปรวนของค่าทีวัดได้ (Mean = 1.87, S.D. = 0.303 และ %CV = 16.203) แต่ค่าทีได้ยงั อยู่
ในช่วงทียอมรับได้ (ช่วงค่า 1.264- 2.476)
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2.2 ดูค่ าความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% ในขวดสี ยอ้ มโดยทําการย้อมสี อสุ จิบน
กระจกสไลด์ดว้ ยวิธีการย้อมแบบที 1 จํานวน 30 วัน
กราฟที 4.11 แสดงการย้อมติดสี ตวั อสุ จิโดยใช้สียอ้ มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยวิธีการย้อมแบบที 1
จํานวน 30 วัน

สี ยอ้ มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ
สี ยอ้ มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%
สี ยอ้ มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95%

จากกราฟที 4.11 พบว่า สี ย อ้ มสมุ น ไพรจากดอกกระเจี ยบแดงสดในตัวทํา ละลาย
นําเกลือ (Mean = 198.85, S.D. = 0.800 และ %CV = 0.402) เอทานอลเข้มข้น 70% (Mean =
198.62, S.D. = 0.739 และ %CV = 0.372) และเอทานอลเข้มข้น 95% (Mean = 198.53, S.D. =
0.955 และ %CV = 0.481) โดยวิธีการย้อมแบบที 1 สามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิได้ในระยะเวลา 30 วัน
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2.3 ดูค่ าความคงตัวของสี ยอ้ มสมุน ไพรจากดอกกระเจี ยบแดงสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% บนกระจกสไลด์หลังจากการเก็บรักษาที
อุณหภูมิหอ้ ง ระยะเวลา 30 วัน
ตารางที 4.6 แสดงลัก ษณะการติ ด สี แ ละจํา นวนตัว อสุ จิ ที นั บ ได้ จ ากสไลด์ ที เก็ บ รั ก ษาไว้ที
อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นระยะเวลา 30 วัน

วันที

จํานวนตัวอสุจิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ(ตัว)

เอทานอลเข้มข้น 70% (ตัว)

เอทานอลเข้มข้น 95% (ตัว)

1

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

2

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197)

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200)

3

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

4

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198)

5

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

6

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

7

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

8

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

9

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

10

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

11

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(199) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(200) +

12

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(198) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

13

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(197) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

14

ติดส่วนหัวสี ชมพูเข้ม(196) +

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

+

15

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง

+/-

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ไม่ติดสี

16

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง+/-

ไม่ติดสี -

17

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ไม่ติดสี

-

ไม่ติดสี

-

18

ติดส่วนหัวสี ชมพูจาง +/-

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

-

19

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

-

-

+

+
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วันที

จํานวนตัวอสุจิทีย้อมติดสี สมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลาย
นําเกลือ(ตัว)

เอทานอลเข้มข้น 70%(ตัว)

เอทานอลเข้มข้น 95%(ตัว)

20

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

21

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

22

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

23

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

ไม่ติดสี

24

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

25

ไม่ติดสี

-

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

26

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

27

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

-

28

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

-

29

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

-

30

ไม่ติดสี -

ไม่ติดสี

ไม่ติดสี

-

หมายเหตุ : + ย้อมติดสี ชมพูเข้ม +/-ย้อมติดสี จาง

-

-

-

-

- ไม่ติดสี

จากตารางที 4.6 พบว่า ความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัว
ทําละลายนําเกลือบนสไลด์ คือ 14 - 18 วัน (เก็บรักษาสไลด์ไว้ทีอุณหภูมิห้อง)ความคงตัวของสี
ย้อมสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70 % บนสไลด์ คือ 12 - 16 วัน
(เก็บรักษาสไลด์ไว้ทีอุณหภูมิห้อง) และความคงตัวของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัว
ทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95 % บนสไลด์ คือ 11 - 14 วัน (เก็บรักษาสไลด์ไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง)

