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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและทมีาของปัญหา 

 
ในปัจจุบนั ปัญหาการก่ออาชญากรรมทางเพศนบัเป็นปัญหาสําคญัปัญหาหนึงทีบนั

ทอนความสงบสุขของสังคมและเป็นภยัร้ายแรงทีทาํให้สังคมมีความเสือมโทรมลง  เป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประเทศชาติทงัทางตรงและทางออ้ม    โดยมีแนวโน้มทีจะทวีความรุนแรงและเพิม
จาํนวนมากยงิขึน   รูปแบบการกระทาํความผิดมีความหลากหลาย   มีความซบัซ้อนและพฒันามาก
ขึนตามลาํดบั  เช่น  การข่มขืน  การชาํเรา   การข่มขืนแลว้ฆ่า  การรุมโทรม  เป็นตน้  

จากการรายงานประจาํปีของสํานกังานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  
เปิดเผยขอ้มูลสถิติคดีทางเพศโดยเฉพาะเหตุข่มขืนระหวา่งปี พ.ศ.  –   พบวา่  แอฟริกาใต้
เกิดคดีทางเพศทงัหมด ,  คดี  เฉลียประชากรทุก ,  คน ตกเป็นเหยือโดนข่มขืน .  
คน ซึงเป็นอนัดบั  ของโลก นอกจากนียงัมีประเทศอืนๆทีประสบกบัปัญหาคดีข่มขืนเช่นเดียวกนั 
อาทิเช่น บอตสวานาเฉลียเหยือข่มขืน 92.9 คน  เลโซโท  82.7 คน เบลเยียม 27.9 คน สหรัฐอเมริกา 
27.3 คน โบลิเวีย  26.1 คน ซิมบบัเว 25.6 คน จาเมกา 24.4 คน เปรู 23.5 คน  บาฮามาส 22.7 คน  
นอร์เวย ์19.2 คน ฟินแลนด ์15.2 คน มอลโดวา 10.3 คนและประเทศไทยตกเป็นเหยือข่มขืน 6.7 คน 
โดยเฉลียต่อประชากรทุก ,  คน[28] 

เมือมีการก่อเหตุอาชญากรรมทางเพศเกิดขึน   คนร้ายมกัจะทิงร่องรอยของการก่อเหตุ
อาชญากรรมไวใ้นทีเกิดเหตุเสมอ    พยานหลกัฐานทีพบในทีเกิดเหตุนนั    มีมากมายหลายรูปแบบ  
อาทิเช่น  รอยคราบอสุจิ  ถุงยางอนามยัทีใช้แลว้   เส้นขน  เส้นผม  เศษเนือเยือของคนร้ายบริเวณ
ซอกเล็บของเหยือ  คราบเลือด  เป็นตน้   ซึงพยานหลกัฐานทีมีความสําคญัในการพิสูจน์ว่ามีการ
ร่วมประเวณีหรือมีการกระทาํชาํเราเกิดขึน  นนัคือ  การตรวจพบตวัอสุจิ 

นาํอสุจิ (semen) ทีหลงัออกมาจากท่อในถุงอณัฑะของอวยัวะเพศชายในแต่ละครัง   
จะมีปริมาณของนาํอสุจิ 1- 6 ลบ.ซม. โดยเฉลียจะอยูที่  3 ลบ.ซม. มีลกัษณะสีขาวขุ่น  กลินคาว  มี
ความหนืด  ความเป็นกรด - ด่าง (pH) อยูร่ะหวา่ง 6.3 – 7  นาํอสุจิ ประกอบดว้ย 2 ส่วนสําคญั คือ 
ส่วนทีเป็นเซลล์ ไดแ้ก่ เซลล์เยือบุเอปิธิเลียม เม็ดเลือดขาวและตวัอสุจิกบัส่วนทีเป็นของเหลว  ซึง
โดยปกติในนาํอสุจิ  ลบ.ซม.จะมีตวัอสุจิประมาณ 20-200 ลา้นตวัต่อลบ.ซม. รูปร่างคลา้ยเข็มหมุด  
แบ่งออกเป็นส่วนหวัซึงเป็นรูปรีแบนกวา้งประมาณ -  ไมครอน ยาวประมาณ -  ไมครอน  ส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

ลาํตวัยาวประมาณ -  ไมครอน กวา้ง  ไมครอน เป็นแท่งยาวลงมาและส่วนหางซึงเป็นเส้นยาว 
-   ไมครอน ทาํหนา้ทีโบกใหต้วัอสุจิเคลือนไหวไปไดน้าทีละ -  มม. [6, 9, 10, 17]  

สาํหรับส่วนทีเป็นของเหลวนนัมีสารต่างๆ เป็นส่วนประกอบอยูด่ว้ยหลายอย่าง  เช่น 
เอ็นไซม์เอซิดฟอสฟาเทส สังกะสี ฟลาวีน กรดซิตริค เออร์โกทามีนและฟอสฟอ ริ ล โคลีน  ใน
กระบวนการตรวจพิสูจน์หลกัฐานเบืองตน้ในคดีอาชญกรรมทางเพศ  การตรวจพบนาํอสุจิในช่อง
คลอด ถือวา่มีความสาํคญัในการบ่งชีวา่มีการก่อเหตุการกระทาํชาํเราเกิดขึน  ซึงการตรวจพิสูจน์นาํ
อสุจิสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจทางชีวภาพเพือตรวจหาตวัอสุจิ เช่น การตรวจหา
ตวัอสุจิแบบสดหรือการยอ้มสีตวัอสุจิ แล้วดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์และการตรวจทางเคมีเพือ
ตรวจหาสารทีเป็นส่วนประกอบของนาํอสุจิ  เช่น การตรวจหาเอ็นไซมเ์อซิดฟอสฟาเทส  สังกะสี
เป็นตน้[25] 

จากการศึกษาพบว่า สําหรับการตรวจทางชีวภาพเพือตรวจหาตวัอสุจินนั เป็นวิธีที
ค่อนขา้งนิยมทาํกนัอยา่งมาก   เนืองจากเมือมีการตรวจพบตวัอสุจิทาํใหส้ามารถระบุไดว้า่มีการร่วม
ประเวณีเกิดขึนจริงและในบริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิจะมีนิวเคลียสซึงบรรจุสารพนัธุกรรมอยู ่ เมือ
ทาํการสกดัดีเอ็นเอและนาํมาตรวจหารหสัพนัธุกรรม ดีเอ็นเอ(DNA fingerprint) ก็จะสามารถระบุ
ได้ว่าตวัอสุจิทีพบนนัเป็นของผูใ้ด  อนัก่อให้เกิดผลดีต่อการสืบสวนสอบสวนหาตวัผูก้ระทาํผิด
ต่อไป  ในการตรวจหาตวัอสุจิสามารถทาํได้โดยการป้ายสิงทีสงสัยว่าจะเป็นนาํอสุจิลงบนแผ่น
กระจกสไลด์ หยดนาํเกลือ (0.9% NSS) ลงไป 1 หยด แลว้ส่องตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ หากนาํ
อสุจินนัเพิงหลงัออกมาใหม่ๆ ภายใน 6 ชวัโมง (โดยเฉลีย 3-4 ชวัโมง) จะสามารถเห็นตวัอสุจิ
เคลือนไหวได ้ และอาจเห็นการเคลือนไหวไดน้านถึง 24 ชวัโมง ซึงอตัราการเคลือนไหวของตวั
อสุจิก็จะลดลงตามระยะเวลาภายหลงัจากทีออกมาอยู่นอกร่างกาย เรียกการตรวจวิธีนีว่า "wet 

smear" ถา้ระยะเวลานานกวา่นนัจะไม่เห็นตวัอสุจิเคลือนไหวและตวัอสุจิอาจไม่ติดสียอ้ม  วิธีการ
ยอ้มสีมีหลายวิธี เช่น Hematoxilin & Eosin , Christmas  tree staining และ Eosin- Nigrosin เป็นตน้  
แต่ทีนิยมใชใ้นประเทศไทยจะเป็นการยอ้มสีดว้ยวิธี Christmas  tree staining และ ฮีมาทอกซิลิน อี
โอซิน (Hematoxilin & Eosin) เพือใหม้องเห็นตวัอสุจิไดง่้ายขึน ซึงจะสามารถตรวจพบไดภ้ายใน 7 

วนัหลงัร่วมประเวณี[32, 38, 39, 40, 41]   
เนืองจากในปัจจุบนั  การยอ้มสีเพือตรวจหาอสุจินนัถือเป็นทางเลือกหนึงทีถูกนาํมาใช้

ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เพือตรวจพิสูจน์หลกัฐานเบืองตน้ในคดีอาชญากรรมทางเพศที
เกิดขึน  ซึงวิธีการยอ้มสีจากสียอ้มสําเร็จรูปทีนิยมใช้กนัอยู่ภายในห้องปฏิบติัการนิติวิทยาศาสตร์
หรือห้องปฏิบติัการทางการแพทย์นัน  มีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้ซึงถือว่าเป็นข้อดีของสียอ้ม
สําเร็จรูป  แต่สําหรับขอ้เสียคือ  สียอ้มเหล่านันผลิตจากสีสังเคราะห์และมีส่วนประกอบทีเป็น
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อนัตรายต่อร่างกายของผูใ้ช้และสิงแวดล้อม[37]  อีกทงัยงัมีราคาแพงเนืองจากยงัตอ้งสังซือจาก
ต่างประเทศและมีวธีิการยอ้มทียุง่ยากมีหลายขนัตอนอีกดว้ย [1, 40] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวและสืบเนืองจากภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนันี  ส่งผลให้การ
ดาํรงชีวิตเป็นไปด้วยความพอเพียงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช[36]  ทีทรงปลูกฝังให้คนไทยหันมาพึงตนเอง  ตระหนักถึงคุณค่าของ
สิงแวดลอ้ม  ความเป็นธรรมชาติทีอยูร่อบตวัเรา  และใช้ของต่างๆรอบตวัอย่างคุม้ค่าอนัก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งหวงัทีจะทาํการศึกษาและพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิอยา่ง
ง่ายโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติทีสามารถหาได้ง่ายหรือมีอยู่ในท้องถินต่างๆ  ราคาถูกและมีสี
เฉพาะตวั  เพือนาํมาเป็นทางเลือกหนึงในขนัตอนหรือกระบวนการพิสูจน์หลกัฐานเบืองตน้ในคดี
อาชญากรรมทางเพศ  ตลอดจนช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของรัฐอีกทางหนึงดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาขนัตอนและวธีิการยอ้มสีตวัอสุจิ 

2. เพือพฒันาวธีิการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดยใชส้มุนไพรธรรมชาติ 

3. เพือศึกษาความคงตวัของสียอ้มอสุจิจากสมุนไพรธรรมชาติ  
 

สมมติฐานของการศึกษา 
วิธีการยอ้มสีอสุจิอย่างง่ายโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิได ้     

ไม่แตกต่างกนั  

H0 : การยอ้มสีวิธีที 1 การนาํอสุจิผสมกบัสียอ้มสมุนไพรในหลอดทดลอง  ก่อนนาํไป
เสมียร์บนสไลด์และวิธีที 2 การเสมียร์อสุจิบนกระจกสไลด์ก่อนการเทสียอ้มสมุนไพรให้ท่วม      
เสมียร์ เมือครบเวลาเทสีส่วนเกินทิงรอจนสไลดแ์หง้ใหผ้ลการยอ้มติดสีตวัอสุจิไม่แตกต่างกนั 

H1 : การยอ้มสีวธีิที 1 การนาํอสุจิผสมกบัสียอ้มสมุนไพรในหลอดทดลอง  ก่อนนาํไป
เสมียร์บนสไลด์และวิธีที 2 การเสมียร์อสุจิบนกระจกสไลด์ก่อนการเทสียอ้มสมุนไพรให้ท่วม      
เสมียร์  เมือครบเวลาเทสีส่วนเกินทิงรอจนสไลดแ์หง้ใหผ้ลการยอ้มติดสีตวัอสุจิแตกต่างกนั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
นาํเชืออสุจิ (Semen) หมายถึง สารคดัหลงัทีออกจากท่อในถุงอณัฑะของอวยัวะเพศ

ชาย มีลกัษณะขาวขุ่น  หนืดคลา้ยแป้งเปียก ประกอบดว้ย 2 ส่วนสําคญั คือ ส่วนทีเป็นของเหลวที
ประกอบดว้ยเอนไซมต่์างๆและส่วนทีเป็นเซลล ์เช่น ตวัอสุจิ เป็นตน้[6, 9, 10, 17] 
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ตวัอสุจิ หมายถึง ส่วนทีเป็นเซลลอ์ยูใ่นนาํอสุจิมีลกัษณะคลา้ยเขม็หมุด ประกอบดว้ย 3 

ส่วน คือ ส่วนหัว มีอะโครโซมและนิวเคลียสทีบรรจุสารพนัธุกรรม  ส่วนกลางมีไมโตคอนเดรีย
เอาไวเ้ป็นพลงังานและส่วนหางเป็นแฟลกเจลลมัใชใ้นการเคลือนที[5, 6, 8] 

สมุนไพรธรรมชาติ หมายถึง ยาทีไดจ้ากพืช  สัตวแ์ละแร่ ซึงยงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปร
สภาพ (ยกเวน้การทาํใหแ้หง้)[11, 12, 24, 33] 

การยอ้มสี หมายถึง การทาํใหสี้หรือสารเคมีไปทาํปฏิกิริยาหรือรวมตวักบัสิงทีจะศึกษา
ใหเ้กิดเป็นสีเพือแยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ภายในตวัอยา่ง[1] 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

       
                     ตัวแปรต้น 
 
     วธีิการยอ้มสีอสุจิโดยใชส้มุนไพรธรรมชาติ 

- กระเจียบสด 

- กระเจียบแหง้ 

- ขมินชนัสด 

- ขมินชนัแหง้ 

- อญัชนัสด 

- อญัชนัแหง้ 

- บวับกสด 

- บวับกแหง้ 
 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาและพฒันาวธีิการยอ้มสีอสุจิในครังนีเลือกโดยใชส้มุนไพรธรรมชาติ 8 ชนิด

คือ กระเจียบแดงสด  กระเจียบแดงแห้ง  อญัชนัสด  อญัชนัแห้ง  ใบบวับกสด  ใบบวับกแห้ง  
ขมินชนัสดและขมินชนัแห้ง ทีมีสีเฉพาะตวั คลา้ยกบัสียอ้มพืนฐานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์และ
การยอ้มดูเซลล์เนือเยือทีมีขายตามทอ้งตลาด เช่น สีชมพูของ Christmas Tree   สีนาํเงินของ Dip 

Quick   สีเขียวของ Nigrosin และสีเหลือง ของ Iodine  และเป็นสมุนไพรทีราคาถูก  หาง่าย  มีความ
ปลอดภยัทงัต่อตวัผูว้ิจยัและสิงแวดลอ้ม   นาํมาสกดัดว้ยตวัทาํละลาย 3 ชนิด คือ นาํเกลือ  เอทา

ตัวแปรตาม 
 

-  การติดสีของตวัอสุจิ 

-  ความคงตวัของสียอ้ม 
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นอลความเขม้ขน้ 70% และเอทานอลความเขม้ขน้ 95% [30] จากนนันาํสีสมุนไพรทีสกดัไดไ้ป
ยอ้มอสุจิบนกระจกสไลด์ ดว้ยวิธีการยอ้มทีต่างกนั  วิธี คือ วิธีที 1 การผสมสียอ้มกบันาํอสุจิก่อน
แลว้นําไปหยดบนสไลด์  เสมียร์และรอจนแห้ง   จากนันนําไปดูการติดสีตวัอสุจิใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์  วิธีที 2 เทสียอ้มให้ท่วม บริเวณทีมีรอยเสมียร์บนกระจกสไลด์ เมือครบเวลาทาํการเทสี
ส่วนเกินออก ตงัทิงไวจ้นแห้งและนาํไปดูการติดสีตวัอสุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  จากนนัคดัเลือกสี
ยอ้มและวิธีการยอ้มทีดีทีสุดทีสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิมาหาค่าความคงตวัของสียอ้มโดยการวดัค่า
การดูดกลืนแสงดว้ยเครือง Spectophotometer ยหีอ้ BioSystems รุ่น BTS - 330  จาํนวน  วนั 

 

ประโยชน์ทจีะได้รับ 

1. เพือเป็นทางเลือกและแนวทางในการพฒันาสียอ้มอสุจิสําหรับการตรวจพิสูจน์
หลกัฐานเบืองตน้ในคดีอาชญากรรมทางเพศ 

2. เพือใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักศึกษานิติวิทยาศาสตร์และนักศึกษา
เทคนิคการแพทย ์

. เพือเป็นการเพือลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายของภาครัฐและตีแผคุ่ณประโยชน์จากสมุนไพร 

. เพือความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้านและสิงแวดลอ้ม 
 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

. เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีทีใชใ้นการวจิยั 

. เก็บตวัอยา่งและทาํการทดลอง 

. สรุปผลและวเิคราะห์ผล 

. เขียนรายงานการวจิยั 

. นาํเสนอผลงานวจิยั 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

งานวจิยัเรือง การพฒันาวธีิการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดยใชส้มุนไพรธรรมชาติ ในครังนี
ไดศึ้กษาเอกสาร วรรณกรรมและแนวคิดทางทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั  เพือนาํขอ้มูลมา
ประกอบการศึกษา เปรียบเทียบและยนืยนัผลการวจิยัเพือก่อใหเ้กิดความชดัเจนต่องานวิจยัในครังนี
โดยแบ่งสาระสาํคญัไดด้งันี 

ส่วนที 1 ระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย 

ส่วนที 2 พยานวตัถุประเภทคราบอสุจิ 
ส่วนที 3 สียอ้มอสุจิ 

ส่วนที 4 สมุนไพร 

ส่วนที 5 เครืองวดัค่าการดูดกลืนแสง 
ส่วนที 6 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

ระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย 

ระบบสืบพนัธ์ุเพศชายประกอบด้วยอวยัวะหลายอย่าง  บางอวยัวะเป็นอวยัวะทีอยู่
ภายนอกและบางอวยัวะเป็นอวยัวะทีอยู่ภายในร่างกาย  อวยัวะสืบพนัธ์ุทาํให้เพศชายมีบทบาทใน
กระบวนการการใหก้าํเนิดและปฏิบติักิจกรรมทางเพศอยา่งมีประสิทธิภาพ[14]  

 
ภาพที 2.1 โครงสร้างของถุงอณัฑะ 

ทีมา : ภุชงค ์  เดชอาคม. (2555). กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา. กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์
พบัลิเคชนัส์. 
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1. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชายทอียู่ภายนอกร่างกาย ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1.1  ถุงอัณฑะ (Scrotum) เป็นถุงหุ้มลูกอณัฑะ (Testes) และส่วนต่างๆของSpermatic  
cord  ผิวหนงัถุงอณัฑะมีสีคลาํ  ลกัษณะบางเป็นรอยยน่ๆ  ทาํหนา้ทีรักษาอุณหภูมิให้พอดีกบัการ
เจริญเติบโตของอสุจิและป้องกนัอนัตรายทีจะเกิดกบัลูกอณัฑะ[2, 3, 14, 15] 

1.2  องคชาติหรือ ลึงค์(Penis) ประกอบดว้ยเนือเยือซึงยืดหดตวัได ้ (Electile-tissue)  
ภายในประกอบดว้ยหลอดเลือดมากมาย  มีลกัษณะเป็นหลอดกลม  รูปทรงกระบอก    ส่วน  คือ 

Corpus  cavernosum  มี  ส่วน  ตงัอยูส่่วนบนของความยาว Corpus   spongiosum  อยูท่างดา้นล่าง
มีลกัษณะเป็นเนือเยือฟองนาํหุ้มอยูร่อบๆ  ท่อปัสสาวะ  (Urethra)  ใชเ้ป็นทางผา่นของนาํปัสสาวะ
และนาํอสุจิออกมาสู่ภายนอก 

ชันนอกสุดขององคชาติมีหนังหุ้มอยู่ตลอด  ความยาวคลุมไปถึงส่วนปลายสุดจะมี
รูปร่างคลา้ยดอกเห็ดเรียก  Glans  penis  บริเวณนีไวต่อความรู้สึกมาก  เนืองจากมีเส้นประสาทมา
เลียงมากมาย  หนงัทีหุม้  Glans penis นีเรียกวา่  Prepuce  หรือ Foreskin[2, 3, 14, 15]  

 

 

ภาพที 2.2  แสดงองคชาติตดัตามยาวและตามขวาง 

ทีมา : ภุชงค ์  เดชอาคม. (2555). กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา. กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์
พบัลิเคชนัส์. 
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2. อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชายทอียู่ภายในร่างกาย ประกอบดว้ย 6 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

2.1 ลูกอณัฑะ  (Testes) เป็นต่อม (Glandular organ)  มีอยู ่  ต่อม  มีรูปร่างคลา้ยรูปไข่   
กวา้ง ยาว  ประมาณ   x   ซม.  มีนาํหนกัประมาณ    กรัม  ในขณะทีทารกอยูใ่นครรภลู์กอณัฑะ
จะอยูใ่นช่องทอ้งของเด็กและจะค่อยๆ  เคลือนตวัลงมาตามขาหนีบ  (Inquinal  canal)  ทงัสองขา้ง
ลงสู่ถุงอณัฑะเมือทารกในครรภอ์ายไุดป้ระมาณ    เดือนหรือก่อนคลอด  บางรายอาจพบวา่เคลือน
ลงมาหลงัคลอด  ซึงหนา้ทีของ  Testes  เป็นทีสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ  Spermatozoa  และอีกส่วนหนึง
ทาํหน้าทีเป็นต่อมไร้ท่อสร้าง  Internal  secretion  คือ  ฮอร์โมนเพศชาย  Testosterone  ซึงเป็น
ฮอร์โมนทีควบคุมลกัษณะความเป็นชายโดยจะเริมทาํงานเมือชายเขา้สู่วยัรุ่น  ต่อมปิทูอิตารีใต้
สมอง  (pituitary  gland)  จะผลิตฮอร์โมนซึงเรียกยอ่ๆ  วา่  ICSH  ( Interstitial Cell Stimulating 

Hormone)  ฮอร์โมนนีจะกระตุน้ต่อมในลูกอณัฑะ ( Testes)  ให้ผลิตฮอร์โมนของชาย Testosterone 
ซึงมีผลทาํให้เด็กชายเปลียนแปลงไป  เช่น  เสียงแตก  ขนขึนทีรักแร้  มีหนวด  มีกลา้มเนือเป็นมดั 
เป็นตน้[8] 

2.2 ก้านอัณฑะ (Epididymis) มีลกัษณะเป็นหลอดหรือท่อเล็กๆ  ทีขดไปมาอยูใ่นลูก
อณัฑะมีอยูป่ระมาณ   ท่อ  ถา้นาํท่อเหล่านีมายืดออกจะไดค้วามยาวประมาณ   ฟุต  มีหนา้ที
สาํคญัคือ  เป็นทีพกัชวัคราวของเชืออสุจิทีเจริญเต็มที  ซึงผลิตจากอณัฑะก่อนทีจะส่งผา่นไปยงัท่อ
นาํอสุจิ  (Vas  deferens) 

2.3 ท่อนําอสุจิ  (Vas deferens) มี    ท่อ  เป็นหลอดอยูถ่ดัจากกา้นอณัฑะ  ท่อนาํอสุจิ
นีจะผา่นเขา้สู่ช่องทอ้ง  แลว้ออกมารวมกบัถุงเก็บนาํอสุจิ  (Seminal  vesicle)  ผ่านต่อมลูกหมาก
ออกไปต่อกบัท่อปัสสาวะสาํหรับนาํตวัอสุจิออกไปสู่ภายนอก  Vas  deferens  ประกอบดว้ย    ชนั
คือ  ชนันอกเป็น  Areolar tissue  ชนักลางเป็น  Muscular tissue  และชนัในเป็น  Mucous 

membrane 

2.4  ถุงเก็บนําอสุจิ (Seminal vesicle) มีลกัษณะคลา้ยหลอดผสมกบัถุง  มีอยู ่   ถุงอยู่
ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะและวารหนกั  (Rectum)  เป็นส่วนทีทาํหนา้ทีเก็บตวัอสุจิและสร้างนาํกาม  
(semen)  ซึงมีลักษณะเป็นเมือกสีขาวขุ่นและข้น  นาํกามทีสร้างขึนนีจะทาํให้ตวัอสุจิสามารถ
เคลือนไหวได ้

2.5 ต่อมลูกหมาก ( Prostate glands) เป็นต่อมโตขนาดลูกหมากอยู่ใตรู้เปิดดา้นใน  
(Internal  orifice)  ของท่อปัสสาวะ  (Urethra)  หน้าทีสําคญัคือขบันาํ  ซึงมีฤทธิเป็นด่างอ่อนๆ  
ประกอบไปด้วยสารโซเดียม  (sodium)  โปตสัเซียม  (potassium)  แคลเซียม (calcium)  โปรตีน  
กลูโคส  วิตามินซี  กรดซิตริก  (Citric  acid)  Alkaline phosphatase  และ  cholesterol  เพือรวมกบั
ถุงเก็บนาํอสุจิซึงมีลกัษณะขน้เหลวสีขาว  (Seman)  ปกติแลว้นาํทีขบัจากต่อมลูกหมากจะมีปริมาณ  
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. - .   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  นาํนีจะทาํหนา้ทีหล่อเลียงและให้อาหารแก่ตวัอสุจิทีถูกส่งมาจากกา้น
อณัฑะ  ดงันนันาํอสุจิทีหลงัออกมาแต่ละครังจึงประกอบดว้ยเชืออสุจิกบันาํทีขบัจากต่อมลูกหมาก
ร่วมกบัถุงเก็บนาํอสุจิ[3, 14, 15] 

2.6 ต่อมขับเมือก (Cowper’s glands)   เป็นต่อมทีมีรูปร่างกลมเท่าเม็ดถวั  มีอยู่     
ต่อม  มีท่อไปคู่กบัท่อนาํอสุจิ  โดยอยูต่อนล่างของต่อมลูกหมาก  และมีรูเล็กๆ  เปิดเขา้สู่ผนงัของ
ท่อปัสสาวะ  (Urethra)  หนา้ทีสําคญัของต่อมนีคือขบันาํหล่อลืน  (Viscid  fluid)  เป็นเมือกใสๆ  
ไปยงัองคชาติ  เมือมีความรู้สึกทางเพศ  ทาํให้ไม่เป็นอุปสรรคในการ่วมเพศ  และยงัทาํหนา้ทีชาํระ
ลา้งองคชาติใหส้ะอาดอีกดว้ย  กล่าวคือทาํหนา้ทีชาํระลา้งกรดของนาํปัสสาวะทีเคลือบท่อปัสสาวะ  
ทาํใหต้วัอสุจิมาตอ้งตายเสียก่อนในขณะทีเคลือนออกมา[4] 

 

 

ภาพที 2.3 แสดงอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย  
ทีมา : ภุชงค ์  เดชอาคม. (2555). กายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา. กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์
พบัลิเคชนัส์. 

