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บทคัดยอ 
  กายวิภาคศาสตรของพืชเปนการศึกษาโครงสรางภายในของพืชและมีความเชื่อมโยงกับสัณฐาน
วิทยาและหนาที่ของพืช ซ่ึงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังมีปฏิบัติการเรื่องนี้นอยและไมครอบคลุม
สวนตาง ๆ ทั้งหมดของพืช งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการยอมสีเซลลและเนื้อเยื่อพืชโดยใช
สียอมผาในความเขมขนที่ไมเปนพิษตอรางกายและสิ่งแวดลอม ผลการทดลองยอมสีพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 3 
ชนิด ไดแก ขาวโพด สาวนอยประแปง  และวานกาบหอย  พืชใบเลี้ยงคู ไดแก ไดแก ถ่ัวเขียว เฟองฟา และ
กุหลาบหนู พบวา สียอมผาสีเขียวและสีแดงที่ละลายในเอทานอลรอยละ 70 (แอลกอฮอลลางแผล) เขมขน
รอยละ 1.0 ซ่ึงยอมสีนาน 3-5 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของพืช ใหการยอมติดสีไดใกลเคียงกับสีสังเคราะห 
(สีฟาสตกรีนและสีซาฟรานีนโอ) (p ≥ 0.05) 

คําสําคัญ: การยอมสี/ กายวิภาคศาสตร/ สียอมผา/ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว/ พืชใบเลี้ยงคู 

Abstract 
  Plant Anatomy is a study of internal structures of plants and links to morphology and its 
functions.  There are a few laboratory practicals at the senior secondary level, and the contents are not 
covered in all plant structures. This research aimed at developing a method to stain plant cells and 
tissues with fabric dyes that are not toxic to human and environment.  Three monocotyledons, maize, 
dumb cane, and boat-lily, as well as three dicotyledons, green bean, paper flower, and fairy rose were 
used as samples to study in this research.   The results indicated that 1.0% green and red fabric dyes in 
70% ethanol (wound cleansing) for 3-5 minutes depending on the plant species were stained as 
synthetic dyes, i.e., fast green FCF and safranin O (p ≥ 0.05). 
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บทนํา 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการศึกษา
สภาพธรรมชาติของชีวิตและสิ่งแวดลอมที่มีผล-
กระทบตอส่ิงมีชีวิต การบรรยายในหองเรียนเพียง
อยางเดียวไมอาจทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของ
วิทยาศาสตรดังกลาวไดทั้งหมด ปจจุบันการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรในหองเรียนยังคงใชวิธีบรรยาย
เปนหลัก โดยเฉพาะเนื้อหาชีววิทยา (Phornphi-
sutthimas, 2007) การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
ยังคงเปนปญหาสําคัญเนื่องจากผูเรียนเขาใจวา เปน
การทองจําเนื้อหามาสอบ แตแทจริงแลว ผูสอน
ควรคํานึงถึงเหตุผลที่ทําใหผูเรียนไมเขาใจ ไดแก 
วิธีการสอนไมเชื่อมโยงระหวางความรูเดิมของผูเรียน
และความรูใหมที่ไดรับ ทําใหผูเรียนไมสามารถ
พัฒนาความคิดทางวิชาการ ขาดแคลนอุปกรณและ
วัสดุที่ใชสอน (Lazarowitz and Penso, 1992) 
นอกจากนี้ ผูเรียนอาจเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
ในความรูเดิมจนทําใหความรูใหมที่ไดรับคลาด-
เคลื่อนไปดวย (Kindfield, 1991; Lazarowitz and 
Lieb, 2006) วิธีการทําใหการสอนวิชาชีววิทยา
บรรลุวัตถุประสงค คือ ตองทําใหผูเรียนเขาใจ
ในเนื้อหาดวยการเตรียมวัสดุอุปกรณการสอน
อยางงาย ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจาก
การลงมือทําปฏิบัติการดวยตนเอง และผูสอน
ตองใชกลวิธีจูงใจใหผูเรียนซักถามในประเด็นที่
ยังไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนไป (Wood, 
1996) 
 การสอนชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจําเปนตองสอนใหผูเรียนเร่ิมตนหา
คําตอบจากโจทยคําถามตาง ๆ ในการทําปฏิบัติ-
การเพื่อพูนศักยภาพในการเขาใจเนือ้หาทางชวีวทิยา
อยางตอเนื่อง (Haigh, 1993) และการสอนผูเรียน