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย
การทํา วิ จ ัย ในครั งนี ผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาและพัฒ นาวิ ธี ก ารย้อ มสี อ สุ จิ อ ย่ า งง่ า ยโดยใช้
สมุนไพรธรรมชาติ จํานวน 8 ชนิด ได้แก่ ดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง ขมินชันสด
ขมิ นชันแห้ง ใบบัวบกสด ใบบัวบกแห้ง ดอกอัญชันสดและดอกอัญชันแห้ง โดยคัดเลื อกจาก
คุณสมบัติสมุนไพรที มีสีคล้ายกับสี ยอ้ มสังเคราะห์ตามห้องปฏิบตั ิการ คือ สี แดง เหลื อง นําเงิ น
และเขียว โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิมาภรณ์ ลาภเจริ ญ[26]และปานทิพย์ บุญส่ ง[30] นํา
สมุนไพรธรรมชาติทงั 8 ชนิด มาสกัดสี ดว้ ยตัวทําละลาย 3 ชนิ ดทีมีความปลอดภัยต่อมนุ ษย์และ
สิ งแวดล้อม คือ นําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% โดยสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของปานทิพย์ บุญส่ ง[30] จากนันนําไปทดสอบย้อมอสุ จิพบว่าจากสี ยอ้ มสมุนไพรทัง 24
ชนิ ด มีเพียงสี ยอ้ มดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอล
เข้มข้น 95% เท่านันทีสามารถย้อมติดสี อสุ จิตรงส่ วนหัวเป็ นสี ชมพูโดยวิธีการย้อมทัง 2 วิธี
สําหรับการย้อมวิธีที 1 เมือเปรี ยบเทียบสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัว
ทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% นันพบว่าสี ทงั 3 ชนิดสามารถ
ย้อมด้วยวิธีที 1 โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและสําหรับการย้อมวิธีที 2 เมือ
เปรี ยบเทียบสี ยอ้ มสมุ นไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น
70% และเอทานอลเข้มข้น 95% นันพบว่าสี ทงั 3 ชนิดสามารถย้อมด้วยวิธีที 2 โดยไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ ดังนันวิธีการสี ยอ้ มดอกกระเจียบแดงสดวิธีที 1 และวิธีที 2
สามารถย้อมติดสี อสุ จิได้ไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบความคงตัวของสี ย อ้ มดอกกระเจียบแดงสดพบว่าเมื อการนําสี ยอ้ ม
สมุนไพรจากกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น
95%จากในขวด ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 578 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร เป็ น
เวลา 30 วัน เมือนําค่าการดูดกลืนแสงทีได้มาเขียนกราฟพบว่า สี ยอ้ มสมุนไพรของดอกกระเจียบ
แดงสดในตัวทําละลายนําเกลือมีความแปรปรวนของค่าทีได้ค่าน้อยทีสุ ด นันหมายถึงสี ยอ้ มดอก
กระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือมีค่าความคงตัวของสี ยอ้ มดี กว่าสี ยอ้ มสมุนไพรของดอก
กระเจียบแดงสดในตัวทําละลายเอทานอล 70% และเอทานอล 95% นอกจากนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การย้อม
สไลด์โดยใช้สียอ้ มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในขวดสี ควบคู่กบั การวัดค่าการดูดกลืนแสง
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ของสี ยอ้ มในแต่ละวัน จนครบ 30 วัน พบว่า สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในขวดสี
สามารถย้อมย้อมติดสี ตวั อสุ จิได้ สําหรับ การทดสอบความคงตัวของสี ยอ้ มบนแผ่นสไลด์ทีย้อมไว้
แล้วและทําการเก็บรักษาทีอุณหภูมิห้อง พบว่าสไลด์ทีทําการย้อมด้วยสี ยอ้ มสมุนไพรจากกระเจียบ
แดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และเอทานอลเข้มข้น 95% มีความคงตัว
ของสี ยอ้ มบนสไลด์ประมาณ 11 วันทีอุณหภูมิหอ้ ง
จากที กล่ า วมาทังหมดสรุ ป ได้ว่า สี ย อ้ มจากดอกกระเจี ยบแดงสดในตัวทํา ละลาย
นําเกลือสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิดีทีสุ ดและมีความคงตัวดีทีสุ ด
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทําวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มีความประสงค์ทีจะพัฒนาวิธีการย้อมสี อสุ จิอย่างง่ายโดย
