
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 
The 7th Academic Science and Technology Conference 2019 

วันศุกร์ที่ 7  มิถุนายน 2562 

 

การติดสีย้อมโครโมโซมส าหรับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสภายในอับเรณูของดอกกุยช่ายด้วยสีที่สกัดจาก
ธรรมชาติ 

Chromosome staining of meiosis cell division in the anther of Allium tuberosum used 
natural dyes extraction. 

 
ผศ.วัฒนา แซ่โหลว* และ ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธ์ิ 

Asst.Prof. Watana Sae-low* and Piyachat Bannasit  
ภาควิชาชวีวิทยา.  คณะวิทยาศาสตร์.  มหาวิทยาลัยรังสิต 

*ผูป้ระสานงานหลกั อีเมล: watana@rsu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดสีย้อมโครโมโซมจากพืช และคัดเลือกสารสกดัสีทีเ่หมาะสมในการน ามาศึกษา
กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิไดด้ีที่สดุ เพื่อเป็นการใช้สีธรรมชาติทดแทนการใช้สีในห้องปฏิบัติการที่มีราคาแพงและมีขั้นตอน
การเตรียมสีที่ยุ่งยาก โดยท าการสกัดสีจากพืช จ านวน 6 ชนิดได้แก่ เมล็ดข้าวไรซเ์บอร์รี่ กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพูเข้ม กลีบดอก
แคแดง กลีบดอกหางนกยูงฝรั่ง ใบประดับดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้ม และรากสะสมอาหารของมันม่วง  น ามาสกัดด้วยตัวท าละลายคอื 
กรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอล กรดอะซิติคเข้มข้น 45% และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% พบว่ามีสารสกัดจากพืชที่
ย้อมติดสีโครโมโซมและเห็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในดอกกุยช่ายไดด้ีที่สุด 3 ชนดิคือ เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ทีส่กัดด้วยกรดอะซิ
ติคเข้มข้น 45%  กลีบดอกพุทธรักษาและกลีบดอกแคแดงท่ีใช้กรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอลเป็นตัวสกัดสารสี  
 
ค ำส ำคัญ:  สีย้อมโครโมโซม  สีสกัดจากธรรมชาติ  แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส  
 
Abstract 
 The aim of this study to extract the chromosome staining dyes from plant and selected optimal 
extracted dyes for the most effective observation in meiosis cell division process. The natural plant extracts 
can be used instead of the expensive chemical dyes and there have complicated preparation steps too. Six 
dyes extracted from natural plant including Oryza sativa (Riceberry), Canna indica L. petals, Sesbania 
grandiflora (L.) Desv. Petals, Delonix regia (Boj. Ex Hook) petals, Bougainvillea spp. bracts and Ipomoea 
batatas storage root were extracted with 3 solvents (1 N HCl, 45% acetic acid and 95% alcohol). The results 
showed that 3 dyes extracted obtained from Oryza sativa of 45% acetic acid, Canna indica L. and Sesbania 

grandiflora (L.) Desv. of 1 N HCl extractions produced the most effective in chromosome staining of meiosis 
cell division in flower bud of Allium tuberosum. 
 