โดยใหผูเรียนผนวกความรูเดิมและความรูใหม
เขาดวยกันจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาชีววิทยา
ไดดีขึ้น ลักษณะเรียนการสอนดังกลาวเปนวิธีการ
ทําใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง (constructivist 
learning) (Resnisk, 1986) ซ่ึงการทําปฏิบัติการเปน
วิธีหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 
(Laloknam et al., 2008; Phornphisutthimas et al., 
2008; von Glaserfeld, 1989) นอกจากนี้วิธีการ
สรางความรูดวยตนเองโดยใชบริบทแวดลอมยัง
ชวยใหผูเรียนมีความจําในระยะยาวดวย (Laloknam 
et al., 2008; Phornphisutthimas et al., 2007) 
 จากการสํารวจเบื้องตนเพื่อเลือกหัวขอ
ในการทําปฏิบัติการ พบวา ผูเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาตอนปลายของประเทศไทยมีความเขาใจ
เกี่ยวเรื่อง “พืช” นอยกวาหัวขออ่ืน ๆ ในทางชีว-
วิทยา (Phornphisutthimas et al., unpublished 
data) ผูวิจัยจึงตรวจสอบจากหลักสูตรที่เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา บทปฏิบัติการ
ดานกายวิภาคศาสตรของพืชในระดับมัธยม-
ศึกษาตอนปลายยังมีนอย จึงสนใจที่จะทําบท
ปฏิบัติการเรื่องนี้เพิ่มเติม โดยใชสีที่หางาย มี
ราคาถูก และใชในระดับความเขมขนที่ไมเปน
พิษตอรางกายมนุษยและไมสรางมลพิษกับ
ส่ิงแวดลอม 
 กายวิภาคศาสตรของพืชเปนการศึกษา
โครงสรางภายในของพืชระดับเซลลและเนื้อเยื่อ 
วิธีการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อพืชนี้สวนใหญ
ตองยอมสีโดยใชวิธีทางไมโครเทคนิค (micro-
technique) (Fahn, 1990; Esau, 1977) และสีที่ใช
โดยสวนใหญมีราคาแพง เชน สีซาฟรานีนโอ 
(Safranin O) และสีฟาสตกรีน (Fast green FCF) 
มีราคากรัมละ 400 บาท (Sigma-Aldrich, 2012; 
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Merck, 2011) นอกจากนี้ยังตองควบคุมอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษา (มานิต คิดอยู, 2552) และสี 
สังเคราะหดังกลาวยอมติดสีพืชบางชนิดไดยาก 
และการยอมสีบางชนิดใชระยะเวลานาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่นํามายอม (ประศาสตร 
เกื้อมณี, 2549; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2545) การ
ดัดแปลงวิธีการยอมสีพืชเพื่อใหสะดวกและ
ประหยัดอาจใชสารสกัดจากธรรมชาติ สําหรับ
งานวิจัยนี้เปนการดัดแปลงวิธีการยอมสีพืชใบ
เล้ียงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูดวยสียอมผา โดยใช
ความเขมขนของสียอมผาในปริมาณที่ไมเปน
พิษตอผูเรียน และเลือกใชตัวทําละลายตาง ๆ ที่
หาไดตามทองตลาดทั่วไป เพื่อใหสะดวกและ
ประหยัดงบประมาณในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา โดยใชพืชทดสอบ 2 กลุม
ดังนี้ กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไดแก ขาวโพด (Zea 
mays L.) สาวนอยประแปง (Dieffenbachia seguine 
(Jacq.) Schott var. seguine) วานกาบหอย (Tradescantia 
spathacea Stearn.) และกลุมพืชใบเลี้ยงคู ไดแก 
ถ่ัวเขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) เฟองฟา 
(Bougainvillea spectabilis Willd) และกุหลาบ
หนู (Rosa chinensis (Jacq.) var. minima Voss) 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อผิว
ใบดานลางระหวางสีสังเคราะหและสียอมผา 
 การเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อผิวใบดานลางทําไดโดย
ใชวิธีการลอกผิวใบ (peeling method) จากนั้นยอม
สีฟาสกรีนต (Fluka, USA) เขมขนรอยละ 1.0 
และสีซาฟรานีนโอ (Fluka, USA) เขมขนรอยละ 
1.0 (สีทั้ง 2 ชนิดละลายนี้ในเอทานอลรอยละ 95) 

