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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซยานินในท้องถ่ินบางชนิด เพ่ือนํามาใช้ใน
การย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม และทดแทนการใช้สีสังเคราะห์ท่ีมีราคาแพงและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือก
พืชในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายท้ังแบบสดและแบบแห้งมา 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด อัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง และมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
โดยใช้ตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ น้ํากลั่น กรดอะซิติก 20% กรดไฮโดรคลอริก 20% แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% และ
แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% ในอัตราส่วน 1:1 (น้ําหนัก(กรัม)):ปริมาตรสารละลาย (มิลลิลิตร)) นําไปทดสอบประสิทธิภาพ
ของการย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พบว่า สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสดและแบบแห้งท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 95% มีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสูงท่ีสุดโดยมีระดับค่าความพึงพอใจเท่ากับ 42 เม่ือนําสารสกัดจากมะม่วง
หาวมะนาวโห่แบบสดมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% และนําไปเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้งแบบ
เยือกแข็ง (freeze dryer) และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน (hot air oven) และนําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อมในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอม
พบว่ายังคงสามารถย้อมติดสีโครโมโซมและมองเห็นระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อย่างชัดเจน  

 

คําสําคัญ : สีย้อมธรรมชาติ แอนโทไซยานิน โครโมโซม       
  

Abstract 
 

 The aim of this study is to extract anthocyanin dye from local plants that can be replaced the 
chemical dyes which are expensive and can be environmental pollution. Four available plants in local 
area, both fresh and dried, which were mangosteen shell (Garcinia mangostana L.), butterfly pea flower 
(Clitoria ternatea L.), purple cabbage (Brassica oleraceae var. rubra), and karonda fruit (Carissa carandas L.) 
were selected and extracted pigments by using five solvents—distilled water, 20% acetic acid, 20% 
hydrochloric acid, 70% alcohol, and 95% alcohol with the ratio of 1:1 (weight/volume).The results showed 
that karonda fruit was extracted with 95% alcohol produced the most effective in chromosome staining 
and the average satisfaction was 42. The extract was also selected for freeze-drying and hot air drying 
and stored at 4 °C for 45 days. The efficiency of dyes in chromosome staining of mitotic cell division was 
compared. The result showed that the staining dye obtained from karonda fruit of 95% alcohol can stain 
plant cells and show its mitotic cell division.  
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1. บทนํา 
 

ในการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยาจําเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม สารสีกลุ่มแอนโทไซยานินจึงเป็นกลุ่มสี

กลุ่มหนึ่งท่ีน่าสนใจและมีรายงานว่าสามารถนํามาย้อมสีเพ่ือศึกษาโครโมโซมได้ โดยสารกลุ่มแอนโทไซยานินเป็นสารประเภท 
flavonoid  phenolic compounds  จะให้สีแดง พบมากในเฉพาะพืช ผัก ผลไม้ ท่ีมีสีแดงเข้ม (Cooper Driver, 2001) 
ตัวอย่างเช่น ดอกกระเจี๊ยบแดง เปลือกแก้วมังกร และแบล็คเบอร์รี่ เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยาได้มี

รายงานการนําสีกลุ่มแอนโทไซยานินมาใช้ประโยชน์ในการย้อมสีโครโมโซม ตัวอย่างเช่น การสกัดสีย้อมจากแบล็คเบอร์รี่

สามารถนํามาใช้ในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมได้ ซ่ึงสีย้อมจากแบล็คเบอร์ร่ีนั้นมีคุณภาพใกล้เคียงกับสีสังเคราะห์

จากสารเคมี (หัทยา การีวงศ์, 2546) นอกจากนี้ยังมีการนําเมล็ดข้าวโพดหวานสีม่วง (รุจิรา ทองศรีสุข และคณะ, 2560) ข้าว
เหนียวดํา และผลหม่อน (วีรนุช วอนเก่าน้อย และคณะ, 2551) มาใช้ย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอมได้เช่นกัน  

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ได้มีแนวคิดท่ีจะนําสีท่ีสกัดได้จากพืชธรรมชาติหลาย ๆ ชนิดในท้องถ่ิน มาสกัดสีเพ่ือนํามา