 

3. กระบวนการสร้างอสุจิ (Spermatogenesis) 

อสุจิจะถูกสร้างจากอณัฑะ ภายในอณัฑะจะประกอบดว้ยหลอดลกัษณะขดงอมากมาย 
แต่ละหลอดจะทาํหนา้ทีสร้างอสุจิหรือสเปิร์มไดห้ลายลา้นตวั ทีผนงัของหลอดขดงอนี จะมีเซลล์ที
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ชือวา่ สเปอร์มาโตโกเนียม (Spermatogonium, 2n) สเปอร์มาโตโกเนียม จะเริมแบ่งตวัแบบไมโท
ซิส  ตงัแต่ยงัเป็นเอมบริโออยูใ่นครรภม์ารดาและในขณะทีเป็นเด็ก เพือเพิมจาํนวนสเปอร์มาโตโก
เนียม  ทาํให้อณัฑะเจริญเติบโตขยายใหญ่ขึน  เมือเป็นหนุ่มสเปอร์มาโตโกเนียมบางอนัเริมแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิสเพือสร้างอสุจิและบางอนัก็แบ่งแบบไมโทซิสเพือเพิมจาํนวนสเปอร์มาโตโก
เนียมเก็บไวส้ร้างอสุจิต่อไป เมือเติบโตเป็นผูใ้หญ่จะมีการสร้างอสุจิอยูต่ลอดเวลา 

การสร้างอสุจิเริมโดยเซลล์สเปอร์มาโตโกเนียม แบ่งตวัแบบไมโทซิลแลว้ขยายขนาด
ใหญ่ขึนเป็นสเปอร์มาโตไซด์ปฐมภูมิ (Primary spermatocyte) แลว้เริมมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอ
ซิสครังแรก ไดส้เปอร์มาโตไซต์ทุติยภูมิ (Secondary spermatocyte) จาํนวน  เซลล์ แลว้จะมีการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครังทีสองต่อไปได้เซลล์ขนาดเท่ากัน  เซลล์ เรียกว่าสเปอร์มาติด 

(Spermatid)ลกัษณะกลมและมีไซโทพลาซึมมาก แล้วสเปอร์มาติดจะมีการเปลียนสภาพกลายเป็น
ตวัอสุจิ โดยนิวเคลียสหดเล็กลงมาอยูที่ส่วนหวัของอสุจิ ซึงมีโครโมโซม  แท่ง กอลจิบอดีจะมา
สะสมอยูที่หวัของอสุจิเรียกวา่ อะโครโซม (Acrosome) เพือทาํหนา้ทีเจาะเขา้ในไข่ ไซโทพลาซึมจะ
เหลือนอ้ยลงเป็นส่วนคอหรือลาํตวัของอสุจิ  โดยมีไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งพลงังานให้แก่อสุจิ  ทาํ
ให้อสุจิเคลือนไหวไดเ้ร็ว การเปลียนแปลงจากสเปอร์มาติด มาเป็นอสุจิก็เพือทาํให้อสุจิคล่องตวั 
เคลือนไหวไดร้วดเร็วเพือมาผสมกบัไข่  เวลาทีใชใ้นการสร้างอสุจิอยา่งนอ้ยทีสุด  วนั โดยก่อนที
จะมีการแบ่งเซลลแ์บบไมโอซิสจะตอ้งแบ่งแบบไมโทซิสจากสเปอร์มาโตโกเนียม เป็นสเปอร์มาโต
ไซด์ปฐมภูมิ กินเวลาอย่างน้อย  วนั จากนนัจึงเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสอีก  วนั จนได้
อสุจิทีสามารถผสมกบัไข่ได[้6, 15] 

 
 

ภาพที 2.4 แสดง Spermatogenesis  

ทีมา : รําแพน   พรเทพเกษมสันต.์ (2549). กายวภิาคศาสตร์ และสรีรวทิยาของมนุษย์ = Human 

Anatomy and Physiology. พิมพค์รังที 5. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร. 
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4. ส่วนประกอบของนําอสุจิ 

อสุจิทีหลงัออกมาในช่วงแรกเป็นส่วนทีมาจาก vas deferens ซึงมีอสุจิเป็นจาํนวนมาก 
นาํอสุจิส่วนใหญ่มาจาก seminal vesicles (65%) ต่อมลูกหมาก (30%) และทีเหลือมาจาก 
epididymis และอณัฑะ (5%)ส่วนประกอบทีไดจ้ากseminal vesicles เป็น fructose, prostaglandins, 

phosphorylcholine และ coagulating substrates นาํอสุจิมีส่วนสําคญัในการปรับภาวะกรดในช่อง
คลอด  อสุจิทีหลงัออกมาจะมีการละลายตวัภายในเวลา  นาทีโดย proteolytic enzymes จากต่อม
ลูกหมาก  ส่วนประกอบทีได้จากต่อมลูกหมาก ได้แก่ zinc, phospholipids, spermine และ 
phosphatase ในส่วนแรกของนาํอสุจิจะประกอบดว้ยตวัอสุจิจาํนวนมากและสิงคดัหลงัส่วนใหญ่
จากต่อมลูกหมาก  ส่วนหลงัของนาํอสุจิจะมีอสุจิน้อยและประกอบดว้ยสิงคดัหลงัส่วนใหญ่จาก 
seminal vesicles 

การสร้างอสุจิใช้เวลาทังสินประมาณ 6  วนั และมีการสร้างอสุจิจากลูกอัณฑะ
ประมาณ  ลา้นตวัต่อวนั  ความเขม้ขน้ของอสุจิในนาํอสุจิจะมีความแตกต่างกนัมากโดยจะมี
ความเขม้ขน้อยูร่ะหวา่ง -  ลา้นต่อมิลลิลิตรในผูช้ายปกติ[5]  

 

5. ส่วนประกอบของตัวอสุจิ 

ตวัอสุจิ (Spermatozoa)  ทีเจริญเตม็ที เมือหลงัออกมาแลว้จะมีชีวติอยูไ่ดป้ระมาณ 2 วนั  
ภายในทางเดินระบบสืบพนัธ์ุของเพศหญิง  ตวัอสุจิประกอบดว้ย  3 ส่วน คือ ส่วนหวั (head) มีสาร
พนัธุกรรมและอะโครโซม(acrosome)ซึงช่วยบรรจุเอ็นไซม์ทีช่วยในการเจาะของตวัอสุจิเขา้สู่ไข่  
ส่วนกลาง(middle piece)จะมีไมโตคอนเดรียจาํนวนมากซึงสร้างพลงังานสําหรับการเคลือนไหว  
และส่วนหาง(tail)เป็นแฟลกเจลลมัใชใ้นการขบัเคลือนตวัอสุจิ  

ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นนัทาํใหท้ราบถึงลกัษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเพศชาย 
การสร้างอสุจิ  ส่วนประกอบของนาํอสุจิและลกัษณะของตวัอสุจิเพือเอือประโยชน์ในการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานเกียวกับคดีความทางเพศ   เนืองจากคนร้ายมักจะทิงร่องรอยของการก่อเหตุ
อาชญากรรมไวใ้นทีเกิดเหตุเสมอ  พยานหลกัฐานทีพบในทีเกิดเหตุนนั  มีมากมายหลายรูปแบบ  
อาทิเช่น  รอยคราบอสุจิ  ถุงยางอนามยัทีใช้แลว้   เส้นขน  เส้นผม  เศษเนือเยือของคนร้ายบริเวณ
ซอกเล็บของเหยือ  คราบเลือด  เป็นต้น  แต่การตรวจพบตัวอสุจิถือเป็นพยานหลักฐานทีมี
ความสาํคญัในการพิสูจน์วา่มีการร่วมประเวณีหรือมีการกระทาํชาํเราเกิดขึนนนัเอง 
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ภาพที 2.5 แสดงตวัอสุจิ  

ทีมา : ภุชงค์   เดชอาคม. (2555). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา . กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส
พบัลิเคชนัส์. 

 

พยานวตัถุประเภทคราบอสุจิ 

นาํอสุจิ เป็นนาํคดัหลงัจากต่อมสืบพนัธ์ุในอวยัวะเพศชายจากการร่วมประเวณีหรือถูก
กระตุน้ใหเ้คลือนออกมา มีลกัษณะเป็นนาํเหนียวสีขาวขุ่น ปริมาณของนาํอสุจิทีหลงัออกมาครังละ 

.  - .  มล. ประกอบดว้ยตวัอสุจิ (Sperm) และส่วนทีเป็นนาํ 
คราบอสุจิ เป็นพยานหลกัฐานทีสําคญัในคดีข่มขืนกระทาํชาํเรา พบไดใ้นช่องคลอด

ของหญิงทีถูกร่วมเพศ  นอกจานียงัพบคราบอสุจิเปือนบริเวณเสือผา้  การเก็บหลกัฐานทาํไดโ้ดย
การใช้สําลีป้ายจากภายในช่องคลอดหรือตรวจดูคราบทีเปือนตามเสือผา้ โดยใชแ้สงอุลตร้าไวโอ
เลตหรือแสงเลเซอร์ส่องจะพบลกัษณะเรืองแสงจากสาร Flavin ในอสุจิ[9, 10]  

การตรวจพิสูจน์คราบนนัว่าจะเป็นของผูต้อ้งสงสัยหรือไม่ สามารถทาํโดยการนาํมา
ตรวจหมู่เลือด หมู่โปรเทดีนและหมู่เอนไซม ์แต่ผูต้รวจมกัจะประสบกบัปัญหาในเรืองของปริมาณ
ของคราบทีนอ้ยเกินไปไม่เพียงพอต่อการตรวจ 

การเก็บพยานวตัถุประเภทคราบอสุจิและนาํอสุจิตรวจพบบ่อยทีสุดในสถานทีเกิดเหตุ
คดีฆาตกรรมโดยเฉพาะในคดีเกียวกบัความผิดทางเพศ  ซึงถา้ผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุสงสัยวา่ คดีที
เกิดขึนจะเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัทางเพศดว้ย ควรจะตอ้งทาํการตรวจตามร่างกายและเสือผา้ของผู ้
ของผูต้ายอยา่งละเอียดก่อนทีจะเคลือนยา้ยศพ  คราบทุกอยา่งทีตรวจพบควรกระทาํการเก็บขณะอยู่
ในสถานทีเกิดเหตุ หลังจากนันแพทยผ์ูช้ันสูตรจะทาํการเก็บคราบอสุจิทีพบในช่องคลอดหรือ
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อวยัวะเพศผูต้าย  นอกจากนีบางครังอาจตอ้งทาํการเก็บในช่องปากและทวารหนกัดว้ยถา้สงสัยว่า
คดีเกียวกบัรักร่วมเพศ (sodomy) การตรวจพิสูจน์เป็นการยืนยนัว่าคราบอสุจิหรือไม่ ซึงเป็นการ
สนบัสนุนวา่มีการรักร่วมเพศเกิดขึนจริง แต่การทีจะยนืยนัวา่คราบอสุจินนัเป็นของใครจะตอ้งมีการ
ตรวจพิสูจน์ในขนัตอนอืน ๆ อีก เช่น การตรวจหาหมู่เลือด ตรวจดว้ยวิธี PCR เป็นตน้ ซึงเป็นวิธีที
ตอ้งกระทาํโดยผูช้าํนาญในห้องปฏิบติัการ ในส่วนทีผูต้รวจสถานทีเกิดเหตุสามารถกระทาํใน
สถานทีเกิดเหตุได้ก็คือการสังเกตว่าคราบใดน่าจะเป็นคราบอสุจิบ้าง จะได้เลือกเก็บได้ถูกตอ้ง 
(ความจริงควรเก็บทุกคราบทีพบ) 
 

1. การประมาณระยะเวลามีการชําเรา 
ถา้พบมีการฉีกขาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุของผูเ้สียหายและมีลิมเลือดเกาะอยู่หรือเลือด

กาํลงัไหลซึมอยู ่ แสดงวา่มีการชาํเราทีทาํให้เกิดแผลนนัจะเกิดขึนไม่เกิน 24 ชม.  ก่อนทีแพทยจ์ะ
ตรวจ 

ถา้พบวา่การฉีกขาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุของผูเ้สียหายมีคราบหนองเกิดขึนบางครังอาจ
มีกลินเหมน็แสดงวา่การชาํเราทีทาํใหเ้กิดแผลนนัเกิดขึนเกินกวา่  24  ชม.  ก่อนแพทยต์รวจ 

ถ้าตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์พบตวัอสุจิเคลือนไหวได้  แสดงว่าการร่วมเพศน่าจะ
เกิดขึนภายใน  8 ชม. 

ถา้ของเหลวในช่องคลอดไม่พบตวัอสุจิแต่พบสารเคมีเพียงอย่างเดียวแสดงว่ามีการ
ร่วมเพศเกิดขึนภายใน  3  วนัก่อนการตรวจ 

การพบตวัอสุจิในช่องคลอดจาํนวนน้อยและเป็นตวัอสุจิไม่เคลือนไหวแลว้แสดงว่า
การร่วมเพศเกิดขึนภายใน 7  วนัก่อนการตรวจ[21, 25] 

  

2. ความเป็นไปได้ในการตรวจพบอสุจิหลงัจากการหลงั 

 อสุจิมีชีวติ 6-12  ชม. 
 ตวัอสุจิ 24  ชม.- 7 วนั 

 นาํอสุจิ Acid phosphatase 

  24 ชม. ++++ 

  48 ชม. +++ 

  72 ชม. ++ [21, 25] 
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3. กฎหมายใหม่กบัการคุ้มครองผู้เสียหายในความผดิฐานข่มขืนกระทาํชําเรา 
สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดแ้กไ้ขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาเกียวกบัความผิดฐาน

ข่มขืนกระทาํชําเรา  โดยมีวตัถุประสงค์เพือแก้ไขเพิมเติมให้การข่มขืนกระทาํชําเราผูอื้นเป็น
ความผดิ  เนืองจากมาตรา 276 และ 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนั  เป็นบทบญัญติัที
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรืองเพศ และเพือให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญในการมีสิทธิเท่าเทียมกนัระหว่างชายและหญิง  โดยการห้ามมิให้เลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและเหตุแห่งความแตกต่างเรืองเพศ  โดยสาระสาํคญัมีดงันี 

“มาตรา 276  ผูใ้ดข่มขืนกระทาํชาํเราผูอื้นโดยใช้กาํลงัประทุษร้ายโดยผูอื้นนนัอยู่ใน
ภาวะทีไม่สามารถขดัขืนได้  หรือโดยทาํให้ผูอื้นนันเขา้ใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอืนตอ้งระวางโทษ
จาํคุกตงัแต่สีปีถึงยสิีบปี  และปรับตงัแต่แปดพนับาทถึงสีหมืนบาท 

การกระทาํความผิดชาํเราตามวรรคหนึงหมายความว่าการกระทาํเพือสนองความใคร่
ของผูก้ระทาํโดยการใช้อวยัวะเพศของผูก้ระทาํกบัอวยัวะเพศ  ทวารหนกั  หรือช่องปากของผูอื้น
หรือการใชสิ้งอืนสิงใดกระทาํกบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอื้น 

ถ้ากระทาํความผิดตามวรรคหนึงได้กระทาํโดยมีหรือใช้อาวุธปืน  หรือวตัถุระเบิด  
หรือโดยร่วมกระทาํความผิดดว้ยกนัอนัมีลกัษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทาํกบัชายในลกัษณะ
เดียวกนัตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สิบห้าปีหรือยีสิบปี  และปรับตงัแต่สามหมืนบาทถึงสีหมืนบาท  
หรือจาํคุกตลอดชีวติ 

ถ้ากระทําความผิดตามวรรคหนึงเป็นการกระทาํความผิดระหว่างคู่สมรสนันยงั
ประสงค์อยู่กินด้วยกนัฉันสามีภรรยา  ศาลจะลงโทษน้อยกว่าทีกฎหมายกาํหนดไวเ้พียงใดก็ได ้ 
หรือจะกาํหนดเงือนไขเพือควบคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ้ ในกรณีทีศาลมีคาํพิพากษา
ลงโทษจาํคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป  และ
ประสงคจ์ะหยา่ให้คู่สมรสฝ่ายนนัแจง้ให้ศาลทราบและให้ศาลแจง้พนกังานอยัการดาํเนินการฟ้อง
หยา่ให ้

“มาตรา 277 ผูใ้ดกระทาํชาํเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึงมิใช่ภริยาหรือสามีของตน  
โดยเด็กนนัจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่สีปีถึงยีสิบปี  และปรับตงัแต่แปด
พนับาทถึงสีหมืนบาท 

การกระทาํชําเราตามวรรคหนึง  หมายความว่าการกระทาํเพือสนองความใคร่ของ
ผูก้ระทาํโดยการใชอ้วยัวะเพศของผูก้ระทาํกระทาํกบัอวยัวะเพศ  ทวารหนกั  หรือช่องปากของผูอื้น  
หรือการใชสิ้งอืนสิงใดกระทาํกบัอวยัวะเพศหรือทวารหนกัของผูอื้น 
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ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึงเป็นการกระทาํแก่เด็กผูห้ญิงอายุไม่เกินสิบสามปี
ตอ้งระวางโทษจาํคุกตงัแต่เจ็ดปีถึงยีสิบปี  และปรับตงัแต่สีพนับาทถึงสีหมืนบาทหรือจาํคุกตลอด
ชีวติ 

ความผดิตามทีบญัญติัไวใ้นวรรคหนึง  ถา้เป็นการกระทาํโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปด
ปีกระทาํต่อเด็กซึงมีอายุตาํกวา่สิบสามปี  แต่ยงัไม่เกินสิบห้าปี  โดยเด็กนนัยินยอม  และภายหลงั
ศาลอนุญาตให้ทงัสองฝ่ายสมรสกัน  ผูก้ระทาํผิดไม่ต้องรับโทษ  ถ้าศาลอนุญาตให้สมรสใน
ระหวา่งทีผูก้ระทาํผดิกาํลงัรับโทษในความผดินนัอยูใ่หศ้าลปล่อยผูก้ระทาํความผดินนัไป[25]  

 

4. วธีิสังเกตคราบอสุจิในเบืองต้น 

4.  มีลกัษณะเหนียวติดเสือผา้ เมือแหง้จะแขง็ลงคลา้ยแป้งเปียก 

4.   เมือเอาเสือผา้ทีสงสัยไปส่องดูดว้ยแสงอตัราไวโอเลต (UV Light) ในตาํแหน่งที
เปือนถา้เป็นนาํอสุจิจะเห็นการเรืองแสง  

 

5. วธีิการเกบ็คราบอสุจิทเีป็นคราบเปียก 

5.   ปริมาณมาก  ใชที้หยอดตา หรือเขม็ฉีดยาดูดเก็บขึนมาใส่ในหลอดฆ่าเชือโรค 

5.2  ปริมาณนอ้ย  ใชส้ําลีหรือผา้กอซ หรือกระดาษเยือซับขึนมา นาํไปผึงให้แห้งแลว้
จึงเก็บในภาชนะทีฆ่าเชือโรค 

   

6. วธีิการเกบ็คราบอสุจิทเีป็นคราบเปียกคราบแห้ง 

6.   ถา้ติดอยูบ่นเสือผา้เก็บมาทงัชิน ระมดัระวงัอยา่ใหค้ราบแตกหรือถูกปนเปือน 

6.   ถา้ติดอยูต่ามร่างกาย ใหใ้ชส้าํลี % ชุบนาํกลนัเช็ดคราบออกนาํไปผงึลมให้แห้ง
แลว้เก็บในหลอดแกว้หรือภาชนะบรรจุอืนทีผา่นการฆ่าเชือโรค 

  

การห่อของกลางทีเป็นเสือผา้ ควรพบัใหเ้รียบร้อย อยา่ให้ถูกคราบ ควรให้รอยคราบอยู่
ด้านบนวางบนกระดาษแข็งกวา้งยาวพอสมควร  ใช้กระดาษสะอาดทาบบนรอยคราบ แล้วเอา
กระดาษแขง็อีกชินหนึงวางทบัประกบผกูมดัใหแ้น่นแลว้จึงนาํส่งตรวจพิสูจน์ 

ในบางกรณีทีจะตอ้งเก็บคราบอสุจิจากผูเ้สียหาย ตอ้งส่งตวัผูเ้สียหายใหแ้พทย ์พยาบาล 
หรือพนักงานสาธารราสุขตามโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัยดําเนินการให้ ไม่สมควรทีจะ
ดาํเนินการเองเพราะจะเกิดปัญหาทางกฎหมายตามมาได ้
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ในกรณีทีจะตอ้งเก็บนาํอสุจิในช่องคลอดของศพซึงเป็นผูเ้สียหายในสถานทีพบศพ 
ควรใช้ตาํรวจหญิงหรือเจา้หน้าทีสถานีอนามยัตาํบลซึงเป็นหญิงเป็นผูก้ระทาํโดยใช้สําลีพนัไมที้
สะอาดหรือคอตตอนบดัตดัปลายขา้งหนึงเช็ดในช่องคลอดผูต้ายนาํมาผงึลมให้แห้งและใส่ขวดหรือ
ภาชนะสาํหรับเก็บของกลางเพือส่งตรวจต่อไป[25] 

 

7. การตรวจว่าเป็นนําอสุจิหรือไม่ 

การตรวจหาว่าเป็นคราบอสุจิหรือไม่ กรณีการร่วมประเวณีใหม่ ๆ สามารถตรวจพบ
ตวัอสุจิทีกาํลงัเคลือนไหวไดแ้ต่ส่วนใหญ่ผูเ้สียหายมกัจะมาตรวจร่างกายหลงัการร่วมประเวณีนาม
มากกว่า  วนั  ดงันันจึงไม่พบตวัอสุจิทีเคลือนไหว การตรวจก็ดูเพียงว่ามีตวัอสุจิหรือไม่  ถา้มีก็
แสดงวา่ผา่นการร่วมประเวณีมาจริงโดยทวัไปแลว้การตรวจตวัอสุจิอาจพบไดน้านถึง  วนัแต่จาก
รายงานการวจิยับางฉบบัสามารถตรวจพบตวัอสุจิไดน้านถึง  สัปดาห์ 