Keywords:  chromosome staining, natural dyes extraction, meiosis cell division. 
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บทน า 
 การศึกษาชีววิทยาท้ังในระดับพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพันธุศาสตร์
ของพืชนั้น การย้อมสีโครโมโซมนับว่ามีความส าคัญ เพราะท าให้สามารถศึกษาลักษณะการจัดเรยีงตัวของโครโมโซมในการแบ่ง
เซลล์แตล่ะระยะ รวมทั้งนับจ านวนโครโมโซมในเซลล์ที่ต้องการได้ ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทั่วไปนิยมใช้สีย้อมโครโมโซม 2 ชนิด
คือ อะซีโตออร์ซีน (aceto-orcein) ประกอบด้วยสีออร์ซีน 2 กรัมละลายในกรดอะซิตคิเข้มข้น 60% ปริมาตร 100 มิลลิลติร 
และอะซโิตคาร์มีน (aceto-carmine) ซึ่งประกอบด้วยสีคาร์มีน 0.5 กรัมละลายในกรดอะซิติคเข้มข้น 60% ปริมาตร 100 
มิลลลิิตร สีเหล่านี้ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพในการย้อมติดโครโมโซมได้ดี แต่กม็ีราคาแพง ต้องน าเขา้มาจากต่างประเทศ และมี
ขั้นตอนการเตรียมสีที่ค่อนข้างยุ่งยาก ท าให้อาจจะมีปัญหาส าหรับหน่วยงานท่ีมีงบประมาณไม่เพียงพอ เช่น โรงเรียนบางแห่งที่ไม่
สามารถใช้สีย้อมเหล่านีไ้ด้ นักเรียนต้องศึกษาจาก รูปภาพหรือวีดีทศัน์ ท าให้ขาดโอกาสที่จะไดล้งมือปฏิบัติจริง ดังนั้นถ้าสามารถ
น าพืชที่หาได้ทั่วไปซึ่งมสีีสันใกล้เคยีงกับสีย้อมโครโมโซมคือสีชมพูเขม้ มาสกัดเพื่อใช้ทดแทนการใช้สอีะซีโตออร์ซีนหรือและอะซโิต
คาร์มีน ก็จะช่วยลดปญัหาดังกลา่ว ท าให้ครูและนักเรียนศึกษาเรื่องการแบ่งเซลล์ได้ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ  
 สีชมพู ชมพูเข้ม แดงเข้ม หรือม่วง ที่พบในส่วนต่างๆของพืช ไม่ว่าจะเป็นกลีบดอก เปลือก เนื้อของผล หรือรากสะสม
อาหาร เป็นสารส าคญัที่ช่ือว่า แอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ละลายน้ าได้ เป็นสารให้สีตามธรรมชาติที่จดัอยู่ใน
กลุ่มฟลาโวนอยด์ สีของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง เป็นสารที่ให้สีน้ าเงินเข้ม ม่วง แดงหรือชมพ ูซึ่ง
มีรายงานว่าเมื่อน า ผลของหม่อน ใบกะหล่ าปลีสีม่วง หว้า และแกว้มังกรแดงมาสกดัสี สามารถน าไปใช้ย้อมสีโครโมโซมปลายราก
หอมได้ (จินตหรา และคณะ 2553) และมีการศึกษาในพืชที่มีสีของแอนโทไซยานินอีกหลายชนิด ซึ่งก็ให้ผลไปในแนวทางเดียวกัน 
แต่ผลการศึกษาที่กล่าวมาเป็นการศึกษาในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซสิจากปลายราก จึงได้ท าการศึกษาการติดสีย้อมโครโมโซมใน
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิจากอับเรณดูอกกุยช่ายด้วยสีที่สกดัจากพชืซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาที่ผ่านมา      
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสกัดสีย้อมโครโมโซมจากพืช 
1.1 น าส่วนที่มีสีของพืช 6 ชนิด ได้แก่ เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพูเข้ม กลีบดอกแคแดง กลีบดอก

หางนกยูงฝรั่ง ใบประดับของดอกเฟื่องฟ้า และรากสะสมอาหารของมันม่วง มาท าการสกัดสี โดยแช่ในตัวท าละลาย 
3 ชนิดคือ กรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอล กรดอะซิติคเข้มข้น 45% และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% 

1.2 แช่ตัวอย่างพืชในตัวท าละลายแต่ละชนิดในอัตราส่วน 1:1 (W/V) เป็นเวลา  24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน ามากรองด้วย
กระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 เก็บสารสกัดสีใส่ขวดท่ีปิดสนิท เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

1.3 บันทึกผลการสกัดสี และถ่ายภาพ 
2. การย้อมสีโครโมโซมจากอับเรณูดอกกุยช่าย 

2.1 เลือกช่อดอกกุยช่ายที่ยังตูมอยู่ ใช้ปลายเข็มเขี่ยเปิดเยื่อหุ้มช่อดอกออก จากนั้นเลือกดอกที่มีขนาดพอดี ไม่แก่หรือ
อ่อนจนเกินไป ใช้ปลายเข็มเขี่ยเปิดกลีบดอกออกและเขี่ยอับเรณูวางลงบนแผ่นสไลด์ 

2.2 ใช้หลอดหยดดูดสารสทีี่สกัดได้จากตัวท าละลาย (ข้อ 1.2) หยดลงบนกลุ่มของอับเรณู ใช้ปลายด้ามเข็มเขี่ยบดขยี้อบั
เรณูให้แตกเพื่อให้กลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในอับเรณตูิดสียอ้ม ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ น าไปลนผ่านเปลวไฟ และตั้งท้ิงไว้
ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นใช้เทคนิค squash แล้วน าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

