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งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดยใชส้มุนไพร
ธรรมชาติ ในการดาํเนินงานวิจยัไดน้าํตวัอยา่งสมุนไพรธรรมชาติจาํนวน  8  ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  
กระเจียบแดงสด  กระเจียบแดงแห้ง  อญัชนัสด  อญัชนัแห้ง  ใบบวับกสด  ใบบวับกแห้ง  ขมินชนั
สดและขมินชนัแห้ง  สกดัดว้ยตวัทาํละลาย 3 ชนิด คือ นาํเกลือ เอทานอลทีความเขม้ขน้ 70% และ
เอทานอลทีความเขม้ขน้ 95%  จากนนันาํไปยอ้มสีอสุจิ 

จากการทดลองพบวา่สีทีสกดัจากกระเจียบแดงสดโดยใชต้วัทาํละลายทงั 3 ชนิด 
สามารถยอ้มติดสีชมพูทีนิวเคลียสบริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิได ้เมือนาํสีทีสกดัจากกระเจียบแดง
สดไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (Optical density, OD) ทีความยาวคลืน 578 นาโนเมตรและ 670 นา
โนเมตร  เพือดูความคงตวัของสียอ้ม จาํนวน 30 วนั  พบวา่สียอ้มมีความคงตวัดีเมือใชน้าํเกลือเป็น
ตวัทาํละลาย  
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The objective of this research is to develop a simple semen staining method by 

using natural herbs. In the present study, 8 types of natural herb are examined for using as the 

semen staining solution, i.e., fresh/dry Hibiscus sabdariffa L., fresh/dry Clitoria ternatea L., 

fresh/dry Centella asiatica L., and fresh/dry Curcuma Longa L. Samples of all natural herbs 

are extracted by three types of organic solvents, i.e., normal saline, 70% ethanol and 95% 

ethanol. From the experimental results, it is found that the fresh Hibiscus sabdariffa L. is the 

best semen staining solution compared to other natural herbs used in the present study.  

The results show that the fresh Hibiscus sabdariffa L., extracted either by normal 

saline, by 70% ethanol or by 95% ethanol, can be used to stain the nucleus of sperm in pink 

color. To examine the stability of the staining solution, the capacity of optical density (OD) 

absorption for all types of extracted fresh Hibiscus sabdariffa L. is measured at wavelength 

=578 and 670 nm for 30 days. The color of staining solution is found to be stable for fresh 

Hibiscus sabdariffa L. extracted by normal saline. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเรือง การพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดยการใชส้มุนไพรธรรมชาติ
สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาและความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคลากรหลายท่านที
กรุณาสละเวลาให้ความรู้  คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นทีมีคุณค่าอนัเป็นประโยชน์แก่งานวิจยัครังนี
อย่างยิง  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูบ้ริจาคตัวอย่างนําเชืออสุจิทีได้เอือเฟือแก่การเก็บตวัอย่างใน
งานวจิยัครังนี   
กกกกกกกกผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพ์นัตาํรวจเอกสันติ  สุขวจัน์ ทีได้กรุณาเป็น
อาจารยที์ปรึกษาคอยให้คาํแนะนาํ  ช่วยเหลือและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทาํให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีมีคุณค่าและสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซึงและขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 
กกกกกกกกนอกจากนี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีทุกท่านของสาขานิติวทิยาศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหค้วามรู้ความเขา้ใจในนิติวิทยาศาสตร์เพือนาํความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากทีสุด  เจ้าหน้าทีห้องปฏิบติัการ กลุ่มงานพยาธิวิทยา  สถาบนั
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีทุกท่านทีอาํนวยความสะดวกดา้นเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆทีใชใ้น
การทาํงานวจิยัครังนี 
กกกกกกกกคุณประโยชน์อนัพึงมีจากงานวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัขอมอบแด่มารดา – บิดา  คณาจารยผ์ู ้
ถ่ายทอดวชิาความรู้และอบรมสังสอน  ตลอดจนผูร่้วมงานทุกท่านทีกรุณาใหก้ารสนบัสนุนและเป็น
กาํลงัใจในการศึกษามาโดยตลอด จนทาํใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