ใช้สมุนไพรธรรมชาติเพือเป็ นประโยชน์ต่องานทางด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ ทางด้านตรวจวิเคราะห์วตั ถุ
พยานในคดีความผิดทางเพศ ซึ งการตรวจพิสูจน์คราบอสุ จิและพบตัวอสุ จิถือเป็ นสิ งสําคัญในการ
บ่งชีว่ามีการก่อเหตุเกียวกับคดีความผิดทางเพศ สําหรับการตรวจหาตัวอสุ จิสามารถทําได้โดยการ
ย้อมสี ตวั อสุ จิแต่เนื องจากสี ยอ้ มทีมีอยู่ในปั จจุบนั และนิ ยมใช้ในห้องปฏิ บตั ิการนัน พบว่าเป็ นสี
สั ง เคราะห์ ซึ งมี ส่ ว นผสมที เป็ นอัน ตรายต่ อผูใ้ ช้แ ละสิ งแวดล้อ ม เช่ น Chloroform ก่ อ ให้เกิ ด
โรคมะเร็ ง ระคายเคืองต่อระบบทางเดิ นหายใจ Picric acid เป็ นสารทีไวต่อการระเบิด Formalin
ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ไวไฟ กัดกร่ อนและ HCL กรดเข้มข้นทีสามารถทําให้เสี ยโฉม กัด
กร่ อนและระเหยง่าย เป็ นต้น ดังนันผูว้ จิ ยั จึงหาวัตถุดิบทีมีความปลอดภัยต่อตัวผูใ้ ช้และสิ งแวดล้อม
มาทําการทดลอง นันคือ สมุนไพรธรรมชาติ และจากการทดลองพบว่าดอกกระเจียบสดสามารถ
นํามาสกัดสี เพือใช้เป็ นสี ยอ้ มอสุ จิได้ดีโดยใช้ตวั ทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70% และ เอทา
นอลเข้มข้น 95% นอกจากนีการทีสี ยอ้ มจากดอกกระเจียบแดงสดสามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิได้ดีกว่า
สี ยอ้ มจากสมุนไพรตัวอืน ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าเป็ นเพราะคุณสมบัติของกระเจียบแดงสดทีมีกรด
อินทรี ย ์ เช่น ascorbic acid, citric acid, malic acid และ tartaric acid ซึ งสามารถทําให้เยือหุ ้มเซลล์
ของตัวอสุ จิทีประกอบด้วยไขมันและโปรตีนเสื อมสภาพ สี ชมพูของดอกกระเจียบจึงเข้าไปในตัว
อสุ จิได้
ในขันตอนการทดสอบความคงตัวของสี ยอ้ มโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาว
คลืน 578 และ 670 นาโนเมตร พบว่าสี ยอ้ มจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือมีความ
คงตัวของสี ยอ้ มดี กว่าในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%และ เอทานอลเข้มข้น 95% ซึ งคาดว่า
อาจเป็ นเพราะตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้นทีมีคุณสมบัติระเหยง่ายและอาจเป็ นเพราะคุณสมบัติ
ของตัวกระเจี ยบเองทีมีลกั ษณะเป็ นเมื อกลื นๆอาจทําให้รบกวนการอ่านค่าการดู ดกลื นแสงของ
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เครื อง Spectrophotometer ได้แต่เมือทําการย้อมสไลด์ควบคู่ไปกับการวัดค่าการดู ดกลื นแสงใน
ระยะเวลา 30 วันนัน พบว่าสี ยอ้ มสมุนไพรจากกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอล
เข้มข้น 70%และ เอทานอลเข้มข้น 95% ยังคงมีคุณสมบัติยอ้ มติดสี ตวั อสุ จิได้
ในขันตอนการรั ก ษาสไลด์ อ สุ จิ ที ทํา การย้อ มสี แ ล้ว พบว่า สไลด์ที ย้อมด้ว ยสี ย อ้ ม
สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดสามารถนํามาตรวจดู การติดสี ตวั อสุ จิได้ภายใน 11 วันหลังจาก
การย้อมวันแรก
จากทีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน สี ยอ้ มสมุนไพรจากธรรมชาติอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึง
สําหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เนื องจากผลการทดลองชี ให้เห็นแล้วว่ากระเจียบแดงสดในตัว
ทํา ละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้ม ข้น 70%และเอทานอล 95% สามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิไ ด้
นอกจากนียังเป็ นวัตถุดิบทีหาง่าย ราคาถูก ปลอดภัยทังต่อผูใ้ ช้และสิ งแวดล้อมอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลงานวิจยั มีขอ้ จํากัดบางประการทีเป็ นอุปสรรคในการทดลองเกี ยวกับการเตรี ยมสี
ย้อ มสี อ สุ จิโ ดยใช้ส มุ น ไพรธรรมชาติ อ าจเป็ นเพราะในปั จ จุ บ นั สมุ น ไพรค่ อ นข้า งหายากและ
ผูเ้ ชี ยวชาญในการปลู กที น้อยลง การเก็ บเกี ยวก็ ลดน้อยลงตามอาจเนื องจากวิถี ก ารดํา รงชี วิตที