2.3 สังเกตการติดสีย้อมของโครโมโซม บันทึกข้อมลูและถ่ายภาพ  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาการสกัดสีย้อมโครโมโซมจากพืช 
เมื่อใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ กรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอล กรดอะซิติคเข้มข้น 45% และแอลกอฮอล์ความ

เข้มข้น 95% สามารถสกัดสารสีจากพืชทั้ง 6 ชนิดได้ ดังแสดงในภาพที่ 1.1-1.6 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 สารสกัดสีจากเมลด็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ท่ีสกดัด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  

    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 

               
 
ภาพที่ 1.2 สารสกัดสีจากกลีบดอกพุทธรักษาเข้มข้น ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  

    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
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ภาพที่ 1.3 สารสกัดสีจากกลีบดอกแคแดง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  
    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 

                                       
 

ภาพที่ 1.4 สารสกัดสีจากกลีบดอกหางนกยูงฝรั่ง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  
    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 

                                       
 

ภาพที่ 1.5 สารสกัดสีจากใบประดบัของดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้ม ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  
    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
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ภาพที่ 1.6 สารสกัดสีจากรากสะสมอาหารของมันม่วง ที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด  
    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 
 จากผลของการสกัดสีจากพืชด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด พบว่า กรดอะซติิคเข้มข้น 45%  และกรดไฮโดรคลอริคความ
เข้มข้น 1 นอร์มอล สามารถสกัดสีจากพืชตัวอย่างทุกชนิดได้ ซึ่งให้สีของสารสกัดที่มสีีแดงเข้มและมคีวามเข้มข้นมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพรรณ (2529)     ที่ใช้ดอกอัญชันสกัดด้วย 1 N HCl, 1N H2SO4, 1N H3PO4, 1% HCl ในเมทานอล และ 1% 
HCl ในบิวทานอล  แล้วพบว่า 1N HCl สามารถสกดัแอนโทไซยานินได้ดีและมีประสิทธิภาพในการสกัดสูงสุด และในตัวท าละลาย
ที่มีความเข้มข้นมากก็สามารถสกัดแอนโทไซยานินออกมาได้มากด้วย  และกรดอะซิติคกเ็ป็นตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสี
ย้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ชัยสมภาร (2545) ที่ใช้กรดอะซิติคในการสกัดสีจากข้าวเหนยีวด า อัญชัน และผลผักปลังสุก 
เพื่อการย้อมโครโมโซมปลายรากหอม ดังนั้นสีที่สกัดได้จากกรดเหล่านี้น่าจะเหมาะต่อการน ามาใช้ย้อมสีโครโมโซมต่อไป ส าหรับ
การใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% เป็นตัวท าละลายพบว่า สกัดสีของแอนโทไซยานินจากพืชไดเ้จือจางกว่าสีที่ได้จากการสกัด
ด้วยกรดอะซิติคเข้มข้น 45%  และกรดไฮโดรคลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอล และพบว่าสีทีส่กัดได้จากข้าวไรซเ์บอร์รีด่้วย
แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% มีสีจางกว่าจากพืชชนิดอื่นในการทดลอง แสดงว่าตัวท าละลายชนิดนี้ไมเ่หมาะที่จะน ามาใช้สกัดสี
ย้อมโครโมโซม  
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2. ผลการทดลองย้อมสีโครโมโซมจากอับเรณูดอกกุยช่าย 
การย้อมตดิสโีครโมโซมในเซลล์อบัเรณดูอกกุยช่ายจากสีของพืชทั้ง 6 ชนิด แสดงในภาพที่ 2.1-2.6 

 
                   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากข้าวไรซ์เบอร์รี่  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

                    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากกลบีดอกพุทธรักษาสีชมพูเข้ม  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
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ภาพที่ 2.3 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากกลบีดอกแคแดง  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.4 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากกลบีดอกหางนกยูงฝรั่ง  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

    1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
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ภาพที่ 2.5 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากใบประดับของดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้ม  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

      1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
 

    
 

 
      

 
 

    
           

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การย้อมสีโครโมโซมของเซลล์จากอับเรณูดอกกุยช่าย ดว้ยสีจากรากสะสมอาหารของมันมว่ง  
              ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 3 ชนิด 