และศึกษาโครงสรางตาง ๆ ภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง (ประศาสตร เกื้อมณี, 2551; Ruzin, 1999) 
 การเตรียมตัวอยางสําหรับยอมดวยสียอมผา 
นั้นใชวิธีลอกผิวใบเชนเดียวกับการยอมสีสังเคราะห 
และยอมดวยสียอมผา (direct dyes) 3 สี (พรเทพ
พนม, ไทย) ไดแก สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 
เปรียบเทียบการยอมติดสีของโครงสรางพชืทีย่อม
ดวยสีสังเคราะหและสียอมผาเพื่อคัดเลือกสียอม
ผาที่ติดสีโครงสรางพืชไดดีที่สุด เพื่อนําไปทดลอง
ในขั้นตอนถัดไป 
 
ศึกษาตัวทําละลายและความเขมขนท่ีเหมาะสมใน
การยอมสีเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางดวยสียอมผา 
 เนื่องจากตัวทําละลายเอทานอลมีราคาแพง 
จึงดัดแปลงเอาตัวทําละลาย 2 ชนิด ไดแก น้ําประปา 
และเอทานอลรอยละ 70 สําหรับลางแผล (ศิริบัญชา, 
ไทย) มาใชแทนเอทานอลเขมขนรอยละ 95 ใน
การละลายสีและลางสีสวนเกินออก 
 แปรผันความเขนของสีเปน 5 ระดับ ไดแก 
รอยละ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปรียบเทียบ
การติดสีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางเพื่อคัดเลือก
ความเขมขนที่เหมาะสมในการยอมสีเซลลและ
เนื้อเยื่อพืชที่ดีที่สุด 
 
ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของการยอมติดสีเซลล
และเนื้อเยื่อภายในโครงสรางของพืชท่ียอมดวย
สียอมผา 
 การเตรียมตัวอยางจากโครงสรางตาง ๆ ของ
พืชใชวิธีตัดชิ้นตัวอยางดวยใบมีดโกน (freehand 
section) ตามวิธีของ Yeung (1998) และยอมสีดวย
ความเขมขนที่คัดเลือกไดจากขอ 2 ดวยระยะ 
เวลาที่แตกตางกัน 5 ระดับ จาก 1 จนถึง 5 นาที 
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดสียอมเพื่อคัดเลือก
ระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชทดสอบในขั้นตอน
ถัดไป 
 
การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีโครงสรางพืช 
 การติดสีและความชัดเจนของเซลลและเนื้อเยื่อ
ของโครงสรางราก ลําตน และใบตัดตามขวาง ศึกษา
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง (MX530H, 
Meiji Techno, Japan) และถายภาพดวยกลอง 
INFINITY 2-3c  
 การศึกษาประสิทธิภาพการยอมติดสีทําไดโดย
ใหกลุมนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร-ชีววิทยา ช้ันปที่ 3 ที่ผานการเรียน
วิชากายวิภาคศาสตรของพืช และผานการทดสอบ
เปรียบเทียบความเที่ยงของผูประเมินประสิทธิภาพ 
(inter-rater reliability) แลว โดยผูประเมิน 1 คน 
ตรวจประสิทธิภาพของการยอมสีพืช 5 ฟลด (field) 
ตอ 1 ช้ินตัวอยาง  
 การประเมินประสิทธิภาพเพื่อเลือกสีและ
ตัวทําละลายใชเกณฑการยอมติดสีของเซลล
และเนื้อเยื่อพืช และความชัดเจนของการยอมติด
สีของโครงสรางภายในเซลล จําแนกเปน 4 ระดับ 
ดังนี้ 

ระดับ ลักษณะที่ใชตดัสิน 
1 โครงสรางของเซลลยอมไมติดสี 
2 ยอมติดสีโครงสรางภายในเซลลแต

เห็นรายละเอียดไมชัดเจน 
3 ยอมติดสีโครงสรางภายในเซลล

และเหน็รายละเอียดคอนขางชัดเจน 
4 ยอมติดสีโครงสรางภายในเซลล

และเหน็รายละเอียดชัดเจน 

 สวนการประเมินประสิทธิภาพเพื่อเลือกความ
เขมขนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการยอมสี 
จําแนกโดยใชการติดสีโครงสรางและพื้นหลัง 
และความชัดเจนของโครงสรางภายในเซลล ดังนี้ 

ระดับ ลักษณะโครงสรางและการติดสีพื้นหลัง 
1 ยอมไมติดส ี
2 ยอมติดสีเล็กนอย 
3 ยอมติดสีปานกลาง 
4 ยอมติดสีเขม 
5 ยอมติดสีเขมมาก 