การตรวจดูตัวอสุจิโดยการย้อมสีดูลักษณะทัวไปของตัวอสุจิ ซึงประกอบด้วย
ส่วนประกอบสําคญั  ส่วนคือ ส่วนหัวและส่วนหาง ส่วนหัวยงัมีนิวเคลียสทีสามารถนาํมาตรวจ
พิสูจน์ตวับุคคลไดอ้ย่างไรก็ตามมีคดีข่มขืนกระทาํชาํเราเป็นจาํนวนมากทีไม่สามารถตรวจพบตวั
อสุจิได้ เนืองจากผูช้ายทีข่มขืนเป็นหมนัหรือผ่านการทาํหมนั ดงันันการตรวจว่าเป็นคราบอสุจิ
หรือไม่จึงตอ้งใชก้ารตรวจทางเคมีเพือหาส่วนประกอบของนาํอสุจิ 

การตรวจทางเคมีในนาํอสุจิมีสารประกอบหลายชนิด เช่น Citri acid Flavin เอนไซม ์
แอซิดฟอสฟาเตส ซึงมีปริมาณมากในนําอสุจิ โดยใช้นํายา alpha-napthyl phosphate และ 
Brentamine Fast Blue B ทาํปฏิกิริยากบัคราบอสุจิซึงจะเกิดตะกอนสีม่วงขึนมา แสดงวา่มีเอนไซม์
แอซิดฟอสฟาเตสอยูเ่นืองจากเอนไซมต์วันีอยูใ่นส่วนอืนๆ ของร่างกายดว้ย เช่น นาํเมือกของผูห้ญิง
เอง แต่ปริมาณนอ้ยกวา่มาก การตรวจจบัเวลา หากเกิดสีม่วงภายในเวลา  วินาที ถือวา่ให้ผลบวก 
คือ มีเอนไซมแ์อซิดฟอสฟาเตสซึงสามารถตรวจพบไดภ้ายในระยะเวลาประมาณ  วนั หลงัร่วม
ประเวณี เมือการตรวจใหผ้ลบวกก็สรุปวา่น่าจะเป็นคราบอสุจิ การจะยืนยนัวา่เป็นคราบอสุจิจะตอ้ง
ตรวจพบตวัอสุจิสําหรับในกรณีคนทีเป็นหมัน สามารถยืนยนัไดด้ว้ยการตรวจโปรตีน P 30 ซึง
สามารถยนืยนัไดว้า่เป็นคราบอสุจิของมนุษยห์รือไม่[20] 

การตรวจว่าเป็นอสุจิของใคร สามารถตรวจได้โดยตรวจหาหมู่เลือดในคราบอสุจิ
เช่นเดียวกบัการตรวจหาหมู่เลือดในนาํลายนอกจากนนัยงัตรวจหาหมู่เอนไซมที์มีอยูใ่นนาํอสุจิได้
ปัจจุบนันียงัสามารถตรวจกาสารพนัธุกรรม (DNA typing) จากตวัอสุจิเพือเปรียบเทียบกบัตวัอสุจิ 
เลือดหรือเซลลอื์นๆ ของร่างกายผูต้อ้งสงสัย [9, 10, 25] 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ดงัทีกล่าวมาแลว้ทาํให้ทราบว่าการตรวจพบตวัอสุจิในทีเกิดเหตุคดี
ความผิดทางเพศ มีความสําคญัอย่างมากในการระบุตวัผูก้ระทาํผิด  เนืองจากส่วนหัวของตวัอสุจิ
เป็นนิวเคลียสซึงมีสารพนัธุกรรมสามารถระบุตวับุคคลได ้ และเนืองจากตวัอสุจิมีขนาดเล็ก  ใส  
ไม่มีสี  ถา้ทาํการตรวจดูตวัอสุจิดว้ยวธีิการดูสด (Wet preparation) จะตรวจหาตวัอสุจิไดย้าก  ดงันนั
การตรวจหาตวัอสุจิโดยวิธีการยอ้มสีจึงถือว่ามีความสําคญัและช่วยในการตรวจหาตวัอสุจิไดง่้าย
มากขึน   

 

การย้อมสีอสุจิ 

การยอ้มสี  คือ  การทาํให้สี  (Dye)  หรือสารเคมีไปมีปฏิกิริยาหรือรวมตวักับสิงที
ต้องการจะศึกษาให้เกิดเป็นสีเพือสะดวกในการแยกแยะส่วนต่างๆ ภายในตัวอย่าง  ดังนัน  
วตัถุประสงค์ของการยอ้มสี  คือ  การแสดงหรือชีให้เห็นความแตกต่างของเซลล์และเนือเยือโดย
ปฏิกิริยาของสีทีเกิดขึนจากการใช้สี (Dye)  หรือสารเคมี  เมือส่วนใดส่วนหนึงของเซลล์ติดสีชนิด
ใด  แสงสีอืนจะถูกดูดกลืน  (Absorb)  และจะอนุญาตให้แสงสีชนิดนนัปรากฎออกมาจากส่วนของ
เซลลซึ์งติดสีจนเห็นชดั 

 

1. ชนิดของสีย้อม (Dye) 
โดยทวัไปแลว้  สี  (Dye)  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามแหล่งทีไดรั้บหรือวิธีการที

ไดรั้บสีชนิดนนัๆ  คือ 

1.1 Natural  dye (สีธรรมชาติ)เป็นสีทีรับจากผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  ซึงมีไม่มากนกั  เช่น
สี  Hematoxylin  ซึงไดจ้ากตน้ Hematoxylum  Campechianum  อนัเป็นตน้ไมที้เพาะปลูกกนัใน
ประเทศเม็กซิโกและ  West  Indies  ส่วน Carmine  (Carminic  acid)  เป็นสีทีไดจ้าการสกดัจากตวั
แมลงชือวา่  Cochineal beetles  สีธรรมชาติตวัอืน  Orcein  และ  Saffron  สกดัจากรา  (Lichens)  
และดอกไมต้ามลาํดบั 

1.2 Synthetic dye (สีสังเคราะห์)  เป็นสีส่วนใหญ่ทีใช้ในทางเนือเยือวิทยาและจุล
วิธีการ คือ  สีทีได้จากการสังเคราะห์โดยวิธีเคมี  ซึงมีอยู่เป็นจาํนวนมากทีนอกเหนือไปจากสี
ธรรมชาติ [1] 

 

2. วธีิการย้อมสี  (Method  of Staining)  
การยอ้มสีทาํไดโ้ดย  3  วธีิ  คือ vital staining,  routine staining และ special staining 
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2.1 Vital  staining  คือ  การใชสี้เพือยอ้มสิงมีชีวิตหรือยอ้มเซลล์และTissue  ในขณะที
ยงัมีชีวิตอยู ่ เช่น  การฉีดสารละลายสีเขา้ไปในระบบต่างๆ  ของร่างกายสัตวเ์พือยอ้มดูเซลล์  และ
เนือเยอืของอวยัวะต่างๆ  วธีินีใชใ้นการทดลองและวจิยัเป็นส่วนใหญ่ 

2.2 Routine staining เป็นการยอ้มสีโดยวิธีธรรมดาซึงใช้กนัเป็นประจาํในงานการ
เตรียมชินเนือเพือศึกษาลกัษณะทวัไปของเซลล์และTissue อีกทงัวิธีการนีเป็นการยอ้มเพือศึกษา
ความแตกต่างระหวา่ง  Nucleus และ Cytoplasm ของเซลล์  ในการนีใชสี้  Hematoxylin  และตาม
ดว้ย Eosin  ซึงจดัวา่เป็นการยอ้มแบบธรรมดาซึงเรียกวา่ Hematoxylin & Eosic stain หรือเรียกยอ่ๆ
วา่  H&E stain 

2.3 Special staining คือการยอ้มสีวธีิพิเศษทีนอกเหนือไปจาการยอ้มแบบธรรมดา  เพือ
ใชใ้นการชีเฉพาะองคป์ระกอบต่างๆของเซลล์และTissue ซึงไม่สามารถแยกแยะดว้ยวิธีการ  H&E  
เช่น การยอ้มดูเพือ  Connective  tissueโดยวิธี  Masson’s  trichrome stain  ซึงมีสี 3 สีและวิธียอ้มหา  
Glycogen โดย  PAS เป็นตน้   
 

3. การแบ่งชนิดของการย้อมสี (Types of Staining) 
นกัเทคนิคทางเนือเยือวิทยาควรจะทาํความเขา้ใจถึงชนิดของการยอ้มสีว่าไดถู้กแบ่ง

ออกเป็น 2 ชนิด  ตามวธีิการยอ้ม  ซึงแตกต่างกนัออกไป  
3.1  Regessive staining คือ  การยอ้มสีให้มากเกินพอแลว้ลา้งสีทีเกินพอออกโดยใชน้าํ  

หรือ  กรดอ่อน  วิธีการลา้งสีทีเกินพอออก  เพือแยกส่วนของเซลล์และเนือเยือทีไม่มีความสามารถ
รวมตวักบัสีนนัไดเ้รียกวา่  Differentiation  ซึงสามารถควบคุมไดโ้ดยการตรวจคุณภาพของสีทีติด
องค์ประกอบใด  โดยเฉพาะโดยใช้กลอ้งจุลทรรศน์ก่อนทีนาํไปใส่ในสารละลายสีชนิดอืน  การ
ยอ้มดว้ย  Hematoxylin  เป็นตวัอยา่งทีดีของ Regessive staining คือ  ชินเนือบน  Slide  ถูกยอ้มให้
เกินพอในสารละลาย  Hematoxylin  แลว้ลา้งดว้ย  1% Acid  alcohol  วิธีนีเป็นการ  Differentiation 
ให้มีความแตกต่างระหว่าง  Nucleus ซึงจะรวมตวัหรือถูกยอ้มดว้ย  Hematoxylin กบั Cytoplasm  

ซึงจะยอ้มติดสี  Acid dye ชนิดอืน  เช่น  Eosin ดงันนั  Hematoxylin  ก็คือ Regessive staining  

3.2  Progressive  stain คือ  การยอ้มดว้ยสารละลายสีตวัใดตวัหนึง  โดยไม่ตอ้งมีการ
ลา้งสีออกภายหลงัยอ้ม  ดงันนัเวลาของการยอ้มจะตอ้งจาํกดัให้มีความเหมาะสม  เช่น  การยอ้ม  
Tissue  ดว้ย  Eosin ซึงเป็น Progressive  stain ภายหลงัการยอ้มดว้ย Hematoxylin  ซึงเป็น 
Regessive staining [1] 
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4. สีย้อมอสุจิ  

สียอ้มอสุจิสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ Morphological stains, Differential stains  

Fluorescent  Dye  และ Feulgen DNA stains 

4.1. Morphological stains  ใชส้ําหรับดูรูปร่างเฉพาะหรือพิเศษบางประการ เช่น Rose 

Bengal, Belling’s Iron  Aceto-carmine, Alkaline  Methyl – Violet Solution, India  Ink, Giemsa 

Stain และ Heidenhain’s  Iron Hematoxylin เป็นตน้ 
4.2. Differential stains  ใช้บ่งบอกตวัอสุจิทีมีชีวิตกบัไม่มีชีวิต 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 เป็นตน้ 
4.3. Fluorescent Dyes เป็นการดูการเรืองแสงของตวัอสุจิภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เรือง

แสง เช่น Acridine orange, euchrysin 2 GNX, acriflavine HCL NF และ Coriphosphin HK เป็นตน้ 
4.4. Feulgen DNA stains เป็นการยอ้มสีในส่วนของ DNA [40] 

 

5. ตัวอย่างสีย้อมอสุจิ 
5.1. Hematoxylin & Eosin Stain 

Fixation : 10%  Neutral  (Buffered) Formalin หรือ  Fixatives ชนิดอืนตามความ
เหมาะสม 

Solutions : Harris’s Hematoxylin และ 1% Alcoholic Eosin (Stock Solution) 
5.1.1. Harris’s Hematoxylin ประกอบดว้ย 

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 

วิธีเตรียม :  ละลายผง  Hematoxylin ใน alcohol ใน  Beaker  ขนาด 200ml  โดยใช้
ความร้อนช่วย  (ทาํบน  Hot  plate)  และละลาย  Aluminum alum ดว้ยนาํกลนั  ภายใน  Erlenmeyer 

flask  ขนาด  2000 ml  โดยใชค้วามร้อนช่วยเช่นกนั  ผสมสารละลายทงัสองชนิดเขา้ดว้ยกนั  และ
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คนใหเ้ขา้กนัดี  ตม้ใหเ้ดือดภายในเวลารวดเร็วโดยใชต้ะเกียงบุนเสนหรือเตาแก๊ส  เอาลงจากเตาและ
ค่อยๆ ใส่ผง  Mercuric  oxide  ลงไปทีละนอ้ย  ในขณะทีสารละลายดงักล่าวกาํลงัร้อนจนหมด
ปริมาณ  (2.5 g)  คนใหเ้ขา้กนัดี  สารละลายทีไดรั้บจะมีสีม่วงดาํ  จุ่ม  Flask   ทีมีสารละลายนีลงใน
อ่างทีมีนําเย็น   จนกระทังสารละลายสีเย็นลง  ซึงนํามาใช้ได้ทันที  แต่เพือจะให้สีสุกตาม
กระบวนการทางเคมีจะตอ้งทิงไวใ้นทีมืด  2-3  วนั 

การทดสอบสี  Hematoxylin : เพือจะตรวจดูวา่สีนีมีคุณภาพดีใช ้1  หยดของสีหยดลง
บนกระดาษกรองสีขาว  หากขอบนอกของสีเป็นสีนาํเงินเขม้  แสดงวา่สีนีใชไ้ด ้ หากไม่เกิดวงนอก
สีนาํเงินบนกระดาษกรองแสดงวา่สีนีไม่มีประสิทธิภาพ 

ข้อควรปฎิบัติ  : กรองสีก่อนจะย้อม  อย่างน้อยวนัละครังในตอนเช้า  และควร
ตรวจสอบคุณภาพสัปดาห์ละครัง  เก็บสีทียงัไม่ไดน้าํมาใชไ้วใ้นภาชนะหรือขวดสีนาํตาล 

5.1.2.  1% Alcoholic Eosin (Stock Solution)ประกอบดว้ย 
Eosin Y          10.0   g 

Distilled water         50.0  ml 

95% Ethyl alcohol         940.0  ml 

วธีิเตรียม : ละลาย Eosin Y ในนาํจนเขา้กนัแลว้เติม 95% Ethyl alcohol ลงไป 940 ml 

Working Solution : 

Stock (1% alcoholic eosin) solution     1 ส่วน 

95% Ethyl  alcohol       1 ส่วน 

วธีิเตรียม : ผสมใหเ้ขา้กนัและใชเ้ป็นสียอ้ม 

5.1. . 1% Acid alcohol 

70% Ethyl alcohol        1000.0  ml 

HCL          10.0  ml 

5.1.4. Saturated Lithium Carbonate 

Lithium Carbonate        3.0  g 

Distilled water         1000.0  ml 
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ขนัตอนการยอ้มสี 

. ยอ้มดว้ย Hematoxylin  6 นาที  แลว้ลา้งออกดว้ยนาํประปา -  นาที 

. Differentiate ใน 1% Acid alcohol 5 วนิาที โดยจุ่มขึนลง 

. ลา้งนาํประปา  นาที 

. ทาํให้มีสีนาํเงิน (Blueing) หรือ Neutralize ดว้ย  Saturated lithium carbonate 

ประมาณ -  วนิาที 

. ลา้งนาํ -  นาที 

. ยอ้มดว้ย Eosin  ( Working solution) 30 วนิาที –  นาที 

. ลา้งสี Eosin ดว้ย % Alcohol 2 ครังๆละ   5-10 จุ่ม 

. Dehydrate ใน Absolute alcohol 2 ครังๆละ  นาที 

. Clear ดว้ย Xylene 2-3 ครังๆละ  นาที 

. Mount ดว้ย Permount [1] 

 

5.2.  Christmas  Tree 

นาํยาตวัที  

Aluminum  sulfate        50.0  g 

Nuclear fast red         .0  g 

นาํกลนั          1000.0  ml 

วธีิเตรียม : นาํสารทีชงัแลว้ใส่ในขวดรูปชมพูข่นาด  ml แลว้เติมนาํกลนัลงไป 
 ml จากนนัปิดฝาดว้ยพาราฟิลม ์ นาํไปเขยา่ดว้ยแท่งแม่เหล็กทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็น

เวลา  นาที 

นาํยาตวัที  

Ingido carmine         1.0  g 

Picric acid 

นาํกลนั          1000.0 ml 

วิธีเตรียม : เติมนาํกลนั  ml ในขวดรูปชมพู่  ml จากนนันาํ Picric acid ใส่ลง
ไปแลว้นาํเขยา่ทีอุณหภูมิห้อง จนกวา่ Picric acid ไม่ละลาย จะได ้Picric acid ทีอิมตวั นาํสาร 
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Indigo carmine 1 g ใส่ลงใน picric acid ทีอิมตวั  ml จากนนัปิดฝาดว้ยพาราฟิล์ม  นาํไปเขยา่
ดว้ยแท่งแม่เหล็กเป็นเวลา  นาที 

ขนัตอนการยอ้มสี 

. เสมียร์สไลดร์อจนแหง้  นาํสไลดม์าแช่ใน 95 % Ethanol  30  นาที 

. นาํสไลดม์าแช่ในนาํยาตวัที  นาน   นาที  

. ลา้งดว้ยนาํประปาโดยการเปิดก๊อกนาํเบาๆ ใหน้าํไหลผา่นจนสีแดงหายไป 

. นาํสไลดม์าจุ่มในนาํยาตวัที  ขึนลง -  ครัง 

. จุ่มสไลดใ์น % Ethanol 5 วนิาที  แลว้ทิงไวใ้หแ้หง้[41] 

 

5.3. Eosin-Nigrosin  

ประกอบดว้ย 

Eosin Y yellow         0.67 g 

Nigrosin         10.00  g 

Sodium Chloride         0.9  g 

นาํกลนั          .0  ml 

วธีิเตรียม : นาํ eosin Y yellow   .  g และ Sodium chloride   0.9 g มาละลายในนาํ
กลนั  ml โดยใชค้วามร้อนอุ่นๆ  จากนนัเติม nigrosin  10 g ลงไปแลว้นาํไปตม้จากนนัทิงไวใ้ห้
เยน็ทีอุณหภูมิห้อง นาํสีไปกรองดว้ยกระดาษกรองใส่ขวดแกว้และเก็บไวใ้นทีมืดทีอุณหภูมิห้อง 

ขนัตอนการยอ้มสี 
. นาํอสุจิ  μl และ สี Eosin - Nigrosin ทีเตรียมไว ้  μl  มาผสมกนัในหลอด

ทดลอง  ทิงไวที้อุณหภูมิหอ้ง  วนิาที  
. จากนนันาํส่วนผสมของสีและอสุจิ  μl ไปหยดบนกระจกสไลด ์

. ทาํการเสมียร์และรอจนแหง้ นาํไปตรวจดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  
 

 

 



23 

 

5.4.  Giemsa Stain 

ประกอบดว้ย  

Giemsa          3.0 ml 

Sorensens phosphate buffer (pH 7.0 )      2.0 ml 

นาํกลนั          .0 ml 

% Formalin 

วธีิเตรียม : นาํ  Giemsa 3 ml เติมลงในส่วนผสมของ Sorensens phosphate buffer   

(pH 7.0 ) 2 ml และนาํกลนั  ml จากนนัผสมใหเ้ขา้กนัและนาํไปทาํใหป้ราศจากเชือ 

ขนัตอนการยอ้มสี 

. เสมียร์อสุจิบนกระจกสไลด ์รอจนแหง้ 

. Fix สไลดด์ว้ย % Formalin นาน  นาที 

. ยอ้มสี Giemsa นาน  ชวัโมงครึง  นาํไปตรวจดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์[7] 

 

5.5. Rose Bengal 

ประกอบดว้ย 
Rose Bengal         3.0    g 

Formalin 40%         1.0    mL 

นาํกลนั           .0  mL 

วิธีเตรียม : นาํสี Rose Bengal   g มาละลายในนาํกลนั  ml และ Formalin  40 %     

 ml และนาํไปทาํใหป้ราศจากเชือ 

ขนัตอนการยอ้มสี 

. หยดอสุจิลงบนกระจกสไลด์และนาํกระจกสไลด์อีกแผ่นมาทาบลงดา้นบนโดยทาํ
มุม  องศา รอใหอ้สุจิแผข่ยายทงัหนา้ตดัของกระจกแลว้ลากกระจกสไลด์ดา้นบนออกไปจนไดเ้ส
มียร์ทีบาง  ทิงไวข้า้มคืนจนแหง้หรือใชค้วามร้อน 

. ยอ้มสี Rose Bengal   นาที 

. ลา้งดว้ยนาํกลนั ทิงไวใ้หแ้หง้และนาํไปตรวจดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
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5.6.  Feulgen DNA Stain 

5.6.1 Carnoy’s fixative ประกอบดว้ย 
Acetic acid (glacial)        10.0   ml 

Chloroform         30.0   ml 

Ethyl alcohol(Absolute)        60.0   ml 

วธีิเตรียม : นาํมารวมกนัและผสมใหเ้ขา้กนั 

5.6.2   1 N  HCL ( .  ml ของ HCL ในนาํกลนั 1000 ml) 

5.6.3   Schiff’s Reagent ประกอบดว้ย 

Sodium metabisulphite        1.9  g 

Basic  fuschin         1.0         g 

0.15 N HCL (นาํ  ml ของ 1 N  HCL ผสมกบันาํจนครบ  ml)   100.0  ml 

วธีิเตรียม : นาํสารมาผสมและเขยา่ใหเ้ขา้กนัประมาณ -  ชวัโมง  จากนนัเติม .  g 

ของ Decolourizing charcoal และเขยา่โดยใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ย  ตงัทิงไวแ้ละสังเกตการแยกชนัของ
ตะกอนและส่วนของสารละลายใส (ถา้ไมใ่สใหเ้ติม charcoal เพิมและทาํการกรอง) และเก็บในขวด
สีชาและปิดฝาใหแ้น่น  นาํแช่ในตูเ้ยน็ 

5.6.   SO2 solution  ประกอบดว้ย 
Sodium ( meta) bisulphate       1.9  g 

Concentrated HCL        10.0  ml 

0.15 N  HCL         100.0 ml 

ขนัตอนการยอ้มสี 

. ปันนาํอสุจิที  –  rpm นาน  นาที 

. เอาส่วนใสทิงและเติม Carnoy’s fixative ลงไปและ fix นาน  นาที จากนนัทาํให้
ตะกอนแยกตวั 

. ปันตกตะกอน -  นาทีที  –  rpm และเอาส่วนใสทิง 

. เติม 1 N  HCL นาน  นาทีที  องศาเซลเซียส เพือใหเ้กิดการตกตะกอน 

. ปัน -  นาที ที  –  rpm และทิงส่วนใส 
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. ยอ้มสี Feulgen Stain ในทีมืดนาน  นาที (ใช ้Schiff’s Reagent) 

. ลา้ง  ครังดว้ย SO2 

8. ลา้งดว้ยนาํเยน็ 

. หยด -  หยดของตะกอนสียอ้มทีไดล้งบนกระจกสไลดแ์ละปิด Cover slip 

                    10. แช่แขง็ดว้ย dry ice เพือ fix เป็นเวลา  นาที[40] 

 

ตารางที 2.1  แสดงตวัอยา่งสารเคมีก่อโทษหรือพิษ[37] 

สารเคมี โทษหรือพษิ 

Formalin ไวไฟ กดักร่อน  ระคายเคืองผวิ ก่ออาการแพต่้อ
ระบบทางเดินหายใจหรือผวิหนงั สารก่อมะเร็ง  
ทาํลายดวงตา  เป็นพิษเมือกลืนลงไป 

Picric acid วตัถุระเบิด เป็นพิษเมือกลืน  สัมผสัผวิหนงัและ
หายใจ 

Chloroform ก่อมะเร็ง  ระคายเคืองระบบหายใจ ถา้กลืนลง
ไปจะทาํใหมี้แผลไฟไหมบ้ริเวณปาก  ลาํคอ 

HCL กรดแก่  กดักร่อน ไอระเหยเป็นพิษ 

Acetic acid ระคายเคืองผวิหนงั ไอระเหยเป็นพิษ 
Alcohol มีผลต่อระบบการหายใจ 

 