      1 N HCl    45% acetic acid    95% alcohol 
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ตาราง  เปรียบเทียบผลของการยอ้มสีโครโมโซมทีส่กัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน 
 

ชนิดของพืช 
 ชนิดของตัวท าละลาย  

1 N HCl 45% acetic acid 95% alcohol 
เมลด็ข้าวไรซ์เบอรร์ี ่ + ++++ - 
กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพูเขม้ ++++ ++ - 
กลับดอกแคแดง ++++ ++ - 
กลีบดอกดอกหางนกยูงฝรั่ง 
ใบประดับดอกเฟื่องฟ้า 
รากสะสมอาหารของมันม่วง 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

+ 
- 
- 

ก าหนดให้ผลการติดสี ดังนี ้
      ++++  คือติดสีดีทีสุ่ด    +++  คือติดสีดี     ++  คือติดสีปานกลาง      + คือติดสเีล็กน้อย      -  คือโครโมโซมไม่ติดส ี
 

ผลของการย้อมสีโครโมโซมจากเซลล์ในอับเรณดูอกกุยช่าย จากภาพท่ี 2.1-2.16 และตารางเปรยีบเทียบผลของการย้อมสี
โครโมโซมทีส่กัดด้วยตัวท าละลายต่างชนิดกัน สามารถแบ่งประสิทธิภาพในการย้อมสีโครโมโซมของพืชในตัวท าละลายต่างๆได้เปน็ 
2 กลุ่ม ดังนี ้

1) กลุ่มที่สามารถย้อมติดโครโมโซม และสังเกตเห็นระยะของการแบ่งเซลลไ์ด้ชัดเจน มี 3 ชนิดคือ เมล็ดข้าวไรซเ์บอรร์ี ่ ที่
สกัดด้วย 45% acetic acid กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพูเข้ม และ กลบีดอกแคแดงที่สกัดด้วย 1 N HCl  มีความเหมาะสม
ที่จะน ามาย้อมสีโครโมโซมไดด้ีที่สดุ เนื่องจากสีมีความเข้มข้นมากและให้สีที่ใกลเ้คียงกับสี aceto-orcein ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 

2) กลุ่มที่สามารถย้อมติดเซลล์ สังเกตเห็นนิวเคลียสติดสีชัดเจน และสามารถแยกลักษณะของโครโมโซมได้ แตต่ิดสยี้อมได้
เพียงเล็กน้อย พืชในกลุ่มนีไ้ด้แก่  เมลด็ข้าวไรซ์เบอรร์ี่ที่สกัดด้วย 1 N HCl และ กลีบดอกหางนกยูงฝรั่งท่ีสกัดด้วยตัวท า
ละลายท้ัง 3 ชนิดคือ 1 N HCl  45% acetic acid  และ 95% alcohol  ซึ่งกลุ่มนีไ้ม่เหมาะที่จะน ามาใช้ย้อมสี
โครโมโซม 

3) กลุ่มทีไ่ม่สามารถย้อมสีโครโมโซมได้ ได้แก่ เมล็ดข้าวไรซเ์บอร์รี่ทีส่กัดด้วย 95% alcohol  กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพู
และกลีบดอกแคแดงท่ีสกดัด้วย 95% alcohol  ใบประดับจากดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้ม และรากสะสมอาหารของมันม่วง
ที่สกัดด้วย 1 N HCl  45% acetic acid  และ 95% alcohol ดังนั้นสารสกัดสีในกลุ่มนีจ้ึงไม่เหมาะที่จะเป็นสีย้อม
โครโมโซมไดเ้ลย 

 
จากผลการทดลองที่พบว่าข้าวไรซเ์บอร์รีส่กัดด้วย 45% acetic acid  สามารถย้อมสีโครโมโซมไดด้ี ติดสีม่วงแดงเข้มนัน้ 