ย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม เนื่องจากสีสังเคราะห์ท่ีใช้ย้อมโครโมโซมมีราคาค่อนข้างสูง และยังต้องสั่งซ้ือมาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสีสังเคราะห์และเพ่ือให้เห็นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในการ

นํามาใช้เป็นสีย้อมโครโมโซม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการนําตัวอย่างพืชกลุ่มแอนโทไซยานินในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายมาพัฒนา

เป็นสีย้อมโครโมโซม โดยหาตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารสีจากพืช พร้อมท้ังศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมภายหลัง

การเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง (freeze dryer) และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลม

ร้อน (hot air oven) 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1. เพ่ือเปรียบเทียบสีท่ีสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ท้ังแบบสดและแบบแห้ง จากตัวทําละลายต่างชนิดกัน ท่ีมีผลต่อการ

ย้อมติดสีโครโมโซม 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสีท่ีสกัดจากพืชตัวอย่างชนิดต่าง ๆ ต่อการย้อมติดสีโครโมโซม เพ่ือนํามาทดแทน                        

สีสังเคราะห์ 
3. เพ่ือคัดเลือกสารสีท่ีสกัดจากพืชในตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ ในการนําไปพัฒนาเป็นสีย้อมโครโมโซมพืช 
4. หาวิธีเก็บรักษาสีย้อมและทดสอบประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บ

รักษาสภาพสีย้อม 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาการสกัดสีย้อมจากพืช 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด ดอกอัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง                        
และผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ น้ํากลั่น กรดอะซิติก 20% กรดไฮโดรคลอริก 20% แอลกอฮอล์ 
70% และแอลกอฮอล์ 95% นํามาย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม โดยวิธีการดําเนินวิจัยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การ
ทดลอง คือ 
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 3.1 การทดลองท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดของตัวอย่างพืช 4 ชนิด ด้วยตัวทําละลายชนิด
ต่างๆ ต่อการติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอม  

แบ่งขั้นตอนการทดลองย่อยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.วิธีการสกัดสีจากพืช 
นําตัวอย่างพืชท้ัง 4 ชนิด ได้แก่ เปลือกมังคุด ดอกอัญชัน กะหล่ําปลีสีม่วง และผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท้ัง

แบบสดและแบบแห้งมาป่ันให้ละเอียด จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนัก และบรรจุลงบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร และนําตัวทําละลาย

แต่ละชนิดใส่ลงไปในบีกเกอร์ โดยใช้อัตราส่วน 1:1 [น้ําหนักพืช (กรัม) : ตัวทําละลาย (มิลลิลิตร)] นําไปเก็บท่ีอุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 1 ชั่วโมง เม่ือครบเวลาที่กําหนดนํามากรองด้วยผ้าขาวบาง และกรองอีกครั้งด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 เก็บ
ใส่ขวดสีชาไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง ยกเว้นสารสกัดท่ีได้จากนํ้ากลั่นนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อนท่ีจะนําไปทดสอบการ

ย้อมสีโครโมโซม 
2. การเตรียมโครโมโซมจากปลายรากหอม 
นําหัวหอมแดงท่ีเพาะในน้ํากลั่น 3 วันมาตัดปลายรากให้ได้ความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใช้ปากคีบ คีบ

ปลายรากหอม 1-2 ชิ้น ใส่ลงในหลอด eppendrof ท่ีบรรจุกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1 N แล้วแช่หลอด eppendrof ใน 
water bath ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 นาที หลังจากนั้นล้างปลายรากหอมด้วยน้ํากลั่น  

3. การย้อมสีโครโมโซมด้วยสารสกัด 
นําสารท่ีสกัดได้จากพืชท้ังแบบสดและแบบแห้ง มาย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม โดยนําปลายรากหอม

วางบนสไลด์ หยดสีท่ีสกัดจากพืช 1-2 หยด ลงบนเนื้อเย่ือปลายรากหอม แช่ท้ิงไว้ประมาณ 1 นาที  บี้เนื้อเย่ือด้วยเข็มเขี่ย