   
ระดับ ความชัดเจนของโครงสราง 

1 ไมเห็นรายละเอียดภายในเซลล 
2 เหน็ผนังเซลล และรายละเอยีดภายใน

เซลลเล็กนอยแตเหน็ไมชัดเจน 
3 เหน็ผนังเซลลและรายละเอยีดภายใน

เซลลเพิ่มขึ้นและมีความชัดเจนใน
ระดับปานกลาง 

4 เหน็ผนังเซลลและรายละเอยีดภายใน
เซลลชัดเจนเกอืบทั้งหมด และมี
ความชัดเจนคอนขางมาก 

5 เหน็ผนังเซลลและรายละเอยีดภายใน
เซลลชัดเจนทกุสวน 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 วิเคราะหประสิทธิภาพการยอมติดสีโดยใช
สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวางแผนการทดลองแบบ factorial 
design in CRD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS of  Windows รุน 21.0 
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N = 125 

ผลการวิจัย 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อผิว
ใบดานลางระหวางสีสังเคราะหและสียอมผา 
 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพการยอมติด
สีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปง 
โดยยอมสีเดียว (simple stain) ไดแก สีฟาสตกรีน 
และสีซาฟรานีนโอ เพื่อคัดเลือกสีฟาสกรีนต
หรือซาฟรานีนโอสําหรับใชเปรียบเทียบในขั้นตอน
ถัดไป ผลการทดลอง (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) พบวา 
สีซาฟรานีนโอมีประสิทธิภาพดีกวาสีฟาสตกรีน 
โดยสามารถยอมติดนิวเคลียสและไซโทพลาสซึม
ของเซลลเนื้อเยื่อช้ันผิวใบ ไดแก เซลลผิวใบ
(epidermal cell) เซลลคุม (guard cell) และเซลล
ขางเซลลคุม (subsidiary cell) 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการของ
การยอมติดสีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางดวยสียอม
ผา 3 สี ไดแก สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน พบวา 
สีแดงและสีเขียวมีประสิทธิภาพการยอมสีไม
แตกตางกัน โดยมีการติดสียอมในเนื้อเยื่อ และ
เห็นรายละเอียดภายในเซลลคอนขางชัดเจน แตสี

น้ําเงินมีประสิทธิภาพการยอมสีนอยกวาสีแดง
และสีเขียว (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) (p < 0.05) 
ดังนั้นจึงเลือกสียอมผาสีแดงและสียอมผาสีเขียว 
เพื่อนําไปคัดเลือกตัวทําละลายในขั้นตอนตอไป 
 
ศึกษาตัวทําละลายและความเขมขนท่ีเหมาะสมใน
การยอมสีเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางดวยสียอมผา 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอมสี
เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่
ยอมดวยสียอมผาสีแดงและสีเขียว ที่ละลายดวย
น้ําประปาและเอทานอลรอยละ 70 (แอลกอฮอลลาง
แผล)  (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3) พบวา สีแดงและ
สีเขียวที่ละลายในเอทานอลรอยละ 70 ยอมติดสี
ไดดีกวาสีแดงและสีเขียวที่ละลายในน้ําประปา 
(p < 0.05) โดยยอมติดผนังเซลล นิวเคลียสและ
ไซโทพลาซึมของเซลล และเห็นรายละเอียดภายใน
เซลลคอนขางชัดเจน ดังนั้นจึงเลือกเอทานอล
รอยละ 70 (แอลกอฮอลลางแผล) เปนตัวทําละลาย
ในขั้นตอนถัดไป 
 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเย่ือช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสีซาฟรานีนโอ 

และสีฟาสตกรีน เอฟซีเอฟ 

สีสังเคราะห 

การติดสีและความชัดเจนของโครงสรางภายในเซลล (mean ± SD) 
เนื้อเยื่อช้ันผวิ ปากใบ 

นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
เซลลคุม เซลลขางเซลลคุม 

นิวเคลียส ไซโทพลาซึม นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
สีซาฟรานีน 3.57a±0.54 3.54b±0.74 3.43b±0.74 3.60b±0.72 3.44b±0.72 3.42b±0.74 
สีฟาสตกรีน 3.45a±0.77 2.95a±1.12 3.02a±0.92 2.84a±0.99 3.07a±0.90 2.84a±0.95 
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N = 125 

N = 125 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสียอมผาสี
แดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 