เปลียนแปลงไป ผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านสมุนไพรมักเป็ นคนสู งวัยและวิชาความรู ้มกั เป็ นการถ่ายทอด
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่มีการจดบันทึกจึงทําให้ขอ้ มูลความรู ้ สูญหายไปตามกาลเวลา การเก็บ
ตัวอย่างอสุ จิ เนื องจากผูว้ ิจยั เป็ นเพศหญิ ง การขอตัวอย่างอสุ จิจากเพศตรงข้ามจึงทําได้ค่อนข้าง
ลําบากและการทําให้สีคงทนได้นานเทียบเท่าสี สังเคราะห์ ทังนีผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังต่อไปนี
1.ในขันตอนการดู ก ารย้อ มติ ด สี ต ัว อสุ จิ อ าจใช้ โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร์ เช่ น
Photoshop ในการวัดค่าความเข้มของสี ซึงจะทําให้การทดลองมีความน่าเชือถือมากขึน
2. ในขันตอนการทํากราฟมาตรฐานในการคัดเลือกความยาวคลืนแสงทีเหมาะกับสาร
สกัดสี สมุนไพรอาจลองใช้เครื อง Spectrophotometer ยีห้อและรุ่ นอืนทีสามารถปรับค่าความยาว
คลืนทีละเอียดมากขึนก็จะทําให้สามารถหาความยาวคลืนทีสามารถดูดกลืนแสงสู งสุ ดของสารสกัด
สี นนั แม่นยําและเทียงตรงยิงขึน
3. ควรทําการทดสอบกับจํานวนตัวอย่างนําอสุ จิทีหลากหลายมากขึน
4. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับสมุนไพรไทยไว้ในฐานข้อมูลของตําหรับยา
สมุนไพรไทย
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5. ควรมี การอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาเกี ยวกับการปลูก การเก็บเกี ยว การปรุ ง
และการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในทุกท้องถินทัวประเทศ
6. ควรมีการสนับสนุนการทําวิจยั ทีเกียวกับพืชสมุนไพรให้มากขึนเพือเป็ นแรงผลักดัน
ให้ประชาชนคนรุ่ นหลังเห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรมากขึน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
เพือให้การศึกษาวิจยั นันมีความสมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์มากยิงขึน ในการทําวิจยั
ครังต่อไปผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะการทําวิจยั ครังต่อไปดังนี
1. ควรเลือกสมุนไพรทีมีสีเฉพาะตัว หลากหลายชนิดมาทําการทดสอบเพือจะได้เป็ น
เพิมโอกาสในการค้นพบสี ยอ้ มใหม่ๆมากขึน
2. ควรทดลองทํากับอสุ จิของสัตว์หลากหลายชนิดเพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสี ยอ้ ม
และเปิ ดมุมมองใหม่ให้กบั นักวิจยั
3. ควรทดสอบเกี ยวกับ ความคงตัวของสี ย อ้ มให้ นานกว่า เดิ ม เพื อดู แนวโน้ม ใน
ระยะเวลาในการคงตัวของสี ยอ้ มทีแน่ชดั มากขึน
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ภาคผนวก ก
การเปรี ยบเทียบการย้อมติดสี อสุ จิของสี ยอ้ มดอกกระเจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ
เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95% กับสี ยอ้ ม Christmas tree
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นอกจากนีทางผูว้ จิ ยั ยังได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพของสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอก
กระเจียบสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95% (โดยทําการ
ย้อมสี แบบวิธีที 1) เปรี ยบเทียบกับสี Christmas Tree โดยการย้อมสี เพือดูการติดสี ของตัวอสุ จิทีปกติ
และผิดปกติดงั นี
ตารางที 4.7 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการย้อมสี อสุ จิปกติโดยใช้สียอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบ
แดงสดในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้ม ข้น 95%
เปรี ยบเทียบกับสี Christmas Tree
เปรี ยบเทียบการย้อมสี Christmas Tree กับ
Mean
Std. Sig.
สี ยอ้ มกระเจียบแดงสดในตัว
Difference Error
ทําละลาย 3 ชนิด
Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ
Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%
Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95%