ปลายแบนเพ่ือให้เซลล์กระจายออก ปิดเนื้อเย่ือด้วยกระจกปิดสไลด์ แล้วนําไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์และบันทึกภาพ  
 

3.2 การทดลองท่ี 2 ประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บรักษาสภาพสีย้อม 
ทํ าการคั ด เลื อกสี ท่ี สกั ดจาก พื ช ท้ั งแบบสดและแบบแห้ ง ท่ี ย้อม ติดสี โค รโม โซม ท่ี ดี ท่ี สุ ดมา  1 ชนิ ด                        

โดยคัดเลือกจากแบบประเมินจํานวน 50 ชุด หลังจากนั้นนําสารสกัดท่ีคัดเลือกมาหาวิธีการเก็บรักษาสภาพสีของสารสกัดโดย

ใช้กระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็งและกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1. นําสารสกัดมากรองด้วยผ้าขาวบาง และนําไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary 

evaporator) จากนั้นนําสารสกัดไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเปน็เวลา 72 ชั่วโมง  
 2. นําสารสกัดท่ีได้ผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็งเป็นระยะเวลา 5 วันและนําไปผ่านกระบวนการทํา

ให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน เป็นระยะเวลา 3 วัน ภายหลังสารสกัดแห้งจะนําไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส   
 3. นําสารสกัดแห้งมาทดสอบประสิทธิภาพการย้อมติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอมท่ีระยะเวลา 1, 15, 

30 และ 45 วันตามลําดับ พร้อมกับบันทึกภาพถ่าย  
  

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดของตัวอย่างพืช 4 ชนิด ด้วยตัวทําละลายชนิดต่าง ๆ ต่อ
การติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอม  

    เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีจากสารสกัดพืชท้ัง 4 ชนิดท้ังแบบสดและแบบแห้งโดยสกัดด้วยตัวทําละลาย

อินทรีย์ 5 ชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของการติดสีย้อมโครโมโซมของสีท่ีสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสด

และแบบแห้งด้วยแอลกอฮอล์ 95% มีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสูงท่ีสุด โดยมีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 42 (ตารางท่ี 1) 
สอดคล้องกับรายงานของธิดามาส นาคแป้น และมัตติกาล ขุนณรงค์ (2560) ท่ีศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแอนโทไซ
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ยานิน 5 ชนิด ได้แก่ อัญชัน เปลือกมังคุด มันเทศสีม่วง มะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้าท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย 5 ชนิด ได้แก่ 
กรดไฮโดรคลอริก 20% กรดแอซิติก เอทานอล 95% เมทานอล และน้ํากลั่น ในอัตราส่วน 1:1 พบว่า สารสกัดจากมะม่วงหาว

มะนาวโห่ท่ีสกัดจากเอทานอล 95% จะมีประสิทธิภาพในการย้อมติดสีของโครโมโซมจากปลายรากหอมได้ดีท่ีสุด นอกจากน้ี

ประสิทธิภาพของสีของสารสกัดแอนโทไซยานินยังข้ึนอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาอีกด้วย ดังรายงานวิจัยของเกียรติศักด์ิ 
ดวงมาลย์ (2553) ท่ีศึกษาการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกอัญชัน พบว่า อุณหภูมิท่ีควรเก็บสีของสารสกัดควรอยู่ระหว่าง 
4±1 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิระหว่างนี้จะสามารถชะลอการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินในสารสกัดได้ 

 

4.2 ประสิทธิภาพการติดสีย้อมโครโมโซมภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บรักษาสภาพสีย้อม 
สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% เม่ือผ่านกระบวนการทําให้แห้งแบบเยือกแข็ง เพ่ือ

การเก็บรักษาน้ัน พบว่า มีลักษณะเหนียวหนืด มีสีแดงอมม่วง และเม่ือนําสารสกัดนั้นมาผสมกับน้ํากลั่น ในอัตราส่วน 1:3 แล้ว
นําไปย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พบว่า สารสกัดจากมะม่าวหาวมะนาวโห่ท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95% ท่ีเก็บรักษาท่ี