สียอมผา 

การติดสีและความชัดเจนของโครงสรางภายในเซลล (mean ± SD) 
เนื้อเยื่อช้ันผวิ ปากใบ 

นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
เซลลคุม เซลลขางเซลลคุม 

นิวเคลียส ไซโทพลาซึม นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
สีแดง 3.19b±0.90 3.24b ±0.86 3.15b±0.82 3.16b ±0.83 2.90b ±0.90 3.10b ±0.89 
สีเขียว 3.39b±0.77 3.18b ±1.00 3.18b±0.89 3.18 b ±1.02 3.28c ±0.82 3.18b ±0.98 
สีน้ําเงิน 2.90a±0.83 2.88a±1.04 2.85a±0.84 2.74 a±1.04 2.69a±0.72 2.57a±1.05 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสียอมผาที่
ละลายในเอทานอลรอยละ 70 และสียอมผาที่ละลายในน้ําประปา 

สียอม ตัวทําละลาย 

การติดสีและความชัดเจนของโครงสรางภายในเซลล (mean ± SD) 
เนื้อเยื่อช้ันผวิ ปากใบ 

นิวเคลียส ไซโทพลาซึม 
เซลลคุม เซลลขางเซลลคุม 

นิวเคลียส ไซโทพลาซมึ นิวเคลียส ไซโทพลาซมึ 

สีเขียว 
เอทานอล 3.39b±0.77 3.18b±1.00 3.18b±0.89 3.18b±1.02 3.28b±0.82 3.18b±0.98 
น้ําประปา 2.52a±0.82 2.72a±1.01 2.50a±0.83 2.64a±0.95 2.54a±0.77 2.50a ±0.96 

สีแดง 
เอทานอล 3.19b±0.90 3.24b±0.86 3.15b±0.82 3.16b±0.83 2.90b±0.90 3.10b±0.89 
น้ําประปา 3.10a±0.87 2.98a±1.02 2.77a±0.96 2.95a±1.10 2.84a±1.03 2.91a±1.11 

 
 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอมสี
เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่
ยอมดวยสีสีอมผาสีแดงและสีเขียวที่มีรอยละ
ความเขมขนแตกตางกันในชวงรอยละ 0.5-2.5 
ผลการทดลอง (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 4) พบวา 
สีเขียวและสีแดงที่ความเขมขนรอยละ 1.0 และ 
1.5 ติดสีชัดเจนที่สุด (p < 0.05) จากการเปรียบเทียบ
รายละเอียดการยอมติดสีเขียว พบวา การติดสี
โครงสรางและพื้นหลังไมแตกตางกัน แตความ
โครงสรางที่ยอมดวยสีเขียวเขมขนรอยละ 1.0 
(4.49±0.61) ชัดเจนกวาที่ยอมดวยสีเขียวเขมขน
รอยละ 1.5 (3.77±0.55) (p < 0.05) สวนสีแดงทั้ง 

2 ความเขมขนใหการติดสีพื้นฐาน โครงสราง 
และรายละเอียดภายในโครงสรางไมตางกัน 
ดังนั้นจึงเลือกความเขมขนรอยละ 1.0 สําหรับ
ยอมโครงสรางอื่น ๆ ของพืชตอไป 
 
ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของการยอมติดสีเซลล
และเนื้อเยื่อภายในโครงสรางของพืชท่ียอมดวย
สียอมผา 
 จากการตรวจสอบประสิทธิภาพการยอมติด
สีเซลลและเนื้อเยื่อพืชในโครงสรางตามขวาง
ของราก ลําตน และใบของพืชตัวอยาง จํานวน 
6 ชนิด ไดแก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 3 ชนิด (ขาวโพด 
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N = 35 

สาวนอยประแปง และวานกาบหอย) และพืชใบ
เล้ียงคู 3 ชนิด (ถ่ัวเขียว เฟองฟา และกุหลาบหนู) 
ที่ยอมดวยสียอมผาละลายในเอทานอลรอยละ 
70 (แอลกอฮอลลางแผล) เขมขนรอยละ 1.0  
(ตารางที่ 5 และภาพที่ 5-6) พบวา ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการยอมโครงสรางพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
และใบเลี้ยงคูดวยสียอมผาสีเขียวและสีแดง คือ 3-5 
นาทีขึ้นไป (p < 0.05) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชิ้นตัวอยาง
ของพืชที่นํามายอมสี 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีโครงสรางพืช 
 เมื่อศึกษาประสิทธิภาพการยอมสีเซลลและ
เนื้อเยื่อพืชที่ยอมดวยสียอมผา ที่ละลายในเอทานอล
รอยละ 70 (แอลกอฮอลลางแผล) เขมขนรอยละ 
1.0 เปนเวลา 3 นาที พบวา สามารถสังเกตเห็น
โครงสรางภายในเซลล เชน ผนังเซลล ไซโท-
พลาซึม และนิวเคลียส ไดชัดเจน 
 
 
 

 ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวย
สียอมผาที่ความเขมขนแตกตางกัน  