เนื่องจากในข้าวไรซ์เบอร์รี่มสีารแอนโทไซยานินชนิด cyaniding-3-glucoside (มะลิ และคณะ, 2559) ซึ่งอยู่ในกลุ่มของไซยานิดิน
เช่นเดียวกับงาน วิจัยของ จินตรา และคณะ (2553) ที่ได้ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากพืชได้แก่ หม่อน แก้วมังกร และ
กะหล่ าปลีสมี่วงทีน่ ามาสกดัด้วยกรดไฮโดรคลอริค 0.1% ในเมทานอล และกรดซติิค 0.1% ในเมทานอล พบว่าหม่อนสามารถย้อม
ติดโครโมโซมไดด้ีที่สุด และน าหมอ่นนั้นมาศึกษาโครงสร้างทางเคมดี้วย NMR spectrometer ก็สรุปได้ว่าเป็นแอนโทไซยานินใน
กลุ่มไซยานิดิน และยังสอดคล้องกบัวิจัยของ วีรนุช และคณะ (2558) ในการสกัดสีจากธรรมชาติ 10 ชนิดคือ ข้าวเหนียวด า  ครั่ง 
กระเจี๊ยบแดง จันทร์แดง ผลผักปลัง ขมิ้น ลูกหม่อน อัญชัน แก่นขนุน และค าแสด  โดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิดคือ น้ า แอลกอฮอล์
ความเช้มข้น 95% และ กรดซิตคิเข้มข้น 45% น ามาย้อมเซลล์รากพลับพลึง สามารถย้อมติดเซลลแ์ละเห็นกระบวนการแบ่งเซลล์
ของรากพลับพลึงไดด้ีเช่นเดยีวกับสีสังเคราะห์ Aceto-orcein และ Giemsa ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (วีรนุช, 2547) ในขณะที่สาร
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สกดัจากดอกพุทธรักษาและดอกแคแดงท่ีสกัดด้วย 1 N HCl  ก็มีประสิทธิภาพในการย้อมสโีครโมโซมได้ดเีช่นเดียวกับข้าวไรซเ์บอร์
รี่สกัดด้วย 45% acetic acid แตก่ารติดสีจะลดลงเมื่อใช้ตัวท าละลายเป็น 45% acetic acid  เป็นไปได้ว่าชนิดของตัวท าละลายมี
ผลต่อความสามารถในการย้อมตดิสีโครโมโซมได้ในระดับที่แตกต่างกัน  

ส าหรับการใช้แอลกอฮอล์ความเขม้ข้น 95% เป็นตัวท าละลายพบว่าสีที่สกัดได้จากข้าวไรซ์เบอรร์ี่มสีจีางกว่าพืชชนิดอื่น เมื่อ
น าไปย้อมสีโครโมโซม พบว่าแอลกอฮอล์มีการระเหยค่อนข้างเร็ว และโครโมโซมไมต่ิดสีย้อม แสดงว่าตัวท าละลายชนิดนีไ้ม่เหมาะที่
จะน ามาใช้สกัดสีย้อม  
 
สรุป  
  จากการสกดัสีย้อมโครโมโซมจากพืช 6 ชนิดได้แก่ เมลด็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลีบดอกพุทธรักษาสีชมพูเข้ม กลีบดอกแคแดง 
กลีบดอกหางนกยงูฝรั่ง ใบประดบัดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูเข้ม และรากสะสมอาหารของมันม่วง สกัดดว้ยตัวท าละลายคือ กรดไฮโดร
คลอริคความเข้มข้น 1 นอร์มอล กรดอะซติิคเข้มข้น 45% และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95% แล้วน ามาย้อมสีโครโมโซมจากอับ
เรณดูอกกุยช่าย พบว่ามสีารสกดัจากพืชธรรมชาติทีส่ามารถย้อมติดสโีครโมโซมและเห็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซสิในดอกกุยช่าย
ได้ดีทีสุ่ด 3 ชนิดคือ ข้าวไรซเ์บอรร์ี่ที่สกัดด้ายกรดอะซิตคิเข้มข้น 45%  ดอกพุทธรักษาและดอกแคแดงที่ใช้กรดไฮโดรคลอริคความ
เข้มข้น 1 นอร์มอลเป็นตัวสกัดสารสี ซึ่งสารสกัดสีจากพืชธรรมชาติเหล่านีส้ามารถน ามาใช้ทดแทนการใช้สีในห้องปฏิบัติการทีม่ี
ราคาแพงและมีขั้นตอนการเตรยีมสีที่ยุ่งยากได้ เนื่องจากเป็นพืชที่มีราคาถูก หาได้ง่าย พบเห็นอยู่ทัว่ไปในธรรมชาติ ขั้นตอนการ
สกัดสีท าได้ง่ายด้วยตัวท าละลายเพียงชนิดเดียว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการชีววิทยาได้จริง 
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