จากการศึกษาเกียวกบัการยอ้มสีขา้งตน้พบว่า ชนิดของสียอ้ม  วิธีการยอ้มสี ประเภท
ของสียอ้มอสุจิและตวัอย่างของสียอ้มอสุจินันมีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้เพือให้เหมาะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นการตรวจหาตวัอสุจิ  ซึงสียอ้มอสุจิส่วนใหญ่นนัถูกผลิตขึนและมีส่วนประกอบของ
สารเคมีสังเคราะห์ทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ชง้านและสิงแวดลอ้มได ้ ดงันนัจากการศึกษาชนิด
ของสียอ้มพบว่าสีทีไดจ้ากธรรมชาติ เช่น ดอกไม ้ เชือราและสมุนไพร เป็นตน้ อาจเป็นทางเลือก
หนึงทีน่าสนใจเกียวกบัการนาํมาประยุกต์ใช้เป็นสียอ้มอสุจิทีให้สีสันในการยอ้มใกล้เคียงกบัสี
สังเคราะห์  มีความปลอดภยัทงัต่อผูใ้ชง้านและสิงแวดลอ้มดว้ย 
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สมุนไพร 
คาํวา่ สมุนไพร ตามพระราชบญัญติั หมายความถึง ยาทีไดจ้ากพืช สัตว ์และแร่ ซึงยงั

มิไดมี้การผสมปรุงหรือแปรสภาพ (ยกเวน้การทาํให้แห้ง) เช่นพืช ก็ยงัคงเป็นตน้ ใบ ดอก ผล ฯลฯ 
ยงัมิไดผ้า่นขนัตอนการแปรรูปใดๆ เช่น การหนั การบด การกลนั การสกดัแยก รวมทงัการผสมกบั
สารอืนๆ แต่ในทางการคา้ สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกหันเป็นชินเล็กลง 
บดใหเ้ป็นผง อดัใหเ้ป็นแท่ง หรือปอกเปลือกออก เป็นตน้ 

ส่วนคาํวา่ พืชสมุนไพร หมายถึงพนัธุ์ไมต้่าง ๆ ทีสามารถนาํมาใชป้รุงหรือประกอบ
เป็นยารักษา โรคต่างๆใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายได ้

สมุนไพรทีไดจ้ากพืชส่วนใหญ่ไดม้าจากส่วนสําคญั 5 ส่วน คือ ราก ลาํตน้ ใบ ดอก 

และผล การนาํพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์จะ ตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด
รวมทงัปัจจยัต่างๆ เช่น สายพนัธ์ุของสมุนไพร สภาวะแวดลอ้ม การปลูก ฤดูกาล และช่วงเวลาของ
การเก็บเกียวสมุนไพร รวมถึงวธีิการสกดัสารสาํคญัในพืชสมุนไพร[11, 33, 12] 

 

1. ความสําคัญของพืชสมุนไพร 
1.1 ความสาํคญัในดา้นสาธารณสุข พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ทีมนุษย์

รู้จกันาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ เพือการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บตงัแต่โบราณกาลแลว้ เช่นในเอเชียก็มี
หลกัฐานแสดงวา่มนุษยรู้์จกัใชพ้ืชสมุนไพรมากวา่ 6,000ปี แต่หลงัจากทีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 
มีการพฒันาเจริญกา้วหนา้มากขึน มีการสังเคราะห์และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปทีใชป้ระโยชน์
ไดง่้าย สะดวกสบายในการใชม้ากกวา่สมุนไพร ทาํให้ความนิยมใชย้าสมุนไพรลดลงมาเป็นอนั
มาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการดา้นสมุนไพรขาดการพฒันา  ไม่เจริญกา้วหนา้เท่าทีควร ใน
ปัจจุบนัทวัโลกไดย้อมรับแลว้วา่ผลทีไดจ้ากการสกดัสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกวา่ยา ทีได้
จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกบัในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
อนัอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ทีใชเ้ป็นสมุนไพรไดอ้ยา่งมากมายนบัหมืนชนิด ยงัขาดก็แต่เพียง
การคน้ควา้วิจยัในทางทีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึนเท่านนั ความตืนตวัทีจะพฒันาความรู้ดา้นพืช
สมุนไพร จึงเริมขึนอีกครังหนึง มีการเริมตน้นโยบายสาธารณสุขขนัมูลฐานอยา่งเป็นทางการ
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิมโครงการสาธารณสุขขนัมูลฐานเขา้ในแผนพฒันาการ
สาธารณสุข ตามแผนพฒันา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

ต่อเนืองจนถึงแผนพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมี
กลวิธีการพฒันาสมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน ดงันี 
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1.1.1 สนบัสนุนและพฒันาวิชาการและเทคโนโลยีพืนบา้นอนัไดแ้ก่ การแพทย์
แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย  การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพืนบา้น เพือใช้
ประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหา สุขภาพของชุมชน  

1.1.2 สนบัสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช ้สมุนไพร 
การแพทยพ์ืนบา้น การนวดไทย ในระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง
เป็นระบบสามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบนัได้ อาจกล่าวไดว้า่สมุนไพร
สําหรับสาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรทีใชใ้นการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรค/อาการ
เจ็บป่วยเบืองตน้ เพือให้ประชาชนสามารถพึงตนเองไดม้ากขึน  

1.2 ความสําคญัในดา้นเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัพืชสมุนไพรจดัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึงทีต่างประเทศกาํลงัหาทางลงทุนและคดัเลือกสมุนไพรไทยไปสกดัหาตวัยาเพือรักษาโรคบาง
โรคและมีหลายประเทศทีนําสมุนไพรไทยไปปลูกและทาํการคา้ขายแข่งกบัประเทศไทย 
สมุนไพรหลายชนิดทีเราส่งออกเป็นรูปของวตัถุดิบคือ กระวาน ขมินชนั เร่ว เปลา้นอ้ยและ
มะขามเปียกเป็นตน้ ซึงสมุนไพรเหล่านีตลาดต่างประเทศยงัคงมีความตอ้งการอีกมาก และใน
ปัจจุบนักรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดใ้ห้ความ
สนใจในการศึกษาเพิมขึนและมีโครงการวิจยับรรจุไวใ้นแผนพฒันาระบบการผลิต การตลาดและ
การสร้างงานในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 6 (พ.ศ. 2530-2534) เพือหาความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพือส่งออก โดยกําหนดชนิดของ
สมุนไพรทีมีศกัยภาพ 13 ชนิด คือ มะขามแขก กานพลู เทียนเกล็ดหอย ดองดึง เร่ว กระวาน 
ชะเอมเทศ ขมิน จนัทร์เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และนาํผึง  

 

2. วธีิการสกดัสารจากสมุนไพร  

ในการเตรียมสารสกดัจากสมุนไพรนนัมีหลายวิธีขึนอยูก่บัชนิดของสารทีสกดั สมบติั
ของสารในพืชทีจะมีความคงตวัทนต่อความร้อนมากน้อยเพียงใดและชนิดของตวัทาํละลายทีใช ้

ทงันีแต่ละวธีิมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั วธีิการสกดัสารจากสมุนไพร แบ่งออกดงันี  
2.1 Marceration  เป็นวิธีการสกดัสารสําคญัจากพืชโดยหมกัสมุนไพรกบัตวัทาํละลาย

ในภาชนะปิด วิธีนีมีขอ้ดีคือ สารไม่ถูกความร้อน แต่เป็นวิธีทีสินเปลืองตวัทาํละลาย เนืองจากตอ้ง
สกดัซาํหลายๆ ครัง  

2.2 Percolation เป็นวธีิการสกดัสารสาํคญัแบบต่อเนือง โดยนาํสมุนไพรมาหมกักบัตวั
ทาํละลายพอชืนแลว้นาํไปบรรจุในอุปกรณ์ทีเรียกวา่ percolator เติมตวัทาํละลายลงไป แลว้ปล่อย
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ให้สารสกดัไหลออกมา วิธีการนีมีขอ้ดีเช่นเดียวกบัวิธี marceration คือ สารไม่ถูกความร้อน และ
เป็นวธีิทีง่ายและสะดวก  

2.3 Soxhlet extraction เป็นวธีิการสกดัแบบต่อเนืองโดยใชต้วัทาํละลายซึงมีจุดเดือดตาํ 

การสกดัทาํโดยให้ความร้อนจนทาํให้ตวัทาํละลายระเหยขึนไปแลว้กลนัตวัลงมาใน thimble ซึง
บรรจุสมุนไพรไว  ้ เมือสารทีสกดัได้สูงถึงระดบักาลกันาํ สารสกดัจะไหลกลบัลงมาใน flask 

วนเวียนเช่นนีจนการสกดัสมบูรณ์ โดยสามารถสังเกตจากสีของตวัทาํละลายใน thimble ทีใสขึน 

การสกดัดว้ยวธีินีใชค้วามร้อนจึงอาจทาํใหส้ารสาํคญับางชนิดสลายตวัได ้ 

2.4 Supercritical fluid extraction เป็นวิธีการเตรียมสารสกดัจากสมุนไพรโดยใชต้วัทาํ
ละลายยงิยวด ซึงจะอาศยัหลกัการทีวา่ เมือสารอยูใ่นอุณหภูมิและความดนัทีเป็นจุดวิกฤติยิงยวด 

(critical point) จะมีคุณสมบติัในการซึมผา่นของแข็งไดเ้หมือนแก๊ส และสามารถละลายสารได้
เหมือนของเหลว จึงสามารถประยกุตส์าํหรับการสกดัสารไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสารสกดัทีไดจ้ากวิธีการ
นี มีความปลอดภยัต่อสิงแวดลอ้มและผูบ้ริโภคมากกวา่วิธีการสกดัโดยใช้ตวัทาํละลายอินทรีย ์ ที
อาจไม่สามารถแยกตวัทาํละลายออกมาไดห้มดโดยสมบูรณ์ จึงอาจทาํให้มีตวัทาํละลายตกคา้ง 

ส่วนตวัทาํละลายวิกฤตยิงยวดทีไดรั้บความสนใจมากทีสุดคือ คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิงยวด
[34] 

 

3. ส่วนของพชืทใีห้สี  

ส่วนของพืชทีมีสารสี ไดแ้ก่  

3.1 ใบ เช่น ใบหูกวางใหสี้เขียว  

3.2 เมล็ด เช่น คาํเงาะคาํแสด ส่วนของเมล็ดใหสี้แดง  

3.3 ราก เช่น รากของขนุนสามารถใหสี้เหลือง  

3.4 ผล เช่น ผลของมะเกลือใหสี้ดาํ  
3.5 ลาํตน้หรือเนือไมห้รือแก่น เช่น เนือไมฝ้างใหสี้แดง ทงัลาํตน้ของครามใหสี้นาํเงิน  
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4.ตัวอย่างสมุนไพรธรรมชาติ  
4.1 อญัชัน 

ชือท้องถิน : แดงชนั (เชียงใหม่) เอืองชนั  

ชือสามัญ : Blue pea, Blue vine, Butterfly pea, Pigeon wings 

ชือวทิยาศาสตร์ : Clitoriaternatea Linn. 

วงศ์ : LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE 

 

ลกัษณะ : เป็นพืชลม้ลุก มีลกัษณะเป็นเถาเลือยพาดพนัตามตน้ไมใ้หญ่ต่าง ๆใบเป็นใบ
ประกอบออกเรียงสลบักนั มีใบย่อยประมาณ 5-7ใบ ลกัษณะกลมโตคล้ายพุทรา เนือใบดา้นบน
เรียบ ปลายใบมน มีกระดูกใบเห็นไดช้ดัเจนดอกเป็นดอกเดียว ออกตามขอ้ หรือซอกใบ ลกัษณะ
คลา้ยดอกถวั ซึงมีชนิดดอกชนัเดียว และดอก 2 ชนั มีหลายสี ทงัสีม่วง สีนาํเงิน และสีขาว ฝักมี
ขนาดเล็กค่อนขา้งแบน มีเมล็ดอยูภ่ายใน 

 

สารสําคัญ : ในดอกมีสารแอนโทไวยานิน (Anthocyanin) ซึงเป็นสารทีให้สีแดงและสี
นาํเงิน มีคุณสมบติัเป็นอิดิเคเตอร์ (Indicator) เช่นเดียวกบั ลิสมสั (Litmus) 

 

สรรพคุณ : รากมีรสเยน็จืดใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะพิการเป็นยาระบาย ช่วยบาํรุงดวงตา 
แกต้าอกัเสบ ตาฟาง ตาแฉะ โดยนิยมใชร้ากตน้อญัชนั ชนิดดอกสีขาว นอกจากนีถา้นาํรากมาถูฟัน
จะทาํใหฟั้นคงทนแขง็แรงและแกอ้าการปวดฟันไดดี้ เมล็ดใชเ้ป็นยาระบาย ซึงใชช้นิดดอกสีนาํเงิน
และดอกสีขาวส่วนดอกสดนาํมาทาศีรษะเพือใชเ้ป็นยาปลูกผม 

 

แหล่งทีพบ : พบไดต้ามทวัไปตามทีรกร้าง และนิยมปลูกตามบา้นเรือนเพือเป็นไม้
ประดบั 

 

เกล็ดความรู้ : อญัชนัเป็นไมเ้ลือย มีทงัดอกซ้อนและดอกเดียว (ดอกลา) มีทงัอญัชนั
ดอกขาว และ ดอกนาํเงินทีนิยมนาํมาปลูกผมหรือปลูกคิว คือ ดอกนาํเงิน  คนยุคใหม่จะรู้จกัอญัชนั
จากแชมพูสระผมและครีมนวดทีมีการนาํสารสกดัจาก อญัชนัผสมลงไปเพราะคนโบราณเชือว่า
อญัชันช่วยปลูกผมปลูกคิวในเด็กทีผม บาง ก็มกันิยมใช้ขยีทาหนงัศรีษะไวเ้ชือว่านาํคนัจากดอก
อญัชนัทาํให้ผมดกดาํได ้ทีเป็นเช่นนนัเพราะว่า ดอกอญัชนัมีสารแอนโทรไซยานิน(anthroyanin) 

ซึงมีคุณสมบติัเพิมการไหลเวยีนของเลือดในหลอดเล็กๆ ทาํใหเ้ลือดไปเลียงราก ผมมากขึน ปัจจุบนั
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พบว่าสารแอนโทรไซยานิน ทีมีอยู่มากในอัญชันมีประโยชน์มากต่อสุขภาพ เช่น ช่วยเพิม
ความสามารถในการมองเห็น เพิมประสิทธิภาพการมองเห็นของตา 

 

ผลงานการวจัิย : มีการศึกษาวิจยัทางคลินิกเกียวกบัความสามารถของสารแอนโทรไซ
ยานินในการเพิมประสิทธิภาพของตา  เช่น  ตาเสือมจากโรคเบาหวาน  โรคต้อหินเป็นต้น 

 

วิธีใช้ตามภูมิปัญญาไทย : ใช้กลีบดอกสดของดอกอญัชนัตาํให้ละเอียดผสมกบันาํ 
กรองกากออก นาํนาํทีไดห้มกัผมทิงไว ้10-15 นาที แลว้ลา้งออก จะช่วยให้ผมดาํเป็นเงางาม ใน
สมยัก่อนคนชอบนาํดอกอญัชนัสดมาเขียนคิวเด็กอ่อน เพราะเชือวา่จะทาํให้คิวดก และ ดาํรากมีรส
เยน็จืดใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะพิการเป็นยาระบาย ช่วยบาํรุงดวงตา แกต้าอกัเสบ ตาฟาง ตาแฉะ โดย
นิยมใชร้ากตน้อญัชนั ชนิดดอกสีขาว นอกจากนีถา้นาํรากมาถูฟันจะทาํให้ฟันคงทนแข็งแรงและแก้
อาการปวดฟันไดดี้ เมล็ดใชเ้ป็นยาระบาย ซึงใชช้นิดดอกสีนาํเงินและดอกสีขาว ส่วนดอกสดนาํมา
ทาศีรษะเพือใชเ้ป็นยาปลูกผม 

 

 
 

ภาพที 2.6 ดอกอญัชนั 
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4.2 ขมนิ 

ชือท้องถิน:   ขมินหัว,ขมินแกง,ขมินหยวก (เชียงใหม่) ขมิน (กลาง)หมิน,ขีมิน (ภาคใต)้ สะยอ 
(กะเหรียง-แม่ฮ่องสอน) ตา ยอ (กะเหรียง-กาํแพงเพชร) 
ชือสามัญ : Turmeric, Curcuma 

ชือวทิยาศาสตร์  : Curcuma  Longa  Linn 

วงศ์ :   ZINGIBERACEAE 

 

ลกัษณะ : เป็นพรรณไมล้ม้ลุกมีเหงา้อยูใ่ตดิ้นมากเป็นพรรณไมเ้ดียวกนักบัวา่นหรือขิง
มีลาํตน้สูงประมาณ 50-70 ซม. เนือในจะมีสีเหลืองอมส้มและมีกลินหอม เป็นพรรณไม้ใบเดียว
ขนาดใหญ่  รูปหอกแกมขนานกนั กวา้งประมาณ  8 - 10 ซม. และยาวประมาณ   3  - 40 ซม. กา้น
ใบยาวราวประมาณ 8-15 ซม. เป็นกา้นใบแคบ ๆ มีร่องแผอ่อกเล็กนอ้ยหนา้แลง้ใบนนัจะแห้งเหลือ
เหงา้ใตดิ้นอยู ่ หา้มรดนาํเพราะ ถา้แฉะไปเหงา้ก็จะเน่าแต่ถา้ฤดูฝน ฝนตกก็จะแทงตน้ใหม่และออก
ดอก  ส่วนดอกจะออกเป็นช่อใหญ่สวยก้านช่อนนัจะยาวพุ่งออกมาจากใตดิ้น กา้นช่อดอกมียาว
ประมาณ 5-8 ซม. ส่วนใบประดบัสีเขียวอ่อนๆหรือสีขาว ตรงปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อนและจะ
จดัเรียงซ้อนกนัอย่างระเบียบ ใบประดบั 1 ใบ จะมีดอกอยู่ 2 ดอกใบประดบัย่อยนนัรูปขอบจะ
ขนานยาว 3-3.5 ซม. กลีบรองกลีบดอกจะเชือมติดกนัเป็นรูปท่อมีขน กลีบดอกจะมีสีขาว ตรงโคน
เชือมติดกนัเป็นท่อยาว ปลายของมนัจะแยกเป็น 3 ส่วน สําหรับเกสรตวัผูมี้ลกัษณะคลา้ยกลีบดอก 
มีขน ส่วนอบัเรณูจะอยูใ่กล้ๆ ปลายท่อเกสรตวัเมียและยาว  ยอดเกสรตวัเมียเป็นรูปปากแตรเกลียง 

ภายในรังไข่จะมีอยู ่3 ช่อง แต่ละช่องนนั จะมีไข่อ่อนอยู ่2 ใบ 

 

ส่วนทใีช้ : เหงา้ทีแก่จดั ใชท้งัสดและแหง้ เหงา้แหง้นิยมปนเป็นผง 

 

สารสําคัญ : เหงา้ขมินมีสารประกอบทีสําคญั เป็นนาํมนัหอมระเหย " เอสเซนเซียล "   
และในเหงา้ยงัมีสารสีเหลืองส้มทีทาํให้ขมินไดชื้อว่า  Curcumin  จากการทดลองพบว่าขมิน
สามารถฆ่าเชือแบคทีเรีย  เชือรา ลดอาการอกัเสบมีฤทธิในการขบันาํไดดี้ นาํมนัหอมระเหยในขมิน
มีสรรพคุณรักษาปวดทอ้งเสียด ทอ้งอืดแน่นจุกเสียด ขมินไม่มีพิษเฉียบพลนั มีความปลอดภยัสูง   

 

สรรพคุณ : หากให้รับประทานขมินพร้อมกบั อาหารจะช่วยป้องกนัมะเร็งในลาํไส้
และยงัทาํลาย ไวรัสทีปนเปือนมากบัอาหารได ้การกินอาหารทีใส่ขมินจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ นอกจากจะ ใชแ้ต่งกลินสีให้อาหารเท่านนั  เนืองจากเหงา้ขมินมีสารทียบัยงัการหลงัของ
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กรดจึงใชใ้นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลาํไส้ แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟือและยงัช่วยเจริญอาหาร
ดว้ยขมินยงัมีผลดีต่อผิวหนงั คือ ช่วยรักษาโรคผิวหนงั แกอ้าการผืนคนั รักษากลากเกลือน รักษา
แผลสด ระงบัเชือรักษาพิษโลหิตและเสมหะ ทงันียงัใช้ขบัระดูสําหรับสตรีทีมีกลินเหม็นและมี
เลือดจบักนัเป็นกอ้นสีดาํ จะช่วยละลายให้เลือดแตกเป็นลิม ๆ ออกมาแกบิ้ดเป็นมูกเลือด แกน้าํดี
พิการช่วยขบัลมให้ผายออกมาทางทวารหนกั หรือให้เรอออกมาทางปาก ฝนขมินแลว้หยอดตา แก้
อาการตาแดง ตาเปียกแฉะมีขีตาเป็นประจาํในฤดูแลง้ นอกจากแกโ้รคแผลในลาํไส้และกระเพาะ
แลว้ยงัแกธ้าตุพิการทอ้งร่วงดว้ยถา้หากมีอาการของไขห้วดัขมินก็สามารถใชด้มแกห้วดัขบัเสมหะ
ในลาํคอ ผสมสมุนไพรอยา่งอืน ๆ เป็นยาคุมธาตุแถมยงัแกอ้าการฟกชาํดาํเขียวตามร่างกาย ดว้ยการ
เอาหวัสด ๆมาตาํพอกบรรเทาอาการอกัเสบและเคล็ดขดัยอกไวด้ว้ย   นอกจากนีขมินยงัมีฤทธิตา้น
วณัโรค  แก้อาการไม่สบาย  ลดไข ้รักษาไขผ้อมเหลือง บรรเทาอาการวิงเวียน ดมแก้หวดัระงบั
อาการชกั รักษาฟัน แกห้ญิงทีตกโลหิต รักษาอาการโลหิตออกทางทวารหนกัและเบา 

 

ตํารับยา : แง่งขมิน ให้ตดัเอาแง่งขมินขนาดพอควรนํามาล้างให้สะอาดแล้วตาํให้
ละเอียดคนัเอาแต่นาํเจือนาํสุกเท่าตวันาํมากินครังละประมาณ 2 ชอ้นโต๊ะ วนัละ 3-4 ครังหรือเติม
เกลือเล็กนอ้ยใหกิ้นง่ายขึน ใชรั้กษาอาการทอ้งร่วง บิด ผงขมินให้ใชผ้งขมิน 1 ชอ้นโต๊ะ นาํมาผสม
กบันาํมนัมะพร้าว หรือนาํมนัหมู 2-3 ชอ้นโต๊ะเอามาเคียวดว้ยไฟอ่อนแลว้คนให้ทวัจนเป็นสีเหลือง
แลว้ใช้นาํมนัทีไดใ้ส่แผลหรือจะใชฟ้อกตามบริเวณทีเป็นแผลและยงัใชรั้กษาอาการเคล็ด หวัขมิน
ใหน้าํมาขดูเอาเนือขมินทาบริเวณทียงุกดัจะทาํใหห้ายคนัและตุ่มจะยบุหายไป 

 

 
 

ภาพที 2.7  ขมินชนั 
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4.3 กระเจียบแดง 

ชือท้องถิน : กระเจียบ  กระเจียบแดง  กระเจียบเปรียว ( กลาง )   ผกัเก็งเค็ง  ส้มเก็งเค็ง  ส้มตะเลง-
เครง (ตาก) ส้มปู (  เงียว  แม่ฮ่องสอน )  ส้มเก็ง ( เหนือ)  ส้มพอเหมาะ ( เหนือ )  ส้มพอดี  ( อีสาน )  
ชือสามัญ : Jamaica sorrel, Sorrel, Roselle, Rosella, Kharkade or karkade, Vinuela, Cabitutu  
ชือ วทิยาศาสตร์  : Hibiscus sabdariffa L. 