สียอมผา เกณฑในการตัดสิน 
ความเขมขนของสียอมผา (mean ± SD) 

รอยละ 0.5 รอยละ 1.0 รอยละ 1.5 รอยละ 2.0 รอยละ 2.5 
สีเขียว การติดสีของโครงสราง 2.89a±0.87 2.91a±0.45 3.17a±0.62 3.91b±0.56 4.51c±0.61 

การติดสีของพื้นหลัง 1.51a±0.66 2.43b±0.66 2.29b±0.86 2.66b±0.91 3.43c±0.61 
ความชัดเจนของโครงสราง 4.06b±1.00 4.49c±0.61 3.77a±0.55 4.49c±0.66 4.11b±0.58 

สีแดง การติดสีของโครงสราง 2.06a±0.97 2.51b±0.82 3.03c±0.71 3.74d±0.44 3.77d±0.43 
การติดสีของพื้นหลัง 1.54a±0.61 2.31b±0.53 2.34b±0.77 3.69c±0.58 4.26d±0.56 
ความชัดเจนของโครงสราง 3.60a±0.50 4.40b±0.88 4.49b±0.51 4.31b±0.72 4.17b±0.75 

 

อภิปรายและสรุปผล 
 บทปฏิบัติการ เร่ือง “กายวิภาคศาสตรของพืช” 
ที่สรางขึ้นโดยใชสียอมผาในปริมาณที่ไมเปน
อันตรายตอผูเรียนและสิ่งแวดลอมนี้พัฒนาขึ้น
เพื่อใชกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยอาจเปนบทเรียนเสริมหรือแทนที่ปฏิบัติการ
เดิมที่มีอยูซ่ึงใชสีซาฟรานีนหรือน้ํายาอุทัย เขมขน
รอยละ 1 ตามบทปฏิบัติการในกิจกรรมเรื่อง 
“โครงสรางภายในลําตน ราก และใบ” ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) 
การพัฒนาบทปฏิบัติการนี้มีจุดประสงคสําคัญ
เพื่อลดการใชสีสังเคราะหที่มีราคาแพง และอาจ
เปนอันตรายตอผูเรียน การยอมสีดวยน้ํายาอุทัย
ใหผลการติดสีไมชัดเจน ผูวิจัยจึงเปลี่ยนมาใชสี
ยอมผาในปริมาณต่ํา แทนสีทั้ง 2 ชนิดที่กลาว
ขางตน 
 สียอมผาที่ใชในการยอมสีเซลลและเนื้อเยื่อ
พืชนี้เปนสียอมผาประเภทไดเร็กต (direct dye) 
มีโมเลกุลขนาดใหญ ยอมงาย หาซื้อไดทั่วไปตาม
ทองตลาด และมีราคาถูก สวนใหญสีไดเร็กตที่ใช
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ยอมผาเปนสีประเภทกรด (acid dye) 4 กลุม ไดแก 
เอโซ (azo) แอนทราควิโนน (anthraxquinone) พรี-
เมทัลไลซ (premetalized) และไตรฟนิลมีเทน 
(triphenyl methane) (Drama Trading Co., 2012) 
และสวนใหญแตกตัวใหประจุลบกลุมซัลโฟเนต 
(sulfonate group) เมื่อละลายน้ําทําใหสีแตกตัว
ใหประจุลบ และเมื่อละลายในเอทานอลรอยละ 
70 พบวา สียอมผาสามารถยอมติดโครงสรางของ
เซลลที่มีสมบัติ เปนกรด เชน ผนังเซลลและ
นิวเคลียส สียอมผาไดเร็กตนี้ยอมติดสีเสนใย
เซลลูโลสโดยอาศัยแรงแวนเดอรวาลส (Van der 
Waals interaction) และพันธะไฮโดรเจน จึงไมตอง 
เติมสารชวยติดสี (mordant) ดังนั้นเมื่อนําสีเหลานี้
มาใชในการยอมสีเซลลและเนื้อเยื่อพืช การยอม
ติดสีจึงมีลักษณะเชนเดียวกับการยอมผา โดยใช
แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของสียอมผากับ
โครงสรางตาง ๆ ของเซลล (อภิชาติ สนธิสมบัติ, 
2545) การยอมผาใหติดเขมดี สวนใหญใสสาร
พวกออกไซดของเหล็ก เพื่อชวยในการติดสีให
เขมขึ้น ดังนั้นสีไดเร็กซบางยี่หอจึงเติมพวกออกไซด
ของเหล็กเพื่อชวยในการติดสีใหดีขึ้น (สายสุณีย 
ล้ิมชูวงศ และคณะ, 2551) 
 จากทดสอบการยอมสีโครงสรางภายในของ
ราก ลําตน และใบ ดวยสีไดเร็กซ พบวา สีไดเร็กซ 
ยอมติดนิวเคลียสและผนังเซลลทุติยภูมิเชนเดียว 
กับสีซาฟรานีนโอ และยอมติดไซโทพลาสซึมและ
ผนังเซลลปฐมภูมิเชนเดียวกับสีฟาสตกรีน เอฟ
ซีเอฟ (ประศาสตร เกื้อมณี, 2549) เมื่อเปรียบเทียบ
ตัวทําลายสีระหวางน้ําประปาและเอทานอลเขมขน
รอยละ 70 (แอลกอฮอลลางแผล) พบวา สียอมผา
ที่ละลายในเอทานอลยอมติดโครงสรางของเซลล
ไดดีกวาสียอมผาที่ละลายในน้ําประปา เนื่องจาก

