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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาโครงสร้ างผลึ ก โฟโตนิ ก ส์ ข องด้ ว งขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้ ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์แบบใช้ แสงร่ วมกับกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์การดูดกลืนแสงร่ วมกับการ
สะท้ อนแสงบนพื ้นผิวลาตัวของด้ วงด้ วยเครื่ องตรวจวัดสารที่กาหนดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200
ถึง 1,200 นาโนเมตร พบว่าบริ เวณผิวลาตัวด้ วงมีสองโทนสีเป็ นสีเขียวแกมแดงคล้ ายโลหะสะท้ อน บริ เวณกลางปี ก
มีลกั ษณะรูปทรงห้ าเหลี่ยมพื ้นผิวหยาบและขรุขระซึง่ บางบริเวณมีพื ้นผิวเรี ยบ บริเวณกลางลาตัวมีพื ้นผิวคล้ ายผลึก
อยู่บริ เวณรอยต่อของโครงสร้ างที่มีลกั ษณะเป็ นรูปทรงห้ าเหลี่ยม และบริ เวณปลายปี กจะมีลกั ษณะเป็ นรูปทรงห้ า
เหลี่ยมที่มีพื ้นผิวซ้ อนเรี ยงติดกัน ผลการวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสงและค่าการสะท้ อนแสง พบว่ามีค่าการสะท้ อนแสง
เท่ากับ 15 เปอร์ เซ็นต์ในช่วงความยาวคลื่น 560 ถึง 750 นาโนเมตรซึ่งอยู่ในช่วงสีในแถบเส้ นสเปกตรัมของแสงที่
มองเห็น คือ สีเขียวแกมแดง และมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ 0.8 จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง
และการสะท้ อนแสงตรงตามหลักทฤษฎีคือเมื่อค่าการสะท้ อนมากขึน้ ค่าการดูดกลืนแสงจะลดลงทาให้ เห็นสีตรง
ตามธรรมชาติของด้ วง จากผลการศึกษาในครัง้ นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการเลือกสีและวัสดุที่มีค่าสะท้ อน
แสงและค่าการดูดกลืนแสงใกล้ เคียงกับด้ วงเพศผู้และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการเคลือบสี ทาให้ ได้ สีที่
แตกต่างกับสีที่ใช้ อยู่ในปั จจุบนั เป็ นการเพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ ้นงานให้ ตรงตามความต้ องการของผู้ที่สนใจได้
คาสาคัญ: ผลึกโฟโตนิกส์ ด้ วงขาโต ผิวลาตัวด้ วง
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Abstract
The study of photonic crystal structure of male frog-legged leaf beetle, Sagra femorata (Drury,
1773) was conducted using the light microscope (LM) together with scanning electron microscope
(SEM). The effects of light absorption and reflection on beetle body were also detected using the UVVis-NIR spectrophotometer within the wavelength ranging from 200-1,200 nanometer. Two-tone-color
on the beetle body was observed as metallic reflection (reddish green). With regard to the structure in
middle part of its wing, it was somewhat rough and appeared as pentagon crystals but some areas
were relatively smooth. The stacking of pentagon crystals was also seen on its wing edge. Based on
the light absorption and reflection on beetle body, the highest reflection at 15% and light absorber at
0.8 ranging from 560-750 nanometer of wavelength were divulged. According to theory of absorption
and reflection, the absorption will decrease as the reflection will inversely increase, resulting in better
occurrence of the natural color in this male. From these results, it could be applied for several purposes
including choosing color and materials based on this beetle character. Additionally, it could be
practical used for coating different color in order to add value the products in accordance with
interested buyers or customer requirements.
Keywords: Photonic crystal, Sagra femorata, Beetle's exoskeleton