ชือวงศ์ :  MALVACEAE 

 

ลักษณะ : กระเจียบแดงเป็นพืชไวแสงทีสามารถปลูกไดท้วัไปชอบอากาศร้อนหรือ
ค่อนขา้งร้อน ทนต่อความแห้งแลง้และไม่ชอบนาํขงั ใชว้ิธีปลูกในแปลงปลูกโดยหยอดเมล็ดตาม
แถวทีไถไว ้หยอดหลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด ระยะห่างระหวา่งตน้ประมาณ 70 เซนติเมตร แลว้
กลบดินเล็กนอ้ย เมือกระเจียบแดงเป็นตน้อ่อนอาจถอนทิงหลุมละ 2-3 ตน้ เพือให้ไม่แน่นมากนกั 
ควรให้นาํสมาํเสมอในช่วง 1-2 เดือนแรกหลงัจากนนัจะปล่อยตามธรรมชาติ  นอกจากนีกระเจียบ
แดงอาจปลูกในพืนทีแปลงขา้วโพดเมือปลูกขา้วโพดแลว้ประมาณ 1 เดือน โดยนาํเมล็ดกระเจียบ
แดงผสมลงไปกับปุ๋ยข้าวโพดแล้วนาํใส่เครืองหยอดพ่วงกับรถไพเดินตาม หยอดตามช่องว่าง
ระหว่างแถวขา้วโพดตน้กระเจียบแดงจะเจริญเติบโตระหว่างแถวขา้วโพด เมือเก็บเกียวผลผลิต
ขา้วโพดแลว้กระเจียบแดงอยูใ่นช่วงออกดอกพอดี 

 

พันธ์ุทีใช้ : นิยมปลูกพนัธ์ุซูดานหรือพนัธ์ุเกษตร เนือหนามีสีแดงเข้มจนถึงม่วง
ลกัษณะกลีบเลียงค่อนขา้งหนา เนือบาง มีสีแดงสดลกัษณะกลีบเลียงค่อนขา้งบาง 

 

การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกยีว : ดอกกระเจียบทีเก็บเกียวไดน้าํมากระทุง้ใหก้ลีบดอกและ
กระเปาะเมล็ดหลุดออกจากกนัโดยใชเ้หล็กกระทุง้และนาํกลีบดอกทีกระทุง้ไดม้าตากในภาชนะที
สะอาด   ไม่มีฝุ่ น   ตากแดดประมาณ 5-6 วนั หรืออบให้แหง้สนิท จึงทยอยเก็บ ส่วนกระเปาะเมล็ด
ใหแ้ยกตามเมือแหง้สนิทใหร่้อนเมล็ดออกนาํไปจาํหน่ายไดเ้ช่นกนั 

 

สารสําคัญ : กลีบรองดอกมีสารสีแดงจาํพวก anthocyanin จึงทาํให้มีสีม่วงแดง เช่น
สาร cyanidin, delphinidinและมีกรดอินทรียห์ลายชนิดเช่น ascorbic acid, citric acid, malic acid 

และ tartaric acid กรดเหล่านีทาํให้กระเจียบมีรสเปรียวและยงัพบมีวิตามินเอ Pectin และแร่ธาตุ
อืนๆ ได้แก่ แคลเซียมในปริมาณสูงฟอสฟอรัสแมกนีเซียม เป็นตน้ ใบและยอดอ่อนมีวิตามินเอ 
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณสูง 
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ส่วนทใีช้ : กลีบรองดอก (calyx) หรือทีเรียกวา่ ดอกกระเจียบ  

 

สรรพคุณ : ลดความดนัโลหิตและขบัปัสสาวะ   
 

วิธีใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน : ใชเ้ป็นยารักษาอาการขดัเบา โดยนาํกลีบเลียงตากแห้ง
บดเป็นผงใช้ครังละ 1 ช้อนชา (หนกั 3 กรัม) ชงกบันาํ 1 ถว้ย (250 มิลลิลิตร)ดืมวนัละ 3 ครัง 
ติดต่อกนัทุกวนัจนกวา่อาการขดัเบาจะหายไป 

 

ข้อควรระวงั : กระเจียบแดงอาจทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสียไดใ้นผูป่้วยบางรายเนืองจากมี
ฤทธิเป็นยาระบายดว้ย 

 

 
 

ภาพที 2.8 ดอกกระเจียบแดง 
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4.4 บัวบก 

ชือท้องถิน : ผกัหนอก (ภาคเหนือ) ผกัแวน่ (ภาคใต)้ 
ชือสามัญ :  Asiatic Pennywort 

ชือวทิยาศาสตร์ : Centella  asiatica (Linn.) Urban. 

วงศ์  : UMBELLIFERAE 

 

ลักษณะ : ใบบวับก เป็นพืชลม้ลุกขนาดเล็กทีขึนบนดิน แต่มีลกัษณะใบคลา้ยกบัใบ
บวั  ซึงรู้จกักนัดีวา่นาํใบบวับกช่วยแกช้าํในและยงัมีสรรพคุณอืนๆอีกมาก 

 

สารสําคัญ : ในบวับกประกอบดว้ยสารสําคญัหลายอยา่งดว้ยกนั อาทิเช่น  ไตรเตอพี
นอยด์ (อะซิเอติโคไซ)  บราโมไซ  บรามิโนไซ  มาดิแคสโซไซ(เป็นไกลโคไซด์ทีมีฤทธิตา้นการ
อกัเสบ)   กรดมาดิแคสซิค  ไทอะมิน(วิตามินบี )ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี )  ไพริดอกซิน (วิตามิน
บี  ) วติามินเคแอสพาเรต กลูตาเมต  ซีริน ทรีโอนีน  อลานีน ไลซีน ฮีสทีดิน แมกนีเซียม แคลเซียม 
โซเดียม  

 

สรรพคุณ : สารไตรเตอพีนอยด์ จะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจน ( ซึง
เปรียบเสมือนร่างแหทีประกอบกนัเป็นโครงสร้างหลกัของเซลล์ในส่วนต่างๆของร่างกาย และยงั
เป็นผนงัทีหุม้ลอ้มรอบหลอดเลือดอีกดว้ย)  ดงันนัใบบวับกจึงสามารถลดความดนัเลือดไดเ้นืองจาก
จะช่วยเพิมความยืดหยุ่นให้แก่เส้นเลือด  ใบบวับกจึงมีประโยชน์อย่างยิงสําหรับผูเ้ป็นเบาหวาน
เพราะจะช่วยเพิมการไหลเวียนผ่านเส้นเลือดฝอย การแลกเปลียนออกซิเจนผ่านเส้นเลือดฝอย จึง
ช่วยลดความเสียงทีจะเกิดการบวม  เส้นประสาทเสือม เหน็บชา แขนขาอ่อนแรง    นอกจากนีใบ
บวับกทาํให้ผิวหนงัเต่งตึงและมีความยืดหยุน่ขึน    ตลอดจนช่วยป้องกนัการเกิดแผลเป็นและช่วย
ในขบวนการหายของแผล เนืองจากใบบวับกจะควบคุมไม่ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณแผล
มากจนเกินไป   ดงันนัจึงนิยมนาํใบบวับกไปใชใ้นการรักษาแผลต่างๆอาทิเช่น แผลผา่ตดั การปลูก
ถ่ายผิวหนงั แผลไฟไหม ้นาํร้อนลวก แผลเรือรัง หรือแมแ้ต่แผลจากโรคเรือน การรับประทานใบ
บวับก ไม่ว่าจะเป็นการทานสด เป็นผกัจิมนาํพริก หรือคนันาํ จะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากความ
กังวลและความเครียดได้ เนืองจากในใบบัวบกประอบด้วยวิตามินบี ,บี และบี  ในปริมาณ
สูง  นอกจากนียงัทาํให้ร่างกายหลงั GABA  (gamma-aminobutyric acid)  ซึงเป็นสารสือประสาท
ชนิดหนึงในปริมาณทีมากขึนดว้ย   จากการศึกษายงัพบว่า การรับประทานใบบวับกจะทาํให้คุณ
สามารถจดจ่อกบัสิงใดสิงหนึงไดน้านขึน มีสมาธิมากขึน ความจาํดีขึน  และใบบวับกยงัช่วยกาํจดั
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สารพิษซึงสะสมในสมองและระบบประสาท  ตลอดจนช่วยกาํจดัสารพิษตกคา้งในร่างกายประเภท
โลหะหนกัและยาต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี  ใบบวับกจะช่วยลดขนาดของเส้นเลือดขอดเนืองจากใบ
บวับกจะทาํใหค้อลลาเจนทีหุ้มรอบเส้นเลือดดาํยืดหยุน่มากขึนทาํให้การไหลเวียนผา่นเส้นเลือดดาํ
เป็นไปไดส้ะดวกขึนใบบวับกเพือรักษาความผิดปกติทีตบัและไต เช่นตบัอกัเสบ  โรคตบัทีเกิดจาก
การดืมสุรา   ขอ้อกัเสบ รูมาไทติส  รํามะนาด(เหงือกอกัเสบ)  และจากการคน้พบเมือไม่นานมานี
พบวา่ในใบบวับกยงัมีสารทีมีฤทธิตา้นมะเร็งลาํไส้ใหญ่อีกดว้ย 

 
 

ภาพที 2.9 ใบบวับก 

 

5. ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได ้โดยไม่ตอ้งใชย้าแผนปัจจุบนั ซึงบางชนิดอาจมีราคา

แพง และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก อีกทงัอาจหาซือไดย้ากในทอ้งถินนนั                                                            

2. ให้ผลการรักษาไดดี้ใกลเ้คียงกบัยาแผนปัจจุบนัและให้ความปลอดภยัแก่ผูใ้ชม้าก 
กวา่ แผนปัจจุบนั 

3. สามารถหาไดง่้ายในทอ้งถินเพราะส่วนใหญ่ไดจ้ากพืชซึงมีอยูท่วัไปทงัในเมืองและ 

ชนบท 

4. มีราคาถูก สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซือยาแผนปัจจุบนั ทีตอ้งสังซือจากต่าง 

ประเทศเป็นการลดการขาดดุลทางการคา้ 
5. ใชเ้ป็นยาบาํรุงรักษาใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรง 
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6. ใชเ้ป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผกัสวนครัวได ้เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตาํลึง  

7. ใชใ้นการถนอมอาหารเช่น ลูกจนัทร์ ดอกจนัทร์และกานพลู 

8. ใชป้รุงแต่ง กลิน สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจนัทร์ ใชป้รุงแต่งกลินอาหารพวก ขนม
ปัง เนย ไส้กรอก แฮม เบคอน 

9. สามารถปลูกเป็นไมป้ระดบัอาคารสถานทีต่าง ๆ ใหส้วยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ 

10. ใชป้รุงเป็นเครืองสาํอางเพือเสริมความงาม เช่น วา่นหางจระเข ้ประคาํดีควาย 

11. ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงในสวนผกั, ผลไม ้เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ 

12. เป็นพืชทีสามารถส่งออกทาํรายไดใ้หก้บัประเทศ เช่น กระวาน ขมินชนั เร่ว  

13. เป็นการอนุรักษม์รดกไทยใหป้ระชาชนในแต่ละทอ้งถิน รู้จกัช่วยตนเองในการ นาํ
พืชสมุนไพรในทอ้งถินของตนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 

14. ทาํใหค้นเห็นคุณค่าและกลบัมาดาํเนินชีวติใกลชิ้ดธรรมชาติยงิขึน 

15. ทาํใหเ้กิดความภูมิใจในวฒันธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย[19] 

 

เครืองวดัค่าการดูดกลนืแสง (Absorption Spectrophotometer) 

การหาปริมาณสารใดสารหนึงโดยวิธีการทางห้องปฏิบติัการมีอยูห่ลายวิธีแต่วิธีทีนิยม
ใชม้ากคือการวดัความเขม้ของสี(colorimetry) หรือการวดัความเขม้ของแสง โดยการเปรียบเทียบ
กบัสารละลายมาตรฐาน(standard solution) ทีทราบค่า ในระยะแรก ๆ การเปรียบเทียบความเขม้
ของสีอาศยัสายตา(visual colorimetry) ซึงมีความถูกตอ้งและแม่นยาํตาํ ต่อมาไดมี้การนาํตวัไวแสง
(photosensor) มาใช้แทนการเปรียบเทียบด้วยสายตา จึงเรียกเครืองมือทีใช้ตัวไวแสงว่า 
“photoelectriccolorimeter” หรือ “photometer” เนืองจากสารหรือสีทีจะวดัมีความสามารถในการ
ดูดกลืนแสงหรือปล่อยแสงทีมีช่วงความยาวคลืน(spectrum)ทีแตกต่างกนั ดงันนัเพือให้การวดัมี
ความจาํเพาะ(specificity) และความไว(sensitivity) สูง จึงไดพ้ฒันาเครืองมือทีสามารถวดัความเขม้
ของแสงช่วงความยาวคลืนแคบ ๆ ไดอ้ยา่งต่อเนืองตามตอ้งการและใชต้วัไวแสงทีมีประสิทธิภาพ
สูง เครืองมือดงักล่าวถูกเรียกวา่ “สเปกโทรโฟโตมิเตอร์” (spectrophotometer) ซึงในปัจจุบนัไดมี้
การพฒันาไปมากมีทงัแบบอะนาล็อก แบบดิจิตอล รวมทงัแบบดิจิตอลทีทาํงานโดยอตัโนมติัทีมี
ระบบไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการทาํงาน 
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   (ก)      (ข)    (ค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (ง)     (จ) 
 

 

 

 

 

 

  (ฉ)     (ช) 
ภาพที   2.10     แสดงตวัอยา่งเครือง Spectrophotometer  

           แบบอนาล็อก (ก)   
                       แบบดิจิตอลชนิดตงัโตะ๊ (ข, ง, จ, ฉ, ช) 
                       แบบดิจิตอลชนิดมือถือ (ค) 
ทีมา : ชูชาติ   อารีจิตรานุสรณ์. (2556). เครืองวดัค่าการดูดกลนืแสง  ABSORPTION SPECTRO 

PHOTOMETER. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม. เขา้ถึงไดจ้าก http://home. kku.ac.th/ chuare/ 12/ 

spectrophotometer.pdf 
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เครืองวดัความเขม้ของแสง (spectrophotometer) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ การวดั
แสงทีเปล่งออกมา(emission light) การวดัแสงทีถูกดูดกลืน(absorption light) และการวดัแสงฟลูออ
เรสเซนซ์ (fluorescence light) ทีเปล่งออกมา 

เครืองวดัการดูดกลืนแสงและเครืองวดัแสงฟลูออเรสเซนซ์  มีองคป์ระกอบทีคลา้ยกนั
แต่ตาํแหน่งการวางอุปกรณ์ต่างกนั กล่าวคือ เครืองวดัการดูดกลืนแสงมีหลอดไฟกาํเนิดแสง
(lightsource) ส่องแสงผา่นไปยงัตวัแยกแสง(monochromator) ผา่นสารตวัอยา่ง(sample) ผา่นตวัไว
แสง(photo sensor) แลว้จึงอ่านค่าออกมา ส่วนเครืองวดัแสงฟลูออเรสเซนซ์ หลอดไฟกาํเนิดแสงจะ
ส่องแสงผา่นสารตวัอย่างเพือทาํให้เกิดแสงฟลูออเรสเซนซ์ แลว้ให้แสงฟลูออเรสเซนซ์ทีเกิดขึน
ส่องผา่นไปสู่ตวัแยกแสงและอุปกรณ์อืนๆ ตามลาํดบั ส่วนเครืองวดัการเปล่งแสงโดยเปลวไฟมี
อุปกรณ์ต่างๆ เหมือนกบัเครืองวดัการดูดกลืนแสงแต่ต่างกนัตรงทีไม่มีหลอดไฟกาํเนิดแสง  

สําหรับสารอินทรีย ์สารประกอบเชิงซ้อนและสารอนินทรียโ์ดยส่วนใหญ่ สามารถ
ดูดกลืนแสงหรือรังสีทีอยู่ในช่วงยูวีและช่วงความยาวคลืนทีมองเห็นได้ (หรือแสงขาว) การ
วิเคราะห์สารดังกล่าวทังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคุณสมบัตินี จึงเป็นทีนิยมอย่าง
กวา้งขวาง เพราะใหค้วามถูกตอ้งแม่นยาํและมีความไวสูง 

UV-Vis spectrophotometer เป็นเครืองมือทีใชใ้นการตรวจวดั ปริมาณแสง ในช่วงรังสี
ยวูีและช่วงแสงขาว ทีทะลุผา่นหรือถูกดูดกลืน โดยตวัอยา่ง ทีวางอยู่ ใน เครืองมือ ความยาวคลืน
แสง จะมีความสัมพนัธ์กบั ปริมาณ และ ชนิดของ สาร ทีมีอยู่ในตวัอยา่งซึงโดย ส่วนใหญ่ จะเป็น
สารอินทรีย ์สารประกอบ เชิงซ้อน และสารอนินทรียที์สามารถ ดูดกลืนแสง ในช่วงความยาวคลืน
เหล่านีได ้เครือง UV-Vis Spectrophotometer ในปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาให้มีขนาดทีเล็กลงมีความ
ไวมากขึน ให้ผลลพัธ์ทีถูกตอ้งแม่นยาํมากยิงขึน รวมไปถึงการพฒันาโปรแกรมทีใชค้วบคู่กนักบั
เครืองมือในการวิเคราะห์และการพ่วงต่อดว้ยเทคนิคอืนๆ ทาํให้สามารถนาํไปใช้งานไดก้วา้งขึน 

 

1. UV-Vis Spectrum 

คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ามีแถบสเปคตรัม ตงัแต่ช่วงความ ยาวคลืนสัน (รวมทงั รังสีแกมมา
และรังสีเอก็ซ์) ไปจนถึง ช่วงความยาวคลืนยาว (รวมถึงไมโครเวฟ และคลืนวิทยุ) รังสียวูีและ แสง
ขาวเป็นเพียงส่วน เล็กๆ ส่วนหนึง ของคลืนแม่เหล็ก ไฟฟ้า โดยมี ความยาวคลืน ประมาณ 190-800 

นาโนเมตร 
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ภาพที 2.11  แถบสเปคตรัมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
ทีมา : พรทิพย ์ ตงัปรียารักษ.์ (2556). เครืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลนืแสง. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม 
2556. เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.mwit.ac.th/ sarawoot/ chem40235.htm 

 

2. UV- Vis spectroscopy 

ในช่วงไม่กีปีทีผา่นมา เทคนิค UV- Vis spectroscopy ไดถู้กนาํไปใชง้าน ต่าง ๆ อยา่ง
มากมาย แมว้่าทุกวนันี เครืองมือทีนาํ เทคนิคนีไปใช้จะมีความ แตกต่างจากเครืองมือตวัแรกเป็น
อย่าง มากแต่เครืองมือเหล่านี ก็ทาํงานบน หลกัการพืนฐานเดียวกนั คือ คุณสมบติั ในการดูดกลืน
แสงของสาร เมือโมเลกุล ของตวัอย่างถูกฉายด้วยแสง ในช่วง รังสี ยูวีหรือแสงขาวทีมีพลงังาน 
เหมาะสมจะทาํใหอิ้เล็กตรอนภายใน อะตอมเกิดการดูดกลืนแสงแลว้ เปลียนสถานะไปอยูใ่นชนัทีมี
ระดบั พลงังานสูงกวา่  เมือทาํการวดัปริมาณของแสงทีผา่นหรือสะทอ้นมาจากตวัอยา่งเทียบกบัแสง
จาก แหล่งกาํเนิด ทีความยาว คลืนค่าต่างๆตามกฎของ Beer-Lambert  ค่าการดูดกลืนแสงหรือค่า 
absorbance ของสารจะแปรผนักบัจาํนวนโมเลกุลทีมีการดูดกลืนแสง ดงันนัจึงสามารถระบุชนิด
และปริมาณของสารทีมีอยูใ่นตวัอยา่งได ้
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ภาพที  2.12   เมือไดรั้บพลงังานเพียงพอ อิเล็กตรอนภายในโมเลกุลมีการเปลียนระดบัชนัพลงังาน 

ทีมา : พรทิพย ์ ตงัปรียารักษ.์ (2556). เครืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลนืแสง. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม 
2556. เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.mwit.ac.th/ sarawoot/ chem40235.htm 

 

 
 

ภาพที  2.13   แผนผงัแสดงส่วนประกอบของเครือง UV-Vis spectrophotometer แบบลาํแสงเดียว  

ทีมา : พรทิพย ์ ตงัปรียารักษ.์ (2556). เครืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลนืแสง. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม 
2556. เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.mwit.ac.th/ sarawoot/ chem40235.htm 

 

 

 
 

ภาพที  2.14  ตวัอยา่งกราฟทีไดจ้ากการวดัตรวจสารดว้ยเครือง UV-Vis spectrophotometer 

ทีมา : พรทิพย ์ ตงัปรียารักษ.์ (2556). เครืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลนืแสง. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม 
2556. เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.mwit.ac.th/ sarawoot/ chem40235.htm 
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3.  UV-Vis Spectrophotometer 

เครือง UV-Vis Spectrophotometer เป็นเครืองมือทีนาํเทคนิค UV-Vis spectroscopy 

ไปใช้งาน เครืองมือตวันีทาํหน้าทีในการตรวจวดั ความ เขม้ แสงทีผ่านหรือสะทอ้นจากตวัอย่าง
เปรียบเทียบกบัความเขม้แสงจาก แหล่ง กาํเนิด เครือง UV-Vis spectrophotometer โดยทวัไปแลว้
จะ มีส่วน ประกอบหลกัๆ ทีเหมือนกนั ไดแ้ก่แหล่งกาํเนิดแสง เกรตติงหรือ โมโนโครเมเตอร์ เซลล์
ทีบรรจุ สารตวัอยา่ง และเครืองตรวจ วดัแหล่งกาํเนิดแสง จะตอ้งให้แสงทีคงทีอยา่งต่อเนือง ตวัที
นิยมใช้ คือ หลอดทงัสเตนฮาโลเจน ซึงให้แสงทีมีความยาวคลืนในช่วง 320-2,500 นาโนเมตร 
สําหรับ แหล่ง กาํเนิดแสงในช่วงรังสียวูีนนัจะใช้หลอดไฮโดรเจนหรือหลอด ดิวทีเรียม ซึงให้แสง
ในช่วงความยาวคลืน 160-375 นาโนเมตร แต่แสงที ได้จาก แหล่งกาํเนิดนันจะมีความยาวคลืน
ต่างๆ ดงันนัจึงตอ้งใช ้โมโนโครเมเตอร์ เป็นตวักระจายแสงออกเพือให้แสงทีจะผา่นไปยงัตวัอยา่ง
มีความยาวคลืนค่า เดียวตาม ทีตอ้งการหลงัจากนนัแสงความยาวคลืนค่าเดียวจะผ่านไปยงัเซลล์ที 
บรรจุสารตวัอยา่ง และ สารเปรียบเทียบ (cuvettes) ซึงมีรูปร่างต่างๆ กนั ออกไป แต่โดยส่วนใหญ่
จะมีลกัษณะเป็นกล่องทรงสีเหลียมผืนผา้ทีมีความกวา้ง ภายใน 1 เซนติเมตร (ซึงค่านีจะเป็นค่า
ระยะทางเดินของแสงทีผ่านเข้าไปใน ตัวอย่างตาม กฎของ Beer-Lambert) เครือง UV-Vis 

spectrophotometer บางรุ่น สามารถใช ้หลอดทดลองเป็น cuvettes ได ้แต่ cuvettes ทีดีทีสุดนนั ทาํ
มา จากควอร์ตทีมีคุณภาพสูง สําหรับ cuvettes ทีทาํจากแกว้หรือพลาสติกนนั ก็เป็นทีนิยมใช้กนั
ทวัไป แต่สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในช่วงแสงขาวเท่านนั เพราะ แกว้ และพลาสติกดูดกลืนแสงในช่วง
รังสียูวีแสงในส่วนที ไม่ถูกดูดกลืน จะเดิน ทางผ่านตวัอย่างมาถึงเครืองตรวจวดั สําหรับเครือง 
ตรวจวดัทีนิยมใช ้ไดแ้ก่ PMT (photomultiplier tube), diode arrays และ CCDs (charge coupled 

devices) เครืองจะทาํการบนัทึกค่าความยาวคลืน ร่วมกบัค่ามุมของ แต่ละความยาวคลืน ทีเกิดการ
ดูดกลืน ผลของสเปคตรัมทีได ้จะแสดงในรูป ของกราฟระหว่างค่า absorbance และค่าความยาว
คลืน  

เครือง UV-Vis spectrophotometer สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ แบบลาํแสงเดียว
และแบบลาํแสงคู่  สําหรับเครืองแบบลาํแสงเดียวเป็นเครืองทีใชล้าํแสงเดียวจากแหล่งกาํเนิดผา่น
ไปยงัตวัอย่าง  เครืองมือนีไดรั้บการออกแบบให้สามารถใช้งานไดง่้ายสะดวกและมีราคาไม่แพง
มากนกั 
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ภาพที  2.15   แผนผงัแสดงส่วนประกอบของเครือง UV-Vis spectrophotometer แบบลาํแสงคู่ 