เอทานอลเปนสารที่มีสภาพขั้ว (polarity) มากกวา
น้ํา จึงแตกตัวใหหมูไฮดรอกซิล (OH−) จึงทํา
ปฏิกิริยากับสียอมผาพวกสีกรด (acid dye) ซ่ึง
เปนเกลือของกรด เชน กรดซัลฟวริก กรดคาร-
บอนิก กรดอินทรียที่มีฟนอลเปนองคประกอบ 
ไดงาย นอกจากนี้ขั้วของอะตอมไฮโดรเจนในหมู 
ไฮดรอกซิลเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมูไฮดรอกซิล 
ของสียอมดวย (Bruice, 2004; Daneshvar, 2003; 
Horobin, 2002) ดังนั้นเอทานอลจึงละลายสียอมได
ดีกวาน้ํา และทําปฏิกิริยากับองคประกอบของ
เซลลพืชที่มีประจุลบไดดี เชน สภาพขั้วลบของ
ดีเอ็นเอในนิวเคลียส การใชสียอมผาความเขนขน
รอยละ 1.0 ในเอทานอลรอยละ 70 จึงยอมติด
โครงสรางภายในเซลลไดชัดเจน ไดในลักษณะ
เชนเดียวกับซาฟรานีน โอและสีฟาสกรีนต เอฟ
ซีเซฟ (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และคณะ, 2552) 
ผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ประอร 
จิตนอก (2553) ซ่ึงดัดแปลงวิธีการยอมสีเซลลและ
เนื้อเยื่อลําตนหมอนอย (Vernonia cinera (L.) 
Less) ใบขาวโพด (Zea mays L.) และใบถั่วเขียว 
(Vigna radiata (L.) R. Wilczek) โดยใชสียอม
ผาสีแดง สีน้ําเงิน และสีชมพู เขมขนรอยละ 1 ใน
เอทานอล 95% โดยไมตองใสสารชวยติดสี แต
เมื่อใสสารชวยติดสี สีชมพูสามารถยอมติดเซลล
และเนื่อเยื่อของพืชดังกลาวไดดีที่สุด 
 ระยะเวลาในการยอมสีโครงสรางตาง ๆ ของ
พืชดวยสียอมผาแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับชนิดของพืช รวมถึงวิธีการเตรียมตัวอยางพืช
เบื้องตน พืชบางชนิดมียาง เชน สาวนอยประแปง
มะมวง หรือมีเมือก เชน วานกาบหอย ตองลาง
เมือกหรืออาจแชในน้ําอุนเพื่อเอาเมือกหรือยาง
ออกกอนยอมสี (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และ
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N = 30 

คณะ, 2545; 2552; Phornphisutthimas et al., 
2010) การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาควร
เลือกชนิดของพืชที่หางายและมีเมือกนอย เพื่อให
เตรียมตัวอยางพืชไดงายหรือผูสอนอาจตองเตรียม
ตัวอยางพืชกอนจึงจะเรียนรูไดตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่คาดหวังไว การเตรียมตัวอยางพืช
และยอมดวยสียอมผาสําหรับการเรียนรูในหอง-

เรียนนั้นเปนการเตรียมสไลดสด อยางไรก็ตาม การ
ทําสไลดถาวรของพืชชนิดตาง ๆ เปนสิ่งจําเปน
สําหรับการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณตรง มีความจําในระยะ
ยาว (long-termed memory) และเขาใจในเนื้อหาที่
กําลังเรียนรูไดมากขึ้นดวย 

 
 