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนั้น สามารถนําสีย้อมมาใช้ในการย้อมโครโมโซมจากปลายรากหอมได้เหมือนเดิม อีกท้ังยังสามารถ

มองเห็นรายละเอียดของโครโมโซมและระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ชัดเจน ทุกครั้งตามระยะเวลาท่ีทําการทดสอบคือ 1, 
15, 30 และ 45 วัน เพียงแต่ว่าสีอาจจะจางลงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับสีของสารสกัดในตอนแรกก่อนยังไม่ผ่าน

กระบวนการเก็บรักษา ดังนั้น สีย้อมจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สามารถนํามาใช้ทดแทนสีย้อมจากสีสังเคราะห์ได้ นอกจากนี้

สารสกัดภายหลังการเก็บรักษาสามารถมีอายุการใช้งานได้นานถึง 45 วันของการทดสอบ และผู้วิจัยมีความเห็นว่าสีย้อมจาก

ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ภายหลังการเก็บรักษาอาจมีอายุการเก็บรักษาได้นานมากกว่า 45 วัน ถ้าหากเก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าความพึงพอใจในการติดสีย้อมของโครโมโซมจากปลายรากหอมด้วยสารสกัดจากพืชแต่ละชนิด

ท้ังแบบสดและแบบแห้ง โดยใช้สารละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  

ชนิดของพืช ตัวทําละลาย 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียรวม 
แบบสด แบบแห้ง 

เปลือกมังคุด น้ํากลั่น 25.4 18.8 22 
กรดอะซิติก 20% 26.4 26.2 26.3 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

31.4 20.8 26.1 

แอลกอฮอล์ 70% 29 14.2 26.6 
แอลกอฮอล์ 95% 21.2 28 24.6 

อัญชัน น้ํากลั่น 21 24.4 22.7 
กรดอะซิติก 20% 24.4 37.4 30.9 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

33.2 36 34.6 

แอลกอฮอล์ 70% 21.2 28.2 24.7 
แอลกอฮอล์ 95% 22 33.4 27.7 

 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 31



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 41 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ชนิดของพืช ตัวทําละลาย 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ียรวม 
แบบสด แบบแห้ง 

กะหลํ่าปลีสีม่วง น้ํากลั่น 27.2 23 25.1 
กรดอะซิติก 20% 22.4 30.2 26.3 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

36.8 33.4 35.1 

แอลกอฮอล์ 70% 17.8 23.6 20.7 
แอลกอฮอล์ 95% 16.6 23 19.8 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ น้ํากลั่น 33.6 26 29.8 
กรดอะซิติก 20% 45 23 34 
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก 
20% 

38.4 23.4 30.9 

แอลกอฮอล์ 70% 47.8 21.6 34.7 
แอลกอฮอล์ 95% 49.2 34.8 42 

 

          
 
 
 

                             
 
 
ภาพท่ี 1 การย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม ท่ีย้อมด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ                        
4 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาท่ีทําการทดสอบ คือ 1 วัน (ก)  14 วัน (ข) 30 วัน (ค) และ 45 วัน (ง) 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 

 สีของสารสกัดจากพืชตัวอย่างท่ีนํามาศึกษาการติดสีย้อมของโครโมโซมจากปลายรากหอมท่ีดีท่ีสุด คือ สารสกัดจาก
มะม่วงหาวมะนาวโห่ท้ังแบบสดและแบบแห้ง และตัวทําละลายท่ีสกัดสีได้ดีท่ีสุดคือ แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% เม่ือนําสาร

ค ง 

ข ก 
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สกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่มาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% และนําไปเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทําให้แห้ง

แบบเยือกแข็ง และกระบวนการทําให้แห้งด้วยเคร่ืองอบลมร้อน และนําไปเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน 
พบว่า สีของสารสกัดมีประสิทธิภาพในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอมได้ดีและติดสีของโครโมโซมได้ชัดเจน สามารถ
มองเห็นระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อย่างชัดเจน จึงสามารถนําสีของสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่มาใช้

แทนสีสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้ 
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