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

-.10

.325

.992

-1.03

.83

.00

.325 1.000

-.93

.93

.15

.325

-.78

1.08

.975

*P<0.05

จากตารางที 4.7 พบว่าสี ยอ้ ม Christmas Tree และสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบ
แดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95% สามารถย้อมติดสี
ตัวอสุ จิปกติได้โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
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(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)

ภาพที 4.12 แสดงภาพตัวอสุ จิปกติทีย้อมติดสี
(ช) Christmas Tree
(ซ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายนําเกลือ
(ฌ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%
(ญ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95%

90

ตารางที 4.8 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการย้อมสี อสุ จิ ผิดปกติโดยใช้สียอ้ มสมุนไพรจากดอกกระ
เจียบแดงสดในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95%
เปรี ยบเทียบกับสี Christmas Tree
เปรี ยบเทียบการย้อมสี Christmas Tree กับ
สี ยอ้ มกระเจียบสดในตัว
ทําละลาย 3 ชนิด

Mean
Difference

Std.
Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound

Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ
Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%
Christmas Tree กับสี ยอ้ มกระเจียบแดงสด
ในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95%

.25

.380

.933

-.84

1.34

.70

.380

.342

-.39

1.79

.70

.380

.342

-.39

1.79

*P<0.05

จากตารางที 4.8 พบว่าสี ยอ้ ม Christmas Tree และสี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสด
ในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเข้มข้น 95% สามารถย้อมติดสี ตวั อสุ จิ
ผิดปกติได้โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ

91

(ฎ)

(ฏ)

(ฐ)

(ฑ)

ภาพที 4.13 แสดงตัวอสุ จิผดิ ปกติปกติทีย้อมติดสี
(ฎ) Christmas Tree
(ฏ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายนําเกลือ
(ฐ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 70%
(ฑ) สี ยอ้ มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตัวทําละลายเอทานอลเข้มข้น 95%
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ภาคผนวก ข
ภาพวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการทําวิจยั
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ภาพที 5.1 นําเกลือเข้มข้น 0.9%

ภาพที 5.2 กระจกสไลด์

94

ภาพที 5.3 Autopipette

ภาพที 5.4 เครื องปั นไฟฟ้ า ยีห้อ PHILIPS
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ภาพที 5.5 ลักษณะสี ยอ้ มจากดอกกระเจียบสดและแห้งในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น
70% และเอทานอลเข้มข้น 95%

ภาพที 5.6 ลักษณะสี ยอ้ มจากบัวบกสดและแห้งในตัวทําละลายนําเกลื อ เอทานอลเข้มข้น 70%
และเอทานอลเข้มข้น 95%
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ภาพที 5.7

ลักษณะสี ยอ้ มจากดอกอัญชันสดและแห้งในตัว ทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น
70% และเอทานอลเข้มข้น 95%

ภาพที 5.8 ลักษณะสี ยอ้ มจากขมินชันสดและแห้งในตัวทําละลายนําเกลือ เอทานอลเข้มข้น 70%
และเอทานอลเข้มข้น 95%
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ภาพที 5.9 ภาพแสดงการแกะกลีบรองดอกของกระเจียบแดงสด

ภาพที 5.10 ภาพแสดงกลีบรองดอกของกระเจียบแดงสด
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ภาพที 5.11 แสดงการกรองสี ยอ้ มกระเจียบแดงสดด้วยกระดาษกรอง

ภาพที 5.12 แสดงการย้อมสี แบบวิธีที 2 หยดสี ให้ท่วมเสมียร์

99

ภาพที 5.13 ขวดสี ยอ้ มกระเจียบแดงสดห่อฟอยด์ไม่ให้โดนแสง

100
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