ตารางที่ 5 ประสิทธิภาพการยอมสีเนื้อเยื่อภายในโครงสรางของราก ลําตน และใบของพืชใบเลี้ยงเดีย่ว

และพืชใบเลี้ยงคูที่ยอมดวยสียอมผา 

สียอม ชนิดของพืช ความชัดเจนและการติดสี ระยะเวลาในการยอมสี (mean ± SD) 
1 นาที 2 นาที 3 นาที 4 นาที 5 นาที 

สีเขียว พืชใบเลี้ยงเดี่ยว การติดสีของโครงสราง 1.90a±0.55 2.67b±0.76 3.28c±0.60 4.03d±0.59 4.36e±0.51 
การติดสีของพื้นหลัง 1.68a±0.60 2.27b±0.50 3.15c±0.87 3.52d±1.01 3.97e±0.95 
ความชัดเจนของโครงสราง 3.38a±1.00 3.59b±0.94 4.14c±0.87 4.27d±0.79 4.38e±0.73 

พืชใบเลี้ยงคู การติดสีของโครงสราง 1.87a±0.37 2.54b±0.61 3.04c±0.75 3.77d±0.81 4.06e±0.80 
การติดสีของพื้นหลัง 1.36a±0.49 2.16b±0.55 3.07c±0.69 3.72d±0.81 4.13e±0.73 
ความชัดเจนของโครงสราง 3.61a±1.24 3.94b±1.03 4.40c±0.78 4.47d±0.71 4.75e±0.43 

สีแดง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว การติดสีของโครงสราง 1.96a±0.47 2.70b±0.77 3.45c±0.79 4.21d±0.61 4.38e±0.57 
การติดสีของพื้นหลัง 1.80a±0.61 2.50b±0.63 3.19c±0.94 3.71d±0.99 3.96e±0.96 
ความชัดเจนของโครงสราง 3.35a±1.16 3.68b±0.97 3.77c±1.00 4.09d±0.88 4.26e±0.88 

พืชใบเลี้ยงคู การติดสีของโครงสราง 2.21a±0.62 3.03b±0.63 3.65c±0.67 4.01d±0.65 4.38e±0.57 
การติดสีของพื้นหลัง 1.75a±0.82 2.59b±0.74 3.38c±0.75 3.90d±0.86 4.18e±0.72 
ความชัดเจนของโครงสราง 3.72a±1.01 3.96b±0.96 4.16c±0.95 4.24d±0.93 4.39e±0.94 
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(ก) (ข) 

ภาพที่ 1 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสีสังเคราะห 
   (ก) ยอมดวยสีซาฟรานีน และ (ข) ยอมดวยสีฟาสตกรีน  

   
(ก) (ข) (ค) 

ภาพที่ 2 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสียอมผา 
(ก) สียอมผาสีแดง (ข) สียอมผาสีเขียว และ (ค) สียอมผาสีน้ําเงิน 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

ภาพที่ 3 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสียอมผา 
(ก) สียอมผาสีเขียวที่ละลายในเอทานอล  (ข) สียอมผาสีเขียวที่ละลายในน้ําประปา 
(ค) สียอมผาสีแดงที่ละลายในเอทานอล และ (ง) สียอมผาสีแดงที่ละลายในน้ําประปา 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                             68

    
(ก) (ข) (ค) (ง) 

ภาพที่ 4 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบดานลางของสาวนอยประแปงที่ยอมดวยสียอมผา 
(ก) สีเขียว เขมขนรอยละ 1.0       (ข) สีเขียว เขมขนรอยละ 1.5 
(ค) สีแดง เขมขนรอยละ 1.0  และ (ง) สีแดง  เขมขนรอยละ 1.5 

ชนิด
ของพืช 

ราก ลําตน 
สีเขียว สีแดง สีเขียว สีแดง 

ถั่วเขียว 

    
กุหลาบ 

    
เฟองฟา 

    
ขาวโพด 

    
วาน

กาบหอย 

    
สาวนอย
ประแปง 

    

ภาพที่ 5 โครงสรางตามขวางของรากและลําตนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูที่ยอมดวยสียอมผา 
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ชนิด
ของพืช 

แผนใบ กานใบ 
สีเขียว สีแดง สีเขียว สีแดง 

ถั่วเขียว 

    
กุหลาบ 

    
เฟองฟา 

    
ขาวโพด 

    
วาน

กาบหอย 

    
สาวนอย
ประแปง 

    
 

ภาพที่ 6 เนื้อเยื่อช้ันผิวใบและโครงสรางตามขวางของใบพืชใบเลีย้งเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคูที่ยอมดวยสียอมผา 
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