ทีมา : พรทิพย ์ ตงัปรียารักษ.์ (2556). เครืองตรวจวดัสารด้วยการดูดกลนืแสง. เขา้ถึงเมือ 6 มกราคม 
2556. เขา้ถึงไดจ้าก http:// www.mwit.ac.th/ sarawoot/ chem40235.htm 

สําหรับเครืองแบบลาํแสงคู่นนั  แสงจะถูกแยกออกเป็น 2 ลาํ ก่อนทีจะไปตกลงบน
ตวัอยา่ง โดยแสงลาํหนึงจะใชเ้ป็นลาํแสงอา้งอิง ขณะทีอีกลาํจะผา่นไปยงัตวัอยา่ง  เครืองมือทีเป็น
แบบลาํแสงคู่บางรุ่นจะมีเครืองตรวจวดั 2 ตวั  เพือทีจะตรวจวดัแสงอา้งอิงและแสงทีมาจากตวัอยา่ง
ได้พร้อมกนั แต่ในบางรุ่นจะมีเครืองตรวจวดัเพียงตวัเดียว  โดยแสงทงัสองลาํจะผ่านตวั beam 

chopper ซึงจะทาํหนา้ทีกกัแสงลาํหนึงไวใ้นช่วงระยะเวลาหนึงเครืองตรวจวดัจึงสามารถ ตรวจวดั
ความแตกต่างของแสงทงัสองลาํได[้42]  

 

4. วธีิใช้เครืองวดัการดูดกลนืแสง 

เครืองวดัการดูดกลืนแสงแต่ละแบบอาจมีเทคนิคการใชแ้ละวิธีการใชแ้ตกต่างกนับา้ง
สาํหรับวธีิใชเ้ครืองวดัการดูดกลืนแสงโดยทวัไปมีดงันี 

4.1. ถอดถุงคลุมเครืองมือออก 

4.2. เปิดสวทิช์ไฟฟ้าเพืออุ่นเครืองนาน 10-20 นาที 

4.3. ปิดแสงจากภายในหรือภายนอกไม่ให้ตกกระทบตวัไวแสง โดยการปิดฝาครอบ
ช่องใส่คิวเวททแ์ละปิดช่องแสงออก 

4.4. ปรับ 0%T ดว้ยปุ่มปรับศูนย ์ค่าความเขม้ของแสงควรจะคงที ถา้ไม่คงทีอาจเกิด
จากการอุ่นเครืองไม่พอ หรือเครืองมือมีความผดิปกติ 

4.5. เลือกความยาวคลืนแสงทีตอ้งการวดัโดยหมุนปุ่มเลือกความยาวคลืน 

4.6. เลือกตวักรองตดัแสงรบกวนทีเหมาะสม 

4.7. ใส่รีเอเจนตอ์า้งอิง(reagent blank) ลงในช่องในคิวเวทท ์ปิดฝาช่องใส่ คิวเวทท ์
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4.8. ปรับ 100%T หรือ 0A ดว้ยปุ่มควบคุมการปรับ ใ นขนัตอนนีตอ้งกระทาํทุกครังที
มีการเปลียนความยาวคลืนแสงทีใชว้ดั 

4.9. ใส่สารตวัอยา่งลงในช่องใส่คิวเวทท ์ปิดฝาช่องใส่คิวเวทท ์

4.10. อ่านค่า %T หรือ A 

4.11. ปิดสวทิช์ไฟฟ้า ปล่อยใหเ้ครืองเยน็ก่อนคลุมเครืองดว้ยถุงคลุมเครืองมือ 

5. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน 

เพือใหก้ารใชเ้ครืองวดัการดูดกลืนแสงมีความผดิพลาดนอ้ยทีสุดควรปฏิบติัดงันี 

5.1. เลือกใชว้ธีิวเิคราะห์ทีเหมาะสม 

5.2. เลือกสารตวัอยา่งทีเหมาะสม (ไม่ขุ่นหรือมีสีอืน ๆ เจือปนมาก) 

5.3. ปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือการใชง้าน(operating manual) อยา่งเคร่งครัด 

5.4. ตงัเครืองมือในทีมีฝุ่ นน้อย ความชืนตาํอุณหภูมิไม่สูง และควรตงัห่างจากผนงั
เพือใหค้วามร้อนระบายออกไดดี้ 

5.5. ใชเ้ครืองควบคุมโวลต์ (voltage stabilizer) ถา้โวลตข์องกระแสไฟฟ้าทีจ่ายให้กบั
เครืองมือมีค่าเปลียนแปลงเกิน 10% (198-242 โวลต)์ 

5.6. อุ่นเครืองใหพ้อเพียงก่อนใชง้าน 

5.7. ตรวจดูความเสือมสภาพของหลอดไฟกาํเนิดแสงเป็นระยะ ๆ พร้อมกบัดูตาํแหน่ง
ทีถูกตอ้งดว้ย 

5.8. ปิดหลอดไฟกาํเนิดแสงเมือไม่ไดใ้ชง้าน 

5.9. ปิดช่องแสงออกเมือไม่ไดว้ดัความเขม้ของแสง เพือกนัการลา้ 
5.10. ใชค้วามกวา้งของช่องแสงออกแคบ เพือสร้างแสงสีเดียวทีมีช่วงความยาวคลืน

แคบ 

5.11. ควรอ่านค่าความเขม้ของแสงในช่วง 15-80 %T เนืองจากการตอบสนองของตวั
ไวแสงส่วนใหญ่เป็นเส้นตรง 

5.12. ใชคิ้วเวททที์สะอาดและมีค่าความแตกต่างของ %T ตาํ 
5.13. ในกรณีทีมีคิวเวททน์อ้ยจาํเป็นตอ้งใชร่้วมกนั ควรวดัสารละลายทีมีความเขม้ขน้

นอ้ยก่อนสารละลายทีมีความเขม้ขน้มากตามลาํดบั 

5.14. ตรวจสอบความไวของตวัไวแสงเป็นระยะๆ 

5.15. ตรวจสอบการเปลียนแปลง 100 %T หรือ 0A เป็นระยะๆ ในขณะทีใชง้าน
เครืองมือและมีการบาํรุงรักษาเครืองมือเป็นระยะ ๆ และสมาํเสมอ[31] 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 

งานวจัิยในประเทศ 

พีรศกัดิ สุทธิโยธิน [29] ไดท้าํวจิยัเรือง การยอ้มสีเพือตรวจตวัเป็นตวัตายของอสุจิแพะ
โดยใชสี้ทริพแพนบลู  ซึงพบวา่สีทริพแพนบลูให้ผลในการยอ้มนาํเชือแพะเพือตรวจตวัเป็นตวัตาย 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การติดสีมีค่าเทียบเคียงกบัการยอ้มดว้ยสีอีโอซิน สามารถใชไ้ดใ้นนาํเชือหลายกลุ่ม
เช่น นาํเชือสด นาํเชือทีกระทบต่อความเยน็ นาํเชือ ทีกระทบต่อความร้อนและนาํเชือทีอุ่นไวที้ 37° 

เซลเซียส ดงันนัสีทริแพนบลูจึงเป็นสียอ้มอีกชนิดหนึงทีสามารถใชย้อ้มอสุจิแพะเพือตรวจตวัเป็น
ตวัตาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ศิริพร  พนัธศรีและคณะ[18] วิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ของการตรวจพบตวัอสุจิและ
ระดบัแอซิดฟอสฟาเตสใน vaginal swabs ของผูถู้กข่มขืนกระทาํชาํเรา จาํนวน  554 ราย  พบวา่จาก
การตรวจหาตวัอสุจิดว้ยการยอ้มสี nuclear fast red and picroindigocarmine และตรวจวดัระดบัแอ
ซิดฟอสฟาเตสโดยใช ้Sodium  Thymolphtalien  monophosphate เป็นสารตงัตน้   พบวา่ ตวัอยา่งที
พบตวัอสุจิ  1+  2+  3+ และ 4+ มีค่ามธัยฐานของระดบัแอซิดฟอสฟาเตสเท่ากบั 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) ตามลาํดบั  ตวัอยา่งทีมีระดบัแอซิดฟอสฟาเตส มากกวา่ 300 U/L มกั
ตรวจพบตวัอสุจิ (90%) และผูเ้สียหายทีมารับการตรวจภายใน 24 ชวัโมง ตรวจพบตวัอสุจิ 64 % 

หลงัจากนนัโอกาสตรวจพบตวัอสุจิจะน้อยลงไปเรือยๆจนถึงวนัที 11 ตวัอสุจิและระดบั AP จะ
ลดลงอยา่งรวดเร็วใน 3 วนัแรกหลงัมีเพศสัมพนัธ์ 

อรนุช  วงศ์วฒันาเสถียร [22] ได้ศึกษาฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเมธานอล
และนําของดอกชบา  พวงชมพู  ดอกเข็ม  ดอกลันทมขาว  ดอกกระเจียว  ดอกบัว  ดอกปีป  
ทองพนัชงัชมพู่ม่าเหมียวและทบัทิม  ทาํโดย 2 วิธี คือ วิธี  scavenging  capacity (DPPH) วิธี ferric 

reducing antioxidant power (FRAP) ส่วนปริมาณของสารประกอบฟีโนลิคนนัไดท้าํการศึกษาโดย
ใช ้Folin – Ciocalteu เป็นตวัทาํปฏิกิริยา  พบวา่สารสกดัดว้ยนาํของดอกเข็มแสดงฤทธิตา้นอนุมูล
อิสระสูงสุด (โดยวธีิ FRAP) และแสดงปริมาณสารประกอบฟีโนลิคสูงสุด   

 
วิทยา  อมรกิจบาํรุงและสมาน  แซ่โคว้ [35] ทาํงานวิจยัเรือง  เซลล์แสงอาทิตยช์นิด

ผนึกนาโนเม็ดสีหลายสี เป็นการศึกษาเกียวกบัการหาสารสีในพืชทีดูดกลืนแสงเพือทดแทนการใช้
โลหะรูเทเนียมในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย ์โดยเลือกพืช 4 ชนิด คือ หมากเม่า  ดอกดาวเรือง  ตน้
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คริสตม์าสและสาหร่ายสไปรูไลน่านาํมาสกดัสี จากนนันาํสีต่างทีไดจ้ากพืชทงั 4 ชนิดมาวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงของสียอ้ม  โดยสีนาํเงินอมม่วงไดจ้ากผลหมากเม่า  มีค่าการดูดกลืนแสงระหวา่ง 550 – 

650 นาโนเมตร  สีแดงไดจ้ากใบตน้คริสตม์าส มีค่าการดูดกลืนแสงระหวา่ง 450 – 650 นาโนเมตร  
สีเหลืองไดจ้ากดอกดาวเรือง  มีค่าการดูดกลืนแสงระหวา่ง 400 – 500 นาโนเมตร และสีเขียวไดจ้าก
สาหร่ายสไปรูไลน่า  มีค่าการดูดกลืนแสงที 410 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร จากนนันาํสียอ้มที
ไดม้าใช้ในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกนาโนเม็ดสีหายสี  จากผลการวิจยัพบว่าสารที
เป็นตวัดูดกลืนแสงของพืชสามารถนาํมาเป็นตวัดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกนาโนเม็ด
สีได ้ การนาํตวัดูดกลืนแสงจากพืชในรูปของคลอโรฟิลล์หรือเม็ดสีมาเป็นตวัดูดกลืนแสงในเซลล์
แสงอาทิตยช์นิดผลึกนาโนเม็ดสีจะเป็นแนวทางหนึงทีทาํให้ตน้ทุนของการผลิตเซลล์แสงอาทิตยมี์
ราคาถูกลง  ซึงนีคือหนึงในการนาํเอาสารสีในพืชมาใชป้ระโยชน์ 

 

ปานทิพย ์ บุญส่งและคณะ[30] ไดท้าํการวิจยัเรือง  การวิเคราะห์รงควตัถุของสารสกดั
จากพืชทอ้งถินของไทย 3 ชนิด ไดแ้ก่  Caesalpinia  sappan  L., Carthamus  tinctorius  L. และ 
Hisbiscus  sabdariffa L. สกดัดว้ยตวัทาํละลาย 3 ชนิด คือ อะซิโตน  เอทานอลและเมทานอล  
ผลการวิจยัพบวา่ Caesalpinia  sappan  L., Carthamus  tinctorius  L. และ Hisbiscus  sabdariffa L. 

ทีสกดัดว้ยเมทานอลให้ ร้อยละความเขม้ขน้ของสี สูงสุด เท่ากบัร้อยละ 14.5, 26.3 และ 40.7 โดย
นาํหนกั  ตามลาํดบั  เมือนาํไปวดัค่าสีพบวา่  พืชทงั 2 ชนิดให้สีแดงเหลืองและสีเหลืองเขียว  ส่วน 
Hisbiscus  sabdariffa L. ให้สีแดงเหลืองและสีเหลืองเขียว  ส่วนค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด( max )
ของสารสกดัจากพืชทงั 3 ชนิด  มีค่าระหวา่ง 470 และ 620 nm  และพบสาร Prasinoxanthin, lutein, 

alloxanthin และอนุพนัธ์ของ chlorophyll a และ chlorophyll b 

 

อรสุรินทร์และคณะ [23]ได้ศีกษาความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในดอกไมที้
รับประทานไดท้งัหมด 6 ชนิด ไดแ้ก่ ดอกชบา  ดอกกุหลาบ  ดอกเข็ม  ดอกแค  ดอกขจรและดอก
ผกัปลงั  พบวา่สารประกอบฟีนอลิคพบมากในดอกชบา  ดอกเขม็  ดอกกุหลาบ  ดอกปลงั  ดอกขจร
และดอกแค  ส่วนการวิเคราะห์กิจกรรมตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบวา่ดอกไมที้มีฤทธิตา้น
อนุมูลอิสระสูง  ไดแ้ก่  ดอกเขม็  ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  ดอกขจร  ดอกแคและผกัปลงั 

 

ศศิมาภรณ์  ลาภเจริญ [26] ได้ทาํการศึกษา สมบติัการตา้นอนุมูลอิสระของดอกไม ้ 
งานวิจยันีไดท้าํการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกในดอกอญัชนั  เข็ม
แดง  เฟืองฟ้า  กุหลาบมอญและกล้วยไมป่้า  พบว่า 1% HCL/ MeOH เป็นตวัทาํละลายทีสกดั
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แอนโธไซยานินไดม้ากทีสุดและเข็มแดงมีปริมาณแอนโธไซยานินสูงสุด  รองลงมาไดแ้ก่  กุหลาบ
มอญ  อญัชัน  เฟืองฟ้าและกล้วยไม้ ตามลาํดบั  สําหรับสารประกอบฟีนอลิก  พบว่าเข็มแดงมี
ปริมาณสูงสุด กุหลาบมอญ  เฟืองฟ้า  อญัชนัและกลว้ยไม ้ มีปริมาณลดลงตามลาํดบั  จากการศึกษา
ความสามารถในการรีดิวซ์  พบว่าเข็มแดงมีความสามารถในการรีดิวซ์สูงทีสุด  รองลงมาเป็น
กุหลาบมอญ  อญัชนั  เฟืองฟ้าและกลว้ยไม ้ ในการทดสอบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระดว้ย DPPH พบวา่ 
เขม็แดงมีค่า IC50 สูงทีสุดและกุหลาบมอญ  อญัชนั  เฟืองฟ้าและกลว้ยไม ้ มีค่าลดลงตามลาํดบั 

 

งานวจัิยในต่างประเทศ 

 
A.J. Hackett and J.W. Macpherson [40] งานวิจยัเรือง Some  Staining  Procedures  for 

Spermatozoa. A review  งานวิจยันีไดท้าํนาํเสนอถึงวิธีการเตรียมสียอ้มและขนัตอนการยอ้มสีอสุจิ
ในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกัๆ คือ Morphological stains, Differential stains  

Fluorescent  Dye  และ Feulgen DNA stains  

 

Jean-Pascal Allery และคณะ [38] ไดท้าํงานวิจยัเรือง Cytological  Detection of 

Spermatozoa: Comparison of  Three  Staining  Methods. โดยงานวิจยันีไดท้าํการตรวจดูลกัษณะ
การติดสีของตวัอสุจิโดยทาํการเปรียบเทียบจากวิธีการยอ้มสีอสุจิ  3 สี ทีนิยมใช้มากทีสุด ไดแ้ก่  
Christmas  tree,  hematoxylin – eosin และ alkaline fuchsin   โดยเก็บตวัอยา่ง cervicovaginal swab 
จากผูห้ญิง จาํนวน 174 คน ทีสามารถระบุวนัสุดทา้ยทีมีเพศสัมพนัธ์ได้อย่างแน่นอน โดยจาก
การศึกษาพบวา่ สี Alkaline fuchsin   ไม่สามารถตรวจพบตวัอสุจิในตวัอยา่งไดเ้มือเปรียบเทียบกบั
สี Hematoxylin – eosin และ Christmas  tree ซึงสามารถตรวจพบเจอตวัอสุจิไดดี้ทีสุดในช่วงเวลา 
72 ชวัโมงแรก  นอกจากนียงัพบว่ามีปัจจยัภายนอก 2 ประการทีมีผลทาํให้ความสามารถในการ
ตรวจพบอสุจินนัตาํลง คือ ช่วงเวลาตงัแต่การมีเพศสัมพนัธ์และปริมาณของอสุจิ 

 

L.Björndahl และคณะ[39] ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง Evaluation of the one-step eosin-

nigrosin staining technique for human sperm vitality assessment ซึงพบวา่วิธีการยอ้มสี eosin-

nigrosin แบบขนัตอนเดียวสาํหรับการตรวจประเมินค่าการอยูร่อดของตวัอสุจิ  ไดถู้กพฒันาขึนในปี  
1950 เพือใชก้บัสัตวเ์ลียงลูกดว้ยนาํนมทีต่างชนิดกนั   ถึงแมว้า่โดยปกติแลว้จะมีการนาํมาใชก้บัตวั
อสุจิของมนุษยใ์นนาํอสุจิก็ตาม   แต่การใชป้ระโยชน์นียงัไม่เคยถูกประเมินและตีพิมพเ์ผยแพร่มา
ก่อน   วิธีการทีใช้ศึกษาคือ ใช้เทคนิคนีประเมินค่าความอยู่รอดของตวัอสุจิในตวัอย่างนําอสุจิ 
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จาํนวน  ตวัอยา่ง ทีมีความเกียวขอ้งกนั  ซึงผลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี คือ วิธีการยอ้มสี eosin-

nigrosin แบบขนัตอนเดียวนี  ให้ผลลพัธ์ทีสามารถนาํเอาไปใช้ประโยชน์ได้เมือมีการประเมิน
ร่วมกบัขอ้มูลการเคลือนทีของตวัอสุจิภายใตก้ฏเกณฑ์มาตรฐานของ World Health Organization 

standard (1992, 1999)   ซึงค่าเฉลียของผลรวมของการยอ้มติดสี (นนัคือ คิดรวมตวัทีตาย)และตวั
อสุจิทีเคลือนไหวเมือใชก้บัวิธีการนีคิดเป็น  % (SD+ 10 %)   การกระจายตวัของผลรวมสําหรับ
เปอร์เซ็นตก์ารยอ้มติดสีและเปอร์เซ็นตข์องตวัอสุจิทีเคลือนไหวมีความคลา้ยคลึงกนั  โดยเฉพาะถา้
ไม่คาํนึงถึงตวัอย่างนําอสุจิทีมีจาํนวนตวัอสุจิทีตายมากหรือน้อย   โดยสรุปได้ว่าการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์นําอสุจินัน สามารถอาศยัวิธีการง่ายๆและมีความ
น่าเชือถือเพือทาํให้เกิดความง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการปฏิบติัอย่างต่อเนืองในแนวทางที
เหมือนกนั  วิธีการยอ้มสี eosin-nigrosin แบบขนัตอนเดียวนีไม่จาํเป็นตอ้งใช้กลอ้งจุลทรรศน์ทีมี
คุณสมบติัพิเศษในการมองทีระยะแตกต่างกนัแต่สามารถใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงสวา่งปกติก็
สามารถมองเห็นได ้  ตงัแต่วธีิการยอ้มสีนีประกอบดว้ยขนัตอนทีไม่มากมายนกัและมีขอ้กาํหนดใน
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  วิธีการนีจึงควรเป็นวิธีทีแนะนาํให้เป็นอีกหนึงทางเลือกสําหรับ
การตรวจวเิคราะห์นาํอสุจิเมือตอ้งการประเมินความอยูร่อดของตวัอสุจิ 
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บทที 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การศึกษาวจิยัเรือง การพฒันาวธีิการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดยการใชส้มุนไพรธรรมชาติ  
เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาและพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิโดยการใช้
สมุนไพรธรรมชาติและศึกษาความคงตวัของสียอ้มอสุจิทีไดจ้ากสมุนไพรธรรมชาติ  โดยมีขนัตอน
ในการดาํเนินการวจิยั  ดงัต่อไปนี 

1. เครืองมือและอุปกรณ์ทีใชใ้นการทดลอง 

2. วตัถุดิบและสารเคมีทีใชใ้นการทดลอง 
3. ขนัตอนและวธีิการทดลอง 

4. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลอง 

 

1. เครืองมือและอุปกรณ์ทใีช้ในการทดลอง 
1.1 เครืองมือ 

 1.1.1 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา ยหีอ้ Olympus รุ่น BX50 

 1.1.2 กลอ้งถ่ายรูป ยหีอ้ Olympus รุ่น CAMEDIA C-7070 

 1.1.3 เครือง Spectrophotometer ยหีอ้ BioSystems รุ่น BTS-330 

 1.1.4 เครืองชงันาํหนกั 

 1.1.5 เครือง Mixer 

 1.1.6 เครืองปันไฟฟ้า  ยหีอ้ PHILIPS 

 1.1.7 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ยหีอ้ Olympus รุ่น CX31 

 1.1.8 เครือง Counter 

 

1.2 อุปกรณ์ 
 1.2.1 มีด 

 1.2.2 Immersion oil 

 1.2.3 บีกเกอร์ 

 1.2.4 แท่งแกว้คน 

 1.2.5 ฟอยด ์
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 1.2.6 ผา้ขาวบาง 

 1.2.7 กรวยแกว้ 

 1.2.8 ขวดแกว้หรือขวดสีชา 
 1.2.9 กระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 (เส้นผา่ศูนยก์ลาง  เซนติเมตร) 
 1.2.10 หลอดหยดพลาสติก 

 1.2.11 กระจกสไลด ์

 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 กะละมงั 

 1.2.17 ตะกร้าพลาสติก 

 1.2.18 ถุงมือ  

 1.2.19 ไมจิ้มฟันหรือแท่งพลาสติก 

 . .  โกร่งบดยาหรือครก 

 . .  พาราฟิลม์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา ยหีอ้ Olympus รุ่น BX50 
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ภาพที 3.2  กลอ้งจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ยหีอ้ Olympus รุ่น CX31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 3.3  เครือง Spectrophotometer ยหีอ้ BioSystems รุ่น BTS-330 
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ภาพที 3.4  กลอ้งถ่ายรูป ยหีอ้ Olympus รุ่น CAMEDIA C-7070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 3.5  เครือง Counter 
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2. วตัถุดิบและสารเคมีทใีช้ในการทดลอง 
2.1 วตัถุดิบ 
 2.1.1 สมุนไพรธรรมชาติสดและแห้ง คือ ดอกกระเจียบแดง  ดอกอญัชนั  บวับก

และขมินชนั 

 2.1.2 นาํเชืออสุจิของมนุษย ์

 

2.2 สารเคมี 

 2.2.1 นาํเกลือ 

 2.2.2 เอทานอล เขม้ขน้ 70% 

 2.2.3 เอทานอล เขม้ขน้ 95% 

 

3. ขนัตอนและวธีิการทดลอง 
3.1 การคดัเลือกตวัอยา่งวตัถุดิบทีใชใ้นการทดลอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.6 แผนผงัแสดงการคดัเลือกตวัอยา่งวตัถุดิบสมุนไพรธรรมชาติและนาํอสุจิ 

นําเชือมนุษย์ (นําอสุจิ) จากอาสาสมัคร 
อายุระหว่าง 15- 35 ปี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์[6] 
1. เก็บตวัอยา่งนาํอสุจิดว้ยวธีิการสาํเร็จ
ความใคร่ดว้ยตวัเอง 
2. ตรวจสอบปริมาณ  สี  ความหนืด pH 
อยูใ่นเกณฑป์กติ 
3. ลกัษณะรูปร่างอสุจิปกติ 