บทนา
ด้ วง (Beetles) เป็ นแมลงปี กแข็ ง ชนิ ด หนึ่ ง
ในอันดับ Coleoptera จัดเป็ นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สดุ
ถึง 40% ของแมลงที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ลักษณะเด่นของด้ วง
คือ ปี กคู่แรกเป็ นแบบหนาแข็ง (Elytra) ส่วนปี กคู่หลังมี
ลัก ษณะเป็ น แผ่ น บาง (Membrane) [1-3] ด้ ว งมี ทั ง้
จานวนชนิดและสีสนั ที่หลากหลาย ซึ่งในบางชนิดมีสีที่
สะดุดตาสวยงาม เช่น แมลงทับ ด้ วงเสือ และด้ วงดิน
บางชนิด เป็ นต้ น โดยสีสันที่สวยงามนัน้ ไม่ได้ เกิดจาก
เม็ดสีของปี กหรื อรงควัตถุ (Pigment) แต่เกิดจากสมบัติ
พิเศษบริ เวณผิวของด้ วงที่เรี ยกว่า “โฟโตนิกส์คริ สตัล”
(Photonic crystal) ซึ่งเป็ นลักษณะที่เกี่ยวกับการสร้ าง

และใช้ แสงหรื อพลั ง งานที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของโฟตอน
(Photon) และเป็ นโครงสร้ างระดับนาโนที่มีการจัดเรี ยง
ตั ว กั น อย่ า งเป็ นระเบี ย บ โดยสมบั ติ พิ เ ศษนี ท้ าให้
สามารถเห็ น ผิ ว ของด้ วงมี สี สั น ต่ า ง ๆ ตามกฎการ
สะท้ อนและการหั ก เหของแสง ซึ่ ง สามารถพบเห็ น
ตัวอย่างสิ่งมีชี วิตอื่น ๆ ในธรรมชาติได้ แก่ นกยูงตัวผู้
แมลงทับ ผี เสื อ้ และ ต่ อ บางชนิ ด เป็ น ต้ น [4-6] ใน
ปั จจุบนั วงการอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วโลกเริ่ มหันมา
สนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้
วิ ธี ก ารเลี ย นแบบธรรมชาติ จ ากการใช้ ค วามรู้ ความ
เข้ าใจในสาขาวิชาฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาที่ลงลึกไปในระดับ
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โครงสร้ างของเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีคุณ สมบัติ
พิ เ ศษ เพื่ อ น ามาใช้ ในการออกแบบและพั ฒ นา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่พบในพืชและ
สัต ว์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะในยุ ค นาโนเทคโนโลยี นี ้
มนุษย์สามารถเข้ าถึงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการ
ออกแบบที่ พ บในธรรมชาติ ง่ า ยขึ น้ และยั ง สามารถ
เลียนแบบธรรมชาติในมิติใหม่ที่ไม่เคยเข้ าใจมาก่อน ให้
เป็ น แนวทางในการประยุก ต์ ใช้ ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ในปั จจุบนั มี
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโฟโตนิกส์คริ สตัลในแมลงชนิดต่าง
ๆ มากมาย เช่น งานวิจัยของ ศรัณ ย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
[7], Mouchet et al. [8] แ ล ะ Kinoshita et al. [9]
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ยังไม่มี
การรายงานถึงศึกษาสมบัติโฟโตนิกส์คริ สตัลของด้ วง
ตัวผู้ในประเทศไทยที่มีสีสันที่สวยงามแตกต่างออกไป
จากแมลงชนิดอื่นๆ และมีหลากหลายสีในตัวเดียว
ดังนัน้ ในงานวิจัยนี ้ คณะผู้วิจัย จึงสนใจศึกษา
สมบั ติ โฟโตนิ ก ส์ ค ริ ส ตั ล ของด้ วงขาโตชนิ ด Sagra
femorata เพศผู้ ในประเทศไทย จากการตรวจสอบ
โครงสร้ างสี ลัก ษณะสั ณ ฐาน การสะท้ อนและการ
ดูดกลืนแสงที่ทาให้ เกิดการหักเหและการสะท้ อนของ
แสงเป็ นสีต่างๆ หลากหลายสีในตัวเดียวได้ โดยผลที่ได้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

วิธีการวิจัย
1. ขันตอนศึ
้
กษาโครงสร้ างที่มีสีสนั บนพื ้นผิวแมลงด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสง
1.1 น าตั ว อย่ า งแมลงที่ ผ่ า นการจั ด รู ป ร่ า งตาม
มาตรฐานของ Triplehorn and Johnson [3] วางบน
ฐานของกล้ อง