สมุนไพรธรรมชาติทงัสดและแห้ง 
ราคาถูก  หาง่าย  มีสีเฉพาะตัวคล้าย 
กบัสีสังเคราะห์ในท้องตลาด คือ  
สีแดง  สีนําเงิน  สีเหลอืง  สีเขียว 
1. ดอกกระเจียบแดงสด 
2. ดอกกระเจียบแดงแหง้ 
3. ดอกอญัชนัสด 
4. ดอกอญัชนัแหง้ 
5. ขมินชนัสด 
6. ขมินชนัแหง้ 
7. บวับกสด 
8. บวับกแหง้ 

การคัดเลอืกตัวอย่างวตัถุดิบ 
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3.2 การเตรียมตวัอยา่งวตัถุดิบในการทดลอง 

 

 

 

สมุนไพรธรรมชาติสด 

 

ลา้งนาํใหส้ะอาด ผงึลมใหแ้หง้ 
(กระเจียบแดงและอญัชนัใชก้ลีบดอก    บวับกใชใ้บ    ขมินชนัใชเ้หงา้) 

 
นาํมาหนัเป็นชินเล็กๆและปันดว้ยเครืองปันไฟฟ้าใหล้ะเอียด 

(ความเร็วระดบั 2 นาน 10 - 20 นาที) 
 

เก็บใส่ภาชนะทีสะอาดและปิดฝาใหแ้น่น    
 

รอนําไปทดสอบขันต่อไป 

 

สมุนไพรธรรมชาติแห้ง (จากสมุนไพรสด) 
 

ลา้งนาํใหส้ะอาด ผงึลมใหแ้หง้ 
(กระเจียบแดงและอญัชนัใชก้ลีบดอก    บวับกใชใ้บ  ขมินชนัใชเ้หงา้นาํมาหนัเป็นชินบางๆ) 

 
นาํไปตากแดด  ประมาณ 5 - 6 วนั 

 
ใส่ครกตาํและปันดว้ยเครืองปันไฟฟ้าจนละเอียด 

(ความเร็วระดบั 2 นาน 10 - 20 นาที) 
 

เก็บใส่ภาชนะทีสะอาดและปิดฝาใหแ้น่น    
 

รอนําไปทดสอบขันต่อไป 
 

สมุนไพรธรรมชาติสด  สมุนไพรธรรมชาติแหง้และนาํอสุจิมนุษย ์
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นําอสุจิมนุษย์ (Sperm) 
 

นาํนาํอสุจิมาแบ่งใส่ Appendrof  tube   หลอดละ 100 ไมโครลิตร 

 
นาํแช่แขง็ที   – 20 องศาเซลเซียส 

 
รอนําไปทดสอบขันต่อไป 

 

 

ภาพที 3.7 แผนผงัแสดงขนัตอนการเตรียมวตัถุดิบสาํหรับใชใ้นการทดลอง 
 

3.3 การเตรียมสียอ้มสมุนไพร 

 ระบุรายละเอียดของส่วนผสมของสียอ้มทีเตรียมจากสมุนไพรทงั 8 ชนิด คือ ดอก
กระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง  ดอกอญัชนัสด  ดอกอญัชนัแห้ง  ใบบวับกสด ใบบวับก
แหง้  เหงา้ขมินชนัสดและเหงา้ขมินชนัแหง้กบัตวัทาํละลายทีใชส้กดัจาํนวน 3 ชนิด คือ นาํเกลือ  เอ
ทานอลเขม้ขน้ 70 % และเอทานอลเขม้ขน้ 95% ( โดยสมุนไพร 1 ชนิด ใชต้วัทาํละลายทงั 3 ชนิด ) 
บนสลากขา้งบีกเกอร์ ดงัตารางที 3.1 

 

ตารางที  3.1  แสดงรายละเอียดของส่วนผสมของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด ดอก
กระเจียบแดงแหง้  ดอกอญัชนัสด  ดอกอญัชนัแห้ง  ใบบวับกสด ใบบวับกแห้ง  เหงา้
ขมินชนัสดและเหงา้ขมินชันแห้งกบัตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70 % 

และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 

 
ส่วนผสมของสีย้อมในบกีเกอร์ใบที รายละเอยีดทรีะบุ 

1 ดอกกระเจียบแดงสด + นาํเกลือ  
2 ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70 % 

3 ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   

4 ดอกกระเจียบแดงแหง้ + นาํเกลือ 

5 ดอกกระเจียบแดงแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %    
6 ดอกกระเจียบแดงแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   
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ส่วนผสมของสีย้อมในบกีเกอร์ใบที รายละเอยีดทรีะบุ 
7 ดอกอญัชนัสด + นาํเกลือ   
8 ดอกอญัชนัสด  +เอทานอลเขม้ขน้ 70 %   
9 ดอกอญัชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %    
10 ดอกอญัชนัแหง้ + นาํเกลือ 

11 ดอกอญัชนัแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %    
12 ดอกอญัชนัแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 95 % 

13 ใบบวับกสด + นาํเกลือ 

14 ใบบวับกสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %  
15 ใบบวับกสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   
16 ใบบวับกแหง้ + นาํเกลือ   
17 ใบบวับกแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %   
18 ใบบวับกแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   
19 เหงา้ขมินชนัสด + นาํเกลือ   
20 เหงา้ขมินชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70% 

21 เหงา้ขมินชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95% 

22 เหงา้ขมินชนัแหง้ + นาํเกลือ 

23 เหงา้ขมินชนัแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 70 % 

24 เหงา้ขมินชนัแหง้ + เอทานอลเขม้ขน้ 95 % 

   
ชงัตวัอยา่งสมุนไพรสด จาํนวน 4 ชนิดและสมุนไพรแหง้ จาํนวน 4 ชนิด โดยนาํหนกัของสมุนไพร

ชนิดละ 1 กิโลกรัม : ตวัทาํละลายชนิดละ 500 ml ใส่ในบีกเกอร์ ดงัตารางที 1 
    

นาํส่วนผสมมาผสมกนัในบีกเกอร์  คนใหเ้ขา้กนัและปิดฝาใหส้นิท ตงัทิงในทีมืดขา้มคืน 
 

นาํสีทีเตรียมไวม้ากรองเอากากออกโดยใชผ้า้ขาวบาง ทาํซาํ 4-5 ครัง 

และกรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman no. 1  จนไดสี้ทีไม่มีตะกอน 
 

เก็บสีทีไดไ้วใ้นขวดสีชาหรือหุม้ฟอยดไ์ม่โดนแสง เก็บในตูเ้ยน็ 4 องศาเซลเซียส 
 

รอทดสอบต่อไป 

 

ภาพที 3.8 แผนผงัแสดงขนัตอนการเตรียมสียอ้มสมุนไพร 
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3.4 การคดัเลือกสียอ้มสมุนไพรทีสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิ โดยใชว้ธีิการยอ้ม  วธีิ ดงันี 

   

           นาํสียอ้มทงั 24 สี มายอ้มดูการติดสีตวัอสุจิบนกระจกสไลดท์งั 2 วธีิ  วธีิละ 2 แผน่ 

 

วธีิท ี1 

 

ดูดสียอ้ม 100 ไมโครลิตร + นาํอสุจิ 10 ไมโครลิตรใส่ใน Appendrof Tube 

 
ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเครือง Mixer และตงัทิงไว ้3 นาที 

 
นาํส่วนผสมสียอ้มและอสุจิมาหยดลงบนกระจกสไลด ์10 ไมโครลิตร 

จากนนัเสมียร์เป็นวงรี ขนาดประมาณ 1.5 x2.5 cm. ทิงไวร้อจนแหง้ 

 
นาํไปดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100x นบัตวัอสุจิทีติดสีจากทงัหมด 200 ตวั 

 

 

วธีิท ี2 

 

ดูดนาํอสุจิ 10 ไมโครลิตรมาหยดบนกระจกสไลด ์

 
เสมียร์ใหเ้ป็นวงรีขนาดประมาณ 1.5 x2.5 cm. ทิงไวร้อจนแหง้ 

 
ดูดสียอ้มหยดใหท้่วมบริเวณทีเสมียร์และทิงไว ้3 นาที 

 
เทสีส่วนเกินทิงและรอใหแ้ห้ง 

 
จากนนันาํไปดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100x นบัตวัอสุจิทีติดสีจากทงัหมด 200 ตวั 

 

ภาพที 3.9 แผนผงัแสดงวธีิการยอ้มสีวธีิที 1 และวธีิที 2 
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.  การเปรียบเทียบวธีิการยอ้มสีอสุจิจาก  วธีิ ดงันี 

  

นาํสียอ้มสมุนไพรทีสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิมาทาํการยอ้มทงั 2 วธีิ (ตามทีกล่าวมาแลว้) 
วธีิละ 20 สไลด ์

 
นบัจาํนวนตวัอสุจิทีติดสีจากทงัหมด 200 ตวั ใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ที 100x 

 
ภาพที 3.10 แผนผงัแสดงขนัการเปรียบเทียบการยอ้มสีอสุจิจาก 2 วธีิ 
 

หลงัจากไดสี้ยอ้มทีสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิและวธีิการยอ้มทีดี  ใหท้าํการเตรียมสไลด์
อสุจิและยอ้มสีสไลด์เตรียมไวอี้ก 30 แผน่ต่อ 1 สียอ้ม  เพือเก็บไวส้ําหรับในขนัตอนการดูความคง
ตวัของสียอ้มบนสไลดต่์อไป 

             
3.  การทดสอบความคงตวัของสียอ้มสมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
   

3.6.1 ทดสอบความคงตัวของสีย้อมในขวดสี 

- การวดัค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้ม จาํนวน 30 วนั โดยเครือง Spectrophotometer  
- นาํสียอ้มในขวดมายอ้มสไลดทุ์กวนัๆละ 2 แผน่ จาํนวน 30 วนั 

 

ดูค่าการดูดกลนืแสงของสีย้อมในขวด 
 

ทาํกราฟมาตรฐานเพือหาความยาวคลืนแสงทีเหมาะสม 
กบัการวดัค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพร 

 
นาํสียอ้มมาทาํการวดัค่าการดูดกลืนแสง 

ทีความยาวคลืน 405, 420, 450, 505, 546, 578 และ 670 nm 
โดยวดั 10 ครังต่อ 1 ความยาวคลืน 

 
หาค่าเฉลียและนาํมาเขียนกราฟเพือหาความยาวคลืนทีเหมาะสม 
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ทาํการวดัค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้ม จาํนวน 30 วนัและนาํไปสร้างกราฟ 

(โดยใชค้วามยาวคลืนแสงทีไดจ้ากการทาํกราฟมาตรฐาน) 
 

สังเกตค่าการดูดกลืนแสงทีวดัไดใ้นแต่ละวนั  วา่อยูใ่นช่วงค่าทีกาํหนด  Mean +  2S.D หรือไม่ 
 

ดูการย้อมติดสีตัวอสุจิ จํานวน 30 วนั 

 

ทาํการยอ้มสไลดดู์การติดสีตวัอสุจิและนบัตวัทียอ้มติดสีจากทงัหมด 200 ตวั 
ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100x จาํนวน 30 วนั วนัละ 2 แผน่ 

  
ภาพที 3.11 แผนผงัแสดงขนัตอนการทดสอบความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรในขวดเก็บสี 
 

3. .2 ทดสอบความคงตัวของสีย้อมทอียู่บนสไลด์   
 

นาํสไลดที์ยอ้มเตรียมไวแ้ลว้ในวนัแรกทีทดสอบเลือกสียอ้มและวธีิการยอ้มทีเหมาะสม 

ในขอ้ 3.5 มาทาํการตรวจดูการติดสีตวัอสุจิใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100x  

จาํนวน 30 วนั วนัละ 1 แผน่สไลด ์
 

นบัจาํนวนตวัอสุจิทีติดสีจากทงัหมด 200 ตวั 
 

ภาพที 3.12 แผนผงัแสดงขนัตอนการทดสอบความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรบนสไลด ์
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กาํหนดเกณฑใ์นการแบ่งแยกตวัอสุจิจากการนบัใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ทีกาํลงัขยาย 100x 

หรือบนพืนทีประมาณ  0.13 x 10-7 ตารางเมตร ดงันี 

 1. อสุจิทียอ้มติดสีทวัทงัส่วนหวั (+)  
 2. อสุจิทียอ้มติดสีเฉพาะส่วนหลงัอะโครโซม (+) 

 3. อสุจิทียอ้มไม่ติดสีในส่วนหวั (-)  
ในการทดลองวิจยัครังนีทาํการอ่านสไลดใ์หแ้ลว้เสร็จในวนัทีทาํการเสมียร์[29] 
 

3.7 การวเิคราะห์ผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

(Statistical Pakage for Social Science : SPSS) สถิติทีใชใ้นการวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติเชิง
พรรณนา       ( Descriptive Statistics ) ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) % CV และเปรียบเทียบค่าเฉลียโดย One way – ANOVA[13, 16] 
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บทท ี4 

ผลการทดลอง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรือง การพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิอย่างง่ายโดยการใช้สมุนไพร
ธรรมชาติ  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง ( Experimental Study ) ผูว้ิจยัไดน้าํสมุนไพรธรรมชาติ จาํนวน 8 
ชนิด คือ ดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง  ดอกอญัชนัสด  ดอกอญัชันแห้ง  ใบบวับก
สด ใบบวับกแห้ง  เหงา้ขมินชนัสดและเหงา้ขมินชนัแห้ง มาทาํสียอ้มอสุจิโดยการนาํเอาสมุนไพร
ดงักล่าวมาสกดัสีดว้ยตวัทาํละลาย จาํนวน 3 ชนิด คือ นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70 % และเอทา
นอลเขม้ขน้ 95 % โดยสมุนไพรแต่ละชนิดจะถูกสกดัสีดว้ยตวัทาํละลายทงั 3 ชนิด ทาํให้การ
ทดลองครังนีมีสียอ้มสมุนไพรทงัหมด 24 สียอ้ม จากนนัไดน้าํสียอ้มทีไดไ้ปทดลองยอ้มดูการติดสี
ของตวัอสุจิและทาํการประเมินค่าความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรทีเก็บในขวดสีและความคงตวัของ
สียอ้มบนแผน่สไลดที์ทาํการเก็บรักษาทีอุณหภูมิหอ้งเป็นระยะเวลา 30 วนั ซึงผลการศึกษาวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 
 
ส่วนท ี1  การยอ้มติดสีอสุจิโดยใชสี้สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง  ดอก
อญัชนัสด  ดอกอญัชนัแหง้  ใบบวับกสด ใบบวับกแหง้  เหงา้ขมินชนัสดและเหงา้ขมินชนัแหง้ 
 
 1. ลกัษณะการยอ้มติดสีตวัอสุจิโดยใช้สียอ้มสมุนไพรธรรมชาติ 24 ชนิด โดยใชว้ิธีการ
ยอ้มสี 2 วธีิ 

 2. การยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย 3 
ชนิด คือ นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยการยอ้มสีวธีิที 1และวธีิที 2 

 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลียของวธีิการยอ้มสีอสุจิวิธีที 1 และวิธีที 2 จากสียอ้มสมุนไพรจาก
ดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95 % 

4. การเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวั
ทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยใชว้ธีิการยอ้มที 1 



62 

5. การเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํ
ละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยใชว้ธีิการยอ้มที 2 

ตารางที  4.1  แสดงลกัษณะการยอ้มติดสีตวัอสุจิโดยใช้สียอ้มสมุนไพรธรรมชาติ 24 ชนิด โดยใช้
วธีิการยอ้มสี 2 วธีิ 

 
สี 
ย้อม 
ที 

 
ส่วนผสมของสีย้อมสมุนไพร 

ลกัษณะการย้อมตัวสีอสุจิ 
 

วธิีการย้อมแบบที 1 
 

วธิีการย้อมแบบที 2 
1 ดอกกระเจียบแดงสด + นาํเกลือ ติดส่วนหวัสีชมพู 

(200 ตวั) 
ติดส่วนหวัสีชมพู 

 (198 ตวั) 
2 ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70 % ติดส่วนหวัสีชมพู 

 (199 ตวั) 
ติดส่วนหวัสีชมพู 

(199 ตวั) 
3 ดอกกระเจียบแดงสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   ติดส่วนหวัสีชมพู 

(200 ตวั) 
ติดส่วนหวัสีชมพู 

(199 ตวั) 
4 ดอกกระเจียบแดงแห้ง + นาํเกลือ ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
5 ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %    ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
6 ดอกกระเจียบแดงแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
7 ดอกอญัชนัสด + นาํเกลือ   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
8 ดอกอญัชนัสด +เอทานอลเขม้ขน้ 70 %   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
9 ดอกอญัชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %    ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
10 ดอกอญัชนัแห้ง + นาํเกลือ ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
11 ดอกอญัชนัแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %    ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
12 ดอกอญัชนัแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 95 % ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
13 ใบบวับกสด + นาํเกลือ ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
14 ใบบวับกสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %  ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
15 ใบบวับกสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
16 ใบบวับกแห้ง + นาํเกลือ   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
17 ใบบวับกแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 70 %   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
18 ใบบวับกแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 95 %   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
19 เหงา้ขมินชนัสด + นาํเกลือ   ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
20 เหงา้ขมินชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 70% ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
21 เหงา้ขมินชนัสด + เอทานอลเขม้ขน้ 95% ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
22 เหงา้ขมินชนัแห้ง + นาํเกลือ ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
23 เหงา้ขมินชนัแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 70 % ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
24 เหงา้ขมินชนัแห้ง + เอทานอลเขม้ขน้ 95 % ไม่ติดสี ไม่ติดสี 
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จากตารางที 4.1  พบวา่สียอ้มสมุนไพรธรรมชาติ จาํนวน 21 ชนิด ไม่สามารถยอ้มติดสี
ตวัอสุจิไดแ้ละมีสียอ้มสมุนไพรธรรมชาติ จาํนวน 3 ชนิด ทีสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิได ้ นนัคือ สี
ยอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายนาํเกลือสามารถยอ้มติดสีชมพูบริเวณส่วนหัว
ของตวัอสุจิ จาํนวน 200 ตวั  โดยวิธีการยอ้มสีแบบที 1 และสามารถยอ้มติดสีชมพูบริเวณส่วนหวั
ของตวัอสุจิ จาํนวน 198 ตวั  โดยวิธีการยอ้มสีแบบที 2  สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวั
ทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% สามารถยอ้มติดสีชมพูบริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิ จาํนวน 199 ตวั  
โดยวิธีการยอ้มสีแบบที 1 และสามารถยอ้มติดสีชมพูบริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิ จาํนวน 199 ตวั  
โดยวธีิการยอ้มสีแบบที 2 และสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 
95% สามารถยอ้มติดสีชมพูบริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิ จาํนวน 200 ตวั  โดยวิธีการยอ้มสีแบบที 1 
และสามารถยอ้มติดสีชมพบูริเวณส่วนหวัของตวัอสุจิ จาํนวน 199 ตวั  โดยวธีิการยอ้มสีแบบที 2   

 

 

   

 

 

 

      ( ก )           ( ข ) 

ภาพที 4.1  แสดงภาพตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ 
โดยการยอ้มวธีิที 1 (ก) และวธีิที 2 (ข)  
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      ( ค )           ( ง ) 

ภาพที 4.2  แสดงภาพตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายเอทา
นอลเขม้ขน้ 70% โดยการยอ้มวธีิที 1 ( ค ) และวธีิที 2 ( ง ) 

   

 

 

 

 

 

 

      ( จ )           ( ฉ ) 

ภาพที  4.3  แสดงภาพตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายเอทา
นอลเขม้ขน้ 95% โดยการยอ้มวธีิที 1 ( จ ) และวธีิที 2 ( ฉ )  
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ภาพที 4. 4 แสดงภาพตวัตวัอสุจิทียอ้มไม่ติดสีสมุนไพรธรรมชาติ 

 

ตารางที  4.2 แสดงผลการยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํ
ละลายนาํเกลือ เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95%โดยวธีิที 1และวธีิที 2 

 
 

แผน่ที 
จาํนวนตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายทงั 3 ชนิด 

วิธีที 1 วิธีที 2 
นาํเกลือ 

(ตวั) 
เอทานอลเขม้ขน้ 

70% (ตวั) 
เอทานอลเขม้ขน้ 

95% (ตวั) 
นาํเกลือ 

(ตวั) 
เอทานอลเขม้ขน้ 

70% (ตวั) 
เอทานอลเขม้ขน้ 

95% (ตวั) 
1 200 199 200 200 198 200 
2 200 199 197 200 199 198 
3 198 197 198 196 200 198 
4 196 199 198 197 197 199 
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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แผน่ที 

จาํนวนตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายทงั 3 ชนิด 
วิธีที 1 วิธีที 2 

นาํเกลือ 
(ตวั) 

เอทานอลเขม้ขน้ 
70% (ตวั) 

เอทานอลเขม้ขน้ 
95% (ตวั) 

นาํเกลือ 
(ตวั) 

เอทานอลเขม้ขน้ 
70% (ตวั) 

เอทานอลเขม้ขน้ 
95% (ตวั) 

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 

(2-tailed) 
0.248 0.413 0.310 0.254 0.597 0.650 

*P<0.05 

จากตารางที  2   การยอ้มติดสีตวัอสุจิโดยวิธีที 1 ของสียอ้มจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ (Mean =198.65, S.D. = 1.424) เอทานอลเขม้ขน้ 70% (Mean =198.20, S.D. 
= 1.542)  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% (Mean =198.05, S.D. = 1.276) และการยอ้มติดสีตวัอสุจิโดย
วิธีที 2 ของสียอ้มจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ (Mean =198.55, S.D. = 1.538)             
เอทานอลเขม้ขน้ 70% (Mean =197.90, S.D. = 1.410)  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% (Mean =198.05, 
S.D. = 1.356) นนั พบวา่วธีิการยอ้มติดสีตวัอสุจิทงั 2 วธีิ มีการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ  
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ตารางที 4.3  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียวิธีการยอ้มสีอสุจิวิธีที 1 และวิธีที 2 ของสียอ้ม
สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% 
และเอทานอลเขม้ขน้ 95 %  

 
การเปรียบเทียบค่าเฉลียของวิธีการยอ้มสีอสุจิ 
วิธีที 1 และวิธีที 2 จากสียอ้มสมุนไพรของดอก
กระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ   
เอทานอลเขม้ขน้70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95 % 

Paired  Differences t df Sig.  
(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
95% 

Confidence 
Interval of the 

Difference 
คู่ที 1 

เอทานอล 70% วิธีที 1 และเอทานอล 70% วิธีที 2 .30 2.250 .503 -.75 1.35 .596 19 .558 

คู่ที 2 
เอทานอล 95% วิธีที 1 และเอทานอล 95% วิธีที 2 

.00 1.747 .391 -.82 .82 .000 19 1.000 

คู่ที 3 
นาํเกลือ วิธีที 1 และนาํเกลือ วิธีที 2 .10 2.337 .523 -.99 1.19 .191 19 .850 

*P<0.05 

จากตารางที 4.3  พบว่าการยอ้มสีตวัอสุจิดว้ยวิธีที 1 และวิธีที 2 ของสียอ้มสมุนไพร
ดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% ไม่
มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  

 
ตารางที  4.4  แสดงการเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสด

ในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยใช้
วธีิการยอ้มที 1 

Dependent variable : Method 1 

(I) 
Sperm Stain 

(J) 
Sperm Stain 

Mean  Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper  Bound 

NSS ALCOHOL 70% 
ALCOHOL 95% 

.45 

.60 
.449 
.449 

.607 

.414 
-.68 
-.53 

1.58 
1.73 

ALCOHOL 70% NSS 
ALCOHOL 95% 

-.45 
.15 

.449 

.449 
.607 
.946 

-1.58 
-.98 

.68 
1.28 

ALCOHOL 95% NSS 
ALCOHOL 70% 

-.60 
-.15 

.449 

.449 
.414 
.946 

-1.73 
-1.28 

.53 

.98 
*P<0.05 



68 

จากตารางที 4.4  พบว่าเมือเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิด้วยวิธีที 1 ของสียอ้ม
สมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอล
เขม้ขน้ 95% ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  

 
ตารางที  4.5  แสดงการเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิดว้ยสียอ้มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสด

ในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยใช้
วธีิการยอ้มที 2 

Dependent variable : Method 2 

(I) 
Sperm Stain 

(J) 
Sperm Stain 

Mean  Difference 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper  Bound 

NSS ALCOHOL 70% 
ALCOHOL 95% 

.65 

.50 
.454 
.454 

.366 

.549 
-.49 
-.64 

1.79 
1.64 

ALCOHOL 70% NSS 
ALCOHOL 95% 

-.65 
.15 

.454 

.454 
.366 
.947 

-1.79 
-1.29 

.49 

.99 
ALCOHOL 95% NSS 

ALCOHOL 70% 
-.50 
-.15 

.454 

.454 
.549 
.947 

-1.64 
-.99 

.64 
1.29 

*P<0.05 

จากตารางที 4.5  พบว่าเมือเปรียบเทียบการยอ้มติดสีตวัอสุจิด้วยวิธีที 2 ของสียอ้ม
สมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%  และเอทานอล
เขม้ขน้ 95% ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  

 
ส่วนท ี2 การดูค่าความคงตวัของสียอ้มอสุจิโดยใชส้มุนไพรธรรมชาติ 

จากการทดลองในส่วนที 1 พบว่าสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํ
ละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% สามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิไดท้งั 2 
วิธี แต่เนืองจากการยอ้มวิธีที 1 ใชป้ริมาณสียอ้มนอ้ยกวา่วิธีที 2 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธีการยอ้ม
วิธีที 1  มาทาํการศึกษาดูค่าความคงตวัของสียอ้มจากขวดสีและเมือนาํสียอ้มสมุนไพรจากดอก
กระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% มาทาํ
การวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 405, 420, 450, 505, 546, 578 และ 670 นาโนเมตร เพือ
หาความยาวคลืนแสงทีเหมาะสําหรับการทดสอบค่าความคงตัวของสียอ้มสมุนไพรจากดอก
กระเจียบแดงสด  พบวา่มีความยาวคลืนแสงที  578 nm และ 670 nm เท่านนั [30] ทีจะสามารถวดัค่า
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การดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอล
เขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% ได ้

2.1 ดูค่าความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% ในขวดสียอ้มโดยทาํการวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนที 578 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั 

กราฟที  4.5  แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
นาํเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร  จาํนวน 30 วนั 

 

 

 

จากกราฟที 4.5  พบวา่ค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร  จาํนวน 30 วนั  มีความคงตวัดี ( Mean 
= 2.418, S.D. = 0.003 และ %CV =0.124 ) และค่าทีไดอ้ยูใ่นช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า 2.412 - 
2.424) 
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กราฟที 4.6 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย     
นาํเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร  จาํนวน 30 วนั 

 

 

จากกราฟที 4.6  พบวา่ค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร  จาํนวน 30 วนั มีความคงตวัดี (Mean 
= 0.193, S.D. = 0.0007 และ %CV =0.362)และค่าทีไดอ้ยูใ่นช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า 0.192 - 
0.194) 
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กราฟที 4.7 แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย 
เอทานอลเขม้ขน้ 70% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั 

 

จากกราฟที  4.7  พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั มี
ความแปรปรวนของค่าทีวดัได ้(Mean = 2.555, S.D. = 0.197 และ %CV = 7.71) แต่ค่าทีไดย้งัอยู่
ในช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า 2.161-2.949) 
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กราฟที 4.8   แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
เอทานอลเขม้ขน้ 70% ทีความยาวคลืนแสง  670 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั 

 

 

จากกราฟที  4.8 พบวา่ค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% ทีความยาวคลืนแสง  670 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั มีความ
ความแปรปรวนของค่าทีวดัได ้(Mean = 1.482, S.D. = 0.142 และ %CV = 9.582) แต่ค่าทีไดย้งัอยู่
ในช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า 1.198-1.766) 
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กราฟที 4.9   แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
เอทานอลเขม้ขน้ 95% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั 

 

 

จากกราฟที  4.9  พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% ทีความยาวคลืนแสง 578 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั มี
ความแปรปรวนของค่าทีวดัได ้(Mean = 2.598, S.D. = 0.315 และ %CV = 12.124) แต่ค่าทีไดย้งัอยู่
ในช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า 1.968-3.228) 
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ภาพที  4.10  แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
เอทานอลเขม้ขน้ 95% ทีความยาวคลืนแสง  670 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั 

 

 

 

จากกราฟที 4.10  พบวา่ค่าการดูดกลืนแสงของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดง
สดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% ทีความยาวคลืนแสง 670 นาโนเมตร จาํนวน 30 วนั มี
ความแปรปรวนของค่าทีวดัได ้(Mean = 1.87, S.D. = 0.303 และ %CV = 16.203) แต่ค่าทีไดย้งัอยู่
ในช่วงทียอมรับได ้(ช่วงค่า  1.264- 2.476) 
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2.2 ดูค่าความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% ในขวดสียอ้มโดยทาํการยอ้มสีอสุจิบน
กระจกสไลดด์ว้ยวธีิการยอ้มแบบที 1 จาํนวน 30 วนั 

 
กราฟที 4.11  แสดงการยอ้มติดสีตวัอสุจิโดยใชสี้ยอ้มสมุนไพรดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย

นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95%  โดยวิธีการยอ้มแบบที 1  
จาํนวน 30 วนั 

 

 
 

 
 
 

 

  จากกราฟที 4.11  พบว่าสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทาํละลาย
นาํเกลือ (Mean = 198.85, S.D. = 0.800 และ %CV = 0.402)  เอทานอลเขม้ขน้ 70% (Mean = 
198.62, S.D. = 0.739 และ %CV = 0.372) และเอทานอลเขม้ขน้ 95% (Mean = 198.53, S.D. = 
0.955 และ %CV = 0.481) โดยวธีิการยอ้มแบบที 1 สามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิไดใ้นระยะเวลา 30 วนั  

 สียอ้มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

 สียอ้มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% 
 สียอ้มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
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  2.3 ดูค่าความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลาย
นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% บนกระจกสไลดห์ลงัจากการเก็บรักษาที
อุณหภูมิหอ้ง  ระยะเวลา 30 วนั 

 

ตารางที  4.6  แสดงลักษณะการติดสีและจํานวนตัวอสุจิทีนับได้จากสไลด์ทีเก็บรักษาไว้ที
อุณหภูมิหอ้ง เป็นระยะเวลา 30 วนั 

 

วนัที จาํนวนตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลาย  
นาํเกลือ(ตวั) เอทานอลเขม้ขน้ 70% (ตวั) เอทานอลเขม้ขน้ 95% (ตวั) 

1 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + 

2 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + 
3 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + 

4 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + 

5 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + 

6 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + 

7 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + 

8 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197) + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  + 

9 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + 

10 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + 

11 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(199)  +  ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(200)  + 

12 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(198)  + ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- 

13 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(197)  + ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- 

14 ติดส่วนหวัสีชมพเูขม้(196)  + ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- 

15 ติดส่วนหวัสีชมพจูาง   +/- ติดส่วนหวัสีชมพจูาง +/- ไม่ติดสี  - 
16 ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- ติดส่วนหวัสีชมพจูาง+/- ไม่ติดสี  - 
17 ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- ไม่ติดสี   - ไม่ติดสี  - 
18 ติดส่วนหวัสีชมพจูาง  +/- ไม่ติดสี  - ไม่ติดสี  - 
19 ไม่ติดสี  - ไม่ติดสี  - ไม่ติดสี  - 
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วนัที จาํนวนตวัอสุจิทียอ้มติดสีสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลาย  
นาํเกลือ(ตวั) เอทานอลเขม้ขน้ 70%(ตวั) เอทานอลเขม้ขน้ 95%(ตวั) 

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 : + ยอ้มติดสีชมพเูขม้     +/-ยอ้มติดสีจาง       - ไม่ติดสี 

 จากตารางที 4.6 พบวา่ ความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวั
ทาํละลายนาํเกลือบนสไลด์ คือ  14 - 18 วนั (เก็บรักษาสไลด์ไวที้อุณหภูมิห้อง)ความคงตวัของสี
ยอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70 % บนสไลด์ คือ  12 - 16 วนั 
(เก็บรักษาสไลด์ไวที้อุณหภูมิห้อง) และความคงตวัของสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวั
ทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95 % บนสไลด ์คือ  11 - 14 วนั (เก็บรักษาสไลดไ์วที้อุณหภูมิหอ้ง) 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย 
 

การทําวิจัยในครังนีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการย้อมสีอสุจิอย่างง่ายโดยใช้
สมุนไพรธรรมชาติ จาํนวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ ดอกกระเจียบแดงสด ดอกกระเจียบแดงแห้ง ขมินชนัสด  
ขมินชันแห้ง  ใบบวับกสด  ใบบวับกแห้ง ดอกอญัชันสดและดอกอญัชันแห้ง โดยคดัเลือกจาก
คุณสมบติัสมุนไพรทีมีสีคลา้ยกบัสียอ้มสังเคราะห์ตามห้องปฏิบติัการ คือ สีแดง  เหลือง  นาํเงิน
และเขียว  โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิมาภรณ์   ลาภเจริญ[26]และปานทิพย ์  บุญส่ง[30]  นาํ
สมุนไพรธรรมชาติทงั 8 ชนิด มาสกดัสีดว้ยตวัทาํละลาย 3 ชนิดทีมีความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละ
สิงแวดลอ้ม คือ นาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% โดยสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปานทิพย ์ บุญส่ง[30] จากนนันาํไปทดสอบยอ้มอสุจิพบวา่จากสียอ้มสมุนไพรทงั 24 
ชนิด  มีเพียงสียอ้มดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอล
เขม้ขน้ 95% เท่านนัทีสามารถยอ้มติดสีอสุจิตรงส่วนหวัเป็นสีชมพโูดยวธีิการยอ้มทงั 2 วธีิ 

สาํหรับการยอ้มวธีิที 1 เมือเปรียบเทียบสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวั
ทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95%  นนัพบวา่สีทงั 3 ชนิดสามารถ
ยอ้มดว้ยวิธีที 1 โดยไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติและสําหรับการยอ้มวิธีที 2 เมือ
เปรียบเทียบสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 
70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95%  นนัพบว่าสีทงั 3 ชนิดสามารถยอ้มดว้ยวิธีที 2 โดยไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ดงันนัวิธีการสียอ้มดอกกระเจียบแดงสดวิธีที 1 และวิธีที 2 
สามารถยอ้มติดสีอสุจิไดไ้ม่แตกต่างกนั  

จากการทดสอบความคงตวัของสียอ้มดอกกระเจียบแดงสดพบว่าเมือการนําสียอ้ม
สมุนไพรจากกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้ 
95%จากในขวด  ไปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 578 นาโนเมตรและ 670 นาโนเมตร เป็น
เวลา 30 วนั เมือนาํค่าการดูดกลืนแสงทีไดม้าเขียนกราฟพบวา่ สียอ้มสมุนไพรของดอกกระเจียบ
แดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือมีความแปรปรวนของค่าทีไดค้่าน้อยทีสุด  นนัหมายถึงสียอ้มดอก
กระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือมีค่าความคงตวัของสียอ้มดีกว่าสียอ้มสมุนไพรของดอก
กระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายเอทานอล 70% และเอทานอล 95%  นอกจากนีผูว้ิจยัไดท้าํการยอ้ม
สไลดโ์ดยใชสี้ยอ้มสมุนไพรของดอกกระเจียบแดงสดในขวดสีควบคู่กบัการวดัค่าการดูดกลืนแสง
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ของสียอ้มในแต่ละวนั  จนครบ 30 วนั พบว่า สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดในขวดสี
สามารถยอ้มยอ้มติดสีตวัอสุจิได ้ สําหรับการทดสอบความคงตวัของสียอ้มบนแผน่สไลด์ทียอ้มไว้
แลว้และทาํการเก็บรักษาทีอุณหภูมิห้อง พบวา่สไลด์ทีทาํการยอ้มดว้ยสียอ้มสมุนไพรจากกระเจียบ
แดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และเอทานอลเขม้ขน้  95%  มีความคงตวั
ของสียอ้มบนสไลดป์ระมาณ 11 วนัทีอุณหภูมิหอ้ง 

จากทีกล่าวมาทงัหมดสรุปได้ว่า สียอ้มจากดอกกระเจียบแดงสดในตัวทาํละลาย
นาํเกลือสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิดีทีสุดและมีความคงตวัดีทีสุด 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

จากการทาํวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมีความประสงค์ทีจะพฒันาวิธีการยอ้มสีอสุจิอยา่งง่ายโดย
ใชส้มุนไพรธรรมชาติเพือเป็นประโยชน์ต่องานทางดา้นนิติวทิยาศาสตร์ทางดา้นตรวจวิเคราะห์วตัถุ
พยานในคดีความผิดทางเพศ  ซึงการตรวจพิสูจน์คราบอสุจิและพบตวัอสุจิถือเป็นสิงสําคญัในการ
บ่งชีวา่มีการก่อเหตุเกียวกบัคดีความผิดทางเพศ  สําหรับการตรวจหาตวัอสุจิสามารถทาํไดโ้ดยการ
ยอ้มสีตวัอสุจิแต่เนืองจากสียอ้มทีมีอยู่ในปัจจุบนัและนิยมใช้ในห้องปฏิบติัการนัน  พบว่าเป็นสี
สังเคราะห์ซึงมีส่วนผสมทีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้และสิงแวดล้อม เช่น Chloroform ก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง  ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ  Picric acid เป็นสารทีไวต่อการระเบิด  Formalin 
ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  ไวไฟ กดักร่อนและ HCL กรดเขม้ขน้ทีสามารถทาํให้เสียโฉม  กดั
กร่อนและระเหยง่าย เป็นตน้  ดงันนัผูว้จิยัจึงหาวตัถุดิบทีมีความปลอดภยัต่อตวัผูใ้ชแ้ละสิงแวดลอ้ม
มาทาํการทดลอง นนัคือ สมุนไพรธรรมชาติ และจากการทดลองพบว่าดอกกระเจียบสดสามารถ
นาํมาสกดัสีเพือใชเ้ป็นสียอ้มอสุจิไดดี้โดยใชต้วัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% และ เอทา
นอลเขม้ขน้ 95%  นอกจากนีการทีสียอ้มจากดอกกระเจียบแดงสดสามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิไดดี้กวา่
สียอ้มจากสมุนไพรตวัอืน  ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่เป็นเพราะคุณสมบติัของกระเจียบแดงสดทีมีกรด
อินทรีย ์เช่น ascorbic acid, citric acid, malic acid และ tartaric acid ซึงสามารถทาํให้เยือหุ้มเซลล์
ของตวัอสุจิทีประกอบดว้ยไขมนัและโปรตีนเสือมสภาพ สีชมพูของดอกกระเจียบจึงเขา้ไปในตวั
อสุจิได ้

ในขนัตอนการทดสอบความคงตวัของสียอ้มโดยการวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาว
คลืน 578 และ 670 นาโนเมตร พบวา่สียอ้มจากดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือมีความ
คงตวัของสียอ้มดีกว่าในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70%และ เอทานอลเขม้ขน้ 95% ซึงคาดว่า
อาจเป็นเพราะตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ทีมีคุณสมบติัระเหยง่ายและอาจเป็นเพราะคุณสมบติั
ของตวักระเจียบเองทีมีลกัษณะเป็นเมือกลืนๆอาจทาํให้รบกวนการอ่านค่าการดูดกลืนแสงของ
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เครือง Spectrophotometer ไดแ้ต่เมือทาํการยอ้มสไลด์ควบคู่ไปกบัการวดัค่าการดูดกลืนแสงใน
ระยะเวลา 30 วนันนั  พบวา่สียอ้มสมุนไพรจากกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอล
เขม้ขน้ 70%และ เอทานอลเขม้ขน้ 95% ยงัคงมีคุณสมบติัยอ้มติดสีตวัอสุจิได ้  

ในขันตอนการรักษาสไลด์อสุจิทีทาํการยอ้มสีแล้ว พบว่าสไลด์ทียอ้มด้วยสียอ้ม
สมุนไพรจากดอกกระเจียบแดงสดสามารถนาํมาตรวจดูการติดสีตวัอสุจิไดภ้ายใน 11 วนัหลงัจาก
การยอ้มวนัแรก  

 จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้นนั  สียอ้มสมุนไพรจากธรรมชาติอาจเป็นอีกทางเลือกหนึง
สาํหรับงานทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ เนืองจากผลการทดลองชีให้เห็นแลว้วา่กระเจียบแดงสดในตวั
ทาํละลายนําเกลือ  เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอล 95% สามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิได ้
นอกจากนียงัเป็นวตัถุดิบทีหาง่าย ราคาถูก  ปลอดภยัทงัต่อผูใ้ชแ้ละสิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

ผลงานวิจยัมีขอ้จาํกดับางประการทีเป็นอุปสรรคในการทดลองเกียวกบัการเตรียมสี
ยอ้มสีอสุจิโดยใช้สมุนไพรธรรมชาติอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัสมุนไพรค่อนข้างหายากและ
ผูเ้ชียวชาญในการปลูกทีน้อยลง  การเก็บเกียวก็ลดน้อยลงตามอาจเนืองจากวิถีการดาํรงชีวิตที
เปลียนแปลงไป ผูเ้ชียวชาญทางดา้นสมุนไพรมกัเป็นคนสูงวยัและวิชาความรู้มกัเป็นการถ่ายทอด
แบบภูมิปัญญาชาวบา้น  ไม่มีการจดบนัทึกจึงทาํให้ขอ้มูลความรู้สูญหายไปตามกาลเวลา  การเก็บ
ตวัอย่างอสุจิ เนืองจากผูว้ิจยัเป็นเพศหญิง  การขอตวัอย่างอสุจิจากเพศตรงขา้มจึงทาํได้ค่อนขา้ง
ลาํบากและการทาํใหสี้คงทนไดน้านเทียบเท่าสีสังเคราะห์  ทงันีผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัต่อไปนี 

1.ในขันตอนการดูการย้อมติดสีตัวอสุจิอาจใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
Photoshop ในการวดัค่าความเขม้ของสีซึงจะทาํใหก้ารทดลองมีความน่าเชือถือมากขึน 

2. ในขนัตอนการทาํกราฟมาตรฐานในการคดัเลือกความยาวคลืนแสงทีเหมาะกบัสาร
สกดัสีสมุนไพรอาจลองใช้เครือง Spectrophotometer ยีห้อและรุ่นอืนทีสามารถปรับค่าความยาว
คลืนทีละเอียดมากขึนก็จะทาํใหส้ามารถหาความยาวคลืนทีสามารถดูดกลืนแสงสูงสุดของสารสกดั
สีนนั แม่นยาํและเทียงตรงยงิขึน 

3. ควรทาํการทดสอบกบัจาํนวนตวัอยา่งนาํอสุจิทีหลากหลายมากขึน 
4. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัสมุนไพรไทยไวใ้นฐานขอ้มูลของตาํหรับยา

สมุนไพรไทย 
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5. ควรมีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาเกียวกบัการปลูก  การเก็บเกียว  การปรุง
และการขยายพนัธ์ุพืชสมุนไพรในทุกทอ้งถินทวัประเทศ 

6. ควรมีการสนบัสนุนการทาํวจิยัทีเกียวกบัพืชสมุนไพรใหม้ากขึนเพือเป็นแรงผลกัดนั
ใหป้ระชาชนคนรุ่นหลงัเห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรมากขึน 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป 

เพือให้การศึกษาวิจยันนัมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์มากยิงขึน  ในการทาํวิจยั
ครังต่อไปผูว้จิยัขอเสนอแนะการทาํวจิยัครังต่อไปดงันี 

1. ควรเลือกสมุนไพรทีมีสีเฉพาะตวั หลากหลายชนิดมาทาํการทดสอบเพือจะไดเ้ป็น
เพิมโอกาสในการคน้พบสียอ้มใหม่ๆมากขึน 

2. ควรทดลองทาํกบัอสุจิของสัตวห์ลากหลายชนิดเพือทดสอบประสิทธิภาพของสียอ้ม
และเปิดมุมมองใหม่ใหก้บันกัวจิยั 

3. ควรทดสอบเกียวกับความคงตวัของสียอ้มให้นานกว่าเดิมเพือดูแนวโน้มใน
ระยะเวลาในการคงตวัของสียอ้มทีแน่ชดัมากขึน 
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ภาคผนวก  ก 

การเปรียบเทียบการยอ้มติดสีอสุจิของสียอ้มดอกกระเจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% กบัสียอ้ม Christmas tree 
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 นอกจากนีทางผูว้จิยัยงัไดท้าํการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของสียอ้มสมุนไพรจากดอก
กระเจียบสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% (โดยทาํการ
ยอ้มสีแบบวธีิที 1) เปรียบเทียบกบัสี Christmas Tree โดยการยอ้มสีเพือดูการติดสีของตวัอสุจิทีปกติ
และผดิปกติดงันี  

 

ตารางที 4.7  แสดงผลการเปรียบเทียบการยอ้มสีอสุจิปกติโดยใชสี้ยอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบ
แดงสดในตวัทาํละลายนําเกลือ  เอทานอลเข้มข้น 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
เปรียบเทียบกบัสีChristmas Tree 

เปรียบเทียบการยอ้มสี Christmas Tree กบั
สียอ้มกระเจียบแดงสดในตวั 

ทาํละลาย 3 ชนิด 
 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence  Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

-.10 .325 .992 -1.03 .83 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% 

.00 .325 1.000 -.93 .93 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% 

.15 .325 .975 -.78 1.08 

*P<0.05 

จากตารางที 4.7 พบวา่สียอ้ม Christmas Tree และสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบ
แดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% สามารถยอ้มติดสี
ตวัอสุจิปกติไดโ้ดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  
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(ช)                         (ซ) 

 

 

 

 

 

(ฌ)               (ญ) 

ภาพที 4.12  แสดงภาพตวัอสุจิปกติทียอ้มติดสี 

 (ช) Christmas Tree 

 (ซ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

 (ฌ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% 

 (ญ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
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ตารางที 4.8 แสดงผลการเปรียบเทียบการยอ้มสีอสุจิผิดปกติโดยใช้สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระ 
เจียบแดงสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
เปรียบเทียบกบัสี Christmas Tree 

 
เปรียบเทียบการยอ้มสี Christmas Tree กบั

สียอ้มกระเจียบสดในตวั 

ทาํละลาย 3 ชนิด 
 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence  Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

.25 .380 .933 -.84 1.34 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% 

.70 .380 .342 -.39 1.79 

Christmas Tree กบัสียอ้มกระเจียบแดงสด
ในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% 

.70 .380 .342 -.39 1.79 

*P<0.05 

จากตารางที 4.8 พบวา่สียอ้ม Christmas Tree และสียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสด
ในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70%และเอทานอลเขม้ขน้ 95% สามารถยอ้มติดสีตวัอสุจิ
ผดิปกติไดโ้ดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั  
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(ฎ)                         (ฏ) 

 

 

 

 

 

(ฐ)               (ฑ) 

ภาพที 4.13  แสดงตวัอสุจิผดิปกติปกติทียอ้มติดสี 

 (ฎ) Christmas Tree 

 (ฏ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายนาํเกลือ 

 (ฐ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 70% 

 (ฑ) สียอ้มสมุนไพรจากดอกกระเจียบสดในตวัทาํละลายเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
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ภาคผนวก  ข 

ภาพวสัดุและอุปกรณ์ทีใชใ้นการทาํวจิยั 
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ภาพที 5.1 นาํเกลือเขม้ขน้ 0.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.2 กระจกสไลด ์
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ภาพที 5.3 Autopipette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.4 เครืองปันไฟฟ้า ยหีอ้ PHILIPS 
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ภาพที  5.5  ลกัษณะสียอ้มจากดอกกระเจียบสดและแห้งในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 
70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5.6 ลกัษณะสียอ้มจากบวับกสดและแห้งในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% 

และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 
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ภาพที  5.7   ลกัษณะสียอ้มจากดอกอญัชนัสดและแห้งในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้
70% และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5.8  ลกัษณะสียอ้มจากขมินชนัสดและแห้งในตวัทาํละลายนาํเกลือ  เอทานอลเขม้ขน้ 70% 

และเอทานอลเขม้ขน้ 95% 



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5.9   ภาพแสดงการแกะกลีบรองดอกของกระเจียบแดงสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  5.10  ภาพแสดงกลีบรองดอกของกระเจียบแดงสด 
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ภาพที 5.11 แสดงการกรองสียอ้มกระเจียบแดงสดดว้ยกระดาษกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.12 แสดงการยอ้มสีแบบวธีิที 2 หยดสีใหท้่วมเสมียร์ 
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ภาพที 5.13 ขวดสียอ้มกระเจียบแดงสดห่อฟอยดไ์ม่ใหโ้ดนแสง 
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