1.2 ปรั บ ปุ่ มโฟกั ส ตั ง้ แต่ 20-200 nm ตามระดั บ
ความเหมาะสมของรูปภาพ
1.3 ได้ ภาพที่ มี ลัก ษณะคมชั ด สวยงามตามความ
ต้ องการ
1.4 นาผลไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโครงสร้ างสี
2. ขัน้ ตอนเตรี ยมตัวอย่างเพื่อศึกษาทางโครงสร้ าง
ลัก ษณะสัณ ฐานด้ วยกล้ อ งจุลทรรศน์ อิ เล็ ก ตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy:
SEM)
2.1 น าแมลงด้ ว งขาโตเพศผู้ ขนาดความกว้ า ง x
ความยาว เท่ากับ 0.5x1 เซนติเมตร มาตัดเป็ นชิ ้นส่วน
ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร ออกเป็ น 3 ส่วนพอดี
กับสตับ (Stub) หรื อแท่นวางตัวอย่างและนาเข้ าเครื่ อง
เคลือบทองเป็ นเวลา 10 นาที
2.2 ติดเทปกาวคาร์ บอนชนิด 2 หน้ า
2.3 นาตัวอย่างแมลงติดลงบนเทปกาวคาร์ บอนโดย
อีกด้ านติดแท่นวางตัวอย่าง
2.4 ทาการเคลือบทองให้ ทวั่ ชิน้ งานเพื่อให้ ตัวอย่าง
สามารถนาไฟฟ้าได้ ก่อนจะนาเข้ าเครื่ อง SEM
2.5 นาตัวอย่างที่เคลือบทองแล้ วเข้ ากล้ องจุลทรรศน์
แบบส่องกราด
3. ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ ผ ลจากค่ า ดู ด กลื น แสงที่ ใ ช้
เครื่ อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer
นาชิน้ ส่วนตัวอย่างแมลงที่เตรี ยมไว้ ข้างต้ นมา
วิเคราะห์การดูดกลืนในช่วงแสงที่สามารถมองเห็นได้
ซึ่ ง ในตั ว อย่ า งต้ องมี ค วามโปร่ ง ใสเพี ย งพอ และ
กาหนดให้ คลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ าที่ มีค วามยาวคลื่ นช่ วง
200-1,200 นาโนเมตร ผ่านตัวอย่าง เครื่ องจะแสดงผล
ผ่านจอภาพ
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์โครงสร้ างโฟโตนิกส์คริสตัลของ
ด้ วงขาโตเพศผู้ จะแบ่งออกเป็ นโครงสร้ างสี โครงสร้ าง
ลัก ษณะสัณ ฐาน ค่ า การสะท้ อนแสงและค่ าดูด กลื น
แสงโดยมีผลการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ผลการวิ เคราะห์ ลั ก ษณะโครงสร้ างสี บ น
พื ้นผิวด้ วงขาโต Sagra femorata เพศผู้
จากการวิ เ คราะห์ โครงสร้ างสี ด้ วยกล้ อง
จุลทรรศน์แบบใช้ แสง (Figure 1) แสดงลาตัวด้ วงและ
โครงสร้ างสี ที่ท ดสอบ จากการทดสอบพบว่า บริ เวณ
ล าตั ว ด้ วงมี สี เ ขี ย วแกมแดงคล้ ายสี โลหะสะท้ อน
สีพื ้นผิวมันวาว จาก Figure 1 (A) แสดงบริเวณอกของ
ด้ ว ง จะมี ลัก ษณะผิ ว มั น วาวสะท้ อ นแสงสี แ ดงและ
บริ เวณลาคอมีสีระยิบระยับเขียวสลับแดง (B) แสดง
บริเวณส่วนกลางปี กของด้ วง บริเวณพื ้นผิวมีสีแดงและ
สี เขี ย วสะท้ อนแสงมากกว่ า บริ เวณอื่ น (C) บริ เวณ
ช่องว่างระหว่างเกล็ดปี กทัง้ สองข้ าง มีสีเขียวสะท้ อน
แสงและมีสีแดงล้ อมรอบ พืน้ ผิวขรุขระและมีรอยหยัก
มาก (D) บริ เวณปลายปี ก มีแสงสีเขียวระยิบระยับ มีรู
ขุมขนรอบ ๆ ปลายปี ก

A

2. ลักษณะโครงสร้ างสัณฐานบนพืน้ ผิวด้ วงขา
โต Sagra femorata เพศผู้
การทดสอบลักษณะสัณฐานบนพื ้นผิวด้ วงขาโต
เพศผู้ ด้ วยเครื่ อ ง Scanning electron microscope
(SEM) พบว่า โครงสร้ างเป็ นผลึกเกาะกลุ่มกัน (Figure
2) ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า พื น้ ผิ ว ของด้ วงบริ เ วณ กลางปี กมี
ลักษณะเป็ นรู ปทรงห้ าเหลี่ยม พื ้นผิวหยาบและขรุ ขระ
บางบริ เวณมี พื น้ ที่ ผิวเรี ย บ และบริ เวณกลางลาตัว มี
พื ้นที่ผิวคล้ ายผลึกอยู่บริ เวณรอยต่อของโครงสร้ างที่มี
ลักษณะเป็ นรูปทรงห้ าเหลี่ยม
3. ค่าดูดกลืนแสงบนโครงสร้ างพื ้นผิวด้ วงขาโต
Sagra femorata เพศผู้
จากลักษณะโครงสร้ างด้ วงขาโตตามทฤษฎีการ
สะท้ อ นแสงจะมี โครงสร้ างการสะท้ อ นแสงที่ ไม่ เป็ น
ระเบี ย บ (Figure 3A-3B) มี ค่ า การสะท้ อนแสงอยู่ ที่
15 % ในช่วงความยาวคลื่น 560-750 นาโนเมตร ซึ่ง
อยู่ในช่วงสีในช่วงสเปกตรัมของสีเขียวแกมแดง และมี
ค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่ 0.8 ซึ่งจากทฤษฎีเมื่อมีค่าการ
สะท้ อนแสงมากขึ ้นการดูดกลืนแสงจะลดลง

A

B

C

D

B
C
D

Figure 1. Structure of color on body of male Sagra femorata (A) Thorax, (B) Elytron
(Anterior wing), (C) Gap between left and right elytra (wings) and (D) Wing tip
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Figure 2. Scanning Electron Micrograph of
elytron of male Sagra femorata.

A

B

Figure 3. Metallic reflection (Reddish green)
(A) and light absorption (Light green) (B) of
body of male Sagra femorata

ด้ ว งขาโตชนิ ด Sagra femorata เป็ น แมลง
ปี กแข็งในอันดับ Coleoptera วงศ์ Chrysomelidae
จัด เป็ นแมลงชนิ ด เฉพาะถิ่ น (Endemic species)
ที่มีการกระจายตัวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ และกลายมาเป็ น ชนิ ดพัน ธุ์ต่ างถิ่ น (Alien
species) หรื อชนิดรุกราน (Invasive alien species)
ในบางประเทศ เช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น ด้ วงชนิ ด นี ม้ ี 1
ชัว่ อายุขยั ต่อปี (Generation) ตัวเต็มวัยพบได้ ในช่วง
ต้ น ฤ ดู ฝ น ข น า ด ล า ตั ว ย าว ป ระม าณ 20-22
มิลลิเมตร มีหลากหลายสี อาทิ สีน ้าเงิน เขียว เขียว
ทอง หรื อแดงม่วง [10-11]
จากผลการวิ เคราะห์ โครงสร้ างสี ด้ ว งขาโต
เพศผู้พบว่ามีเฉดสีเหมือนโลหะ ลักษณะสีมีสองโทน
สี ทาให้ สะดุดตากว่าด้ วงเพศผู้ ชนิดอื่น ๆ ที่มีโทนสี
เดียว และเมื่อเปรี ยบเทียบกับด้ วงขาโตเพศเมียที่มีสี
น า้ เงิ น เข้ ม เพี ย งสี เดี ย วตามหลัก ทฤษฎี สี คื อ แม่ สี
ทาให้ เพศผู้มีสีที่ดึงดูดเพศตรงข้ ามมากกว่าเพศเมีย
ทัง้ นี ด้ ้ ว งขาโตเพศเมี ย มี ค่ า การสะท้ อ นแสงสูง สุด
เพี ยง 10% และมี ค่าดูด กลืน แสง 0.8 ในช่วงความ
ยาวคลื่นช่วง 380-500 นาโนเมตร [12] คุณสมบัติที่
พบครัง้ นี ้ ยังมีรายงานที่คล้ ายคลึงกั บงานวิจัยก่อน
หน้ านี โ้ ดยเฉพาะการศึ ก ษาลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ
โครงสร้ างโฟโตนิกส์คริ สตัลพืน้ ผิวบริ เวณชันนอกใน
้
กลุ่ม ด้ ว งปี กแข็ ง ในอั น ดั บ Coleoptera ชนิ ด อื่ น ๆ
เช่ น ด้ ว ง ดิ น ว ง ศ์ Carabidae ช นิ ด Carabus
auronitens แ ล ะ C. auratus ด้ ว ง ด อ ก ไม้ ว ง ศ์
Scarabaeidae ช นิ ด Cetonia aurata แ ล ะ
Dicranorhina oberthuri แ ล ะ ด้ ว ง ง ว ง ว ง ศ์
Curculionidae ช นิ ด Entimus imperialis ซึ่ งเมื่ อ
ทดสอบการวัด ค่าดูดกลืน แสงบนโครงสร้ างพื น้ ผิ ว
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แล้ วพบว่ามีการสะท้ อนของแสงและให้ ผลของช่วงสี
ในช่ วงสเปกตรั ม ที่ ม องเห็ น ได้ (Visible spectrum)
ตั ้งแต่สีเขียว เหลือง ส้ ม แดง ตลอดจนนา้ ตาลแดง
[13-14] ซึ่งเป็ นสเปกตรัมเดียวกับการศึกษาในด้ วง
ขาโต ช นิ ด นี เ้ ช่ น กั น ทั ้ง นี ้ส าม ารถ ที่ จะน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการออกแบบเครื่ อ งประดั บ เพชร
อั ญ มณี ในโทนแม่ สี ซึ่ ง รวมถึ ง สี เขี ย วอี ก ด้ วย ซึ่ ง
การศึกษานี ้ถือเป็ นรายงานฉบับแรกในประเทศไทยที่
อธิบายถึงผลจากการศึกษาโครงสร้ างผลึกโฟโตนิกส์
ของด้ วงขาโตชนิด Sagra femorata

สรุป
จากผลการศึกษาโครงสร้ างโฟโตนิกส์คริสตัล
ในแมลงด้ วงขาโต Sagra femorata เพศผู้ที่ พ บใน
ประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. โครงสร้ างโฟโตนิ ก ส์ ค ริ สตัลโครงสร้ างสี
ของแมลงด้ วงขาโตเพศผู้
โครงสร้ างสีของเพศผู้มี ความหลากหลายสี
และมีโครงสร้ างลักษณะสัณ ฐานรู ป ทรงห้ าเหลี่ย ม
เรี ยงตัวติดกันทาให้ มีค่าการสะท้ อนแสงได้ ดี
2. ค่าดูดกลืนของแสงและค่าการสะท้ อนแสง
ของแมลงด้ วงขาโตเพศผู้
การดูดกลืนของแสงและการสะท้ อนแสงของ
ด้ วงเพศผู้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในด้ านการเลือก
สี แ ละวั ส ดุ ที่ มี ค่ า การสะท้ อนแสงรวมไปถึ ง การ
ประยุกต์ใช้ ในด้ านการเคลือบสีทาให้ ได้ สีที่แตกต่าง
จากสี ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ต ามมี
ข้ อเสนอแนะว่าควรศึกษาเรื่ องมุมที่แสงตกกระทบ
บนพืน้ ผิวในแต่ล่ ะช่วง รวมทัง้ ความแข็งของปี กผิว
และลั ก ษณะสั ณ ฐานในระดั บ ชั น้ ผิ ว ของตั ว ด้ วง
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