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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาโครงสร้างผลึกโฟโตนิกส์ของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้ ด้วยกล้อง

จุลทรรศนแ์บบใชแ้สงร่วมกับกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์การดูดกลืนแสงร่วมกับการ
สะทอ้นแสงบนพืน้ผิวล าตัวของดว้งดว้ยเครื่องตรวจวัดสารที่ก าหนดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 200 
ถึง 1,200 นาโนเมตร พบว่าบริเวณผิวล าตวัดว้งมีสองโทนสีเป็นสีเขียวแกมแดงคลา้ยโลหะสะทอ้น บริเวณกลางปีก
มีลกัษณะรูปทรงหา้เหล่ียมพืน้ผิวหยาบและขรุขระซึ่งบางบริเวณมีพืน้ผิวเรียบ บริเวณกลางล าตัวมีพืน้ผิวคลา้ยผลึก
อยู่บริเวณรอยต่อของโครงสรา้งที่มีลักษณะเป็นรูปทรงหา้เหล่ียม และบริเวณปลายปีกจะมีลักษณะเป็นรูปทรงหา้
เหล่ียมที่มีพืน้ผิวซอ้นเรียงติดกัน ผลการวิเคราะหค์่าดดูกลืนแสงและค่าการสะทอ้นแสง พบว่ามีค่าการสะทอ้นแสง
เท่ากับ 15 เปอรเ์ซ็นตใ์นช่วงความยาวคล่ืน 560 ถึง 750 นาโนเมตรซึ่งอยู่ในช่วงสีในแถบเสน้สเปกตรมัของแสงที่
มองเห็น คือ สีเขียวแกมแดง และมีค่าการดูดกลืนแสงสงูสดุอยู่ที่ 0.8 จากความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสง
และการสะท้อนแสงตรงตามหลักทฤษฎีคือเม่ือค่าการสะทอ้นมากขึน้ค่าการดูดกลืนแสงจะลดลงท าให้เห็นสีตรง
ตามธรรมชาติของดว้ง จากผลการศึกษาในครัง้นีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเลือกสีและวสัดุที่มีค่าสะทอ้น
แสงและค่าการดูดกลืนแสงใกลเ้คียงกบัดว้งเพศผูแ้ละยังสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเคลือบสี ท าใหไ้ดสี้ที่
แตกต่างกบัสีที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเป็นการเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของชิน้งานใหต้รงตามความตอ้งการของผูท้ี่สนใจได้  

 
ค าส าคัญ: ผลึกโฟโตนิกส ์ ดว้งขาโต  ผิวล าตวัดว้ง 
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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 UV-
Vis-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.  
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บทน า 
ด้วง (Beetles) เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ ง  

ในอนัดบั Coleoptera  จดัเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด
ถึง 40% ของแมลงที่มีอยู่ทั้งหมด ลักษณะเด่นของดว้ง 
คือ ปีกคู่แรกเป็นแบบหนาแข็ง (Elytra) ส่วนปีกคู่หลังมี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง (Membrane) [1-3] ด้วงมีทั้ง
จ านวนชนิดและสีสันที่หลากหลาย ซึ่งในบางชนิดมีสีที่
สะดุดตาสวยงาม เช่น แมลงทับ ด้วงเสือ และดว้งดิน
บางชนิด เป็นตน้ โดยสีสันที่สวยงามนั้นไม่ไดเ้กิดจาก
เม็ดสีของปีกหรือรงควตัถ ุ(Pigment) แต่เกิดจากสมบัติ
พิเศษบริเวณผิวของดว้งที่เรียกว่า “โฟโตนิกสค์ริสตัล”  

(Photonic crystal) ซึ่งเป็นลกัษณะที่เกี่ยวกับการสรา้ง

และใช้แสงหรือพลังงานที่ อ ยู่ ใน รูปของโฟตอน 
(Photon) และเป็นโครงสรา้งระดบันาโนที่มีการจดัเรียง
ตัวกันอย่างเป็นระเบียบ โดยสมบัติ พิ เศษนี้ท  า ให้
สามารถเห็นผิวของด้วงมีสีสันต่าง  ๆ ตามกฎการ
สะท้อนและการหักเหของแสง ซึ่งสามารถพบเห็น
ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในธรรมชาติได้แก่ นกยูงตัวผู ้
แมลงทับ ผีเสื ้อ และ ต่อบางชนิด เป็นต้น [4-6] ใน
ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วโลกเร่ิมหันมา
สนใจการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้
วิธีการเลียนแบบธรรมชาติจากการใช้ความรู ้ความ
เขา้ใจในสาขาวิชาฟิสิกส ์เคมี ชีววิทยา และสาขาวิชา
อื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาที่ลงลึกไปในระดับ
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โครงสรา้งของเซลล์ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติ
พิ เศษ  เพ่ื อน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒ นา
เทคโนโลยี โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่พบในพืชและ
สัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในยุคนาโนเทคโนโลยีนี ้
มนษุยส์ามารถเขา้ถึงเกี่ยวกบักระบวนการผลิตและการ
ออกแบบที่พบในธรรมชาติง่ายขึ้นและยังสามารถ
เลียนแบบธรรมชาติในมิติใหม่ที่ไม่เคยเขา้ใจมาก่อน ให้
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ได ้ในปัจจุบันมี
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโฟโตนิกสค์ริสตัลในแมลงชนิดต่าง 
ๆ มากมาย เช่น งานวิจัยของ ศรณัย ์สัมฤทธ์ิเดชขจร 
[7], Mouchet et al. [8] แ ล ะ  Kinoshita et al. [9] 
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยที่กล่าวมาขา้งต้นนั้นยังไม่มี
การรายงานถึงศึกษาสมบัติโฟโตนิกส์คริสตัลของดว้ง
ตัวผูใ้นประเทศไทยที่มีสีสันที่สวยงามแตกต่างออกไป
จากแมลงชนิดอื่นๆ และมีหลากหลายสีในตวัเดียว 

ดังนั้นในงานวิจัยนี ้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
สมบัติโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโตชนิด Sagra 
femorata เพศผู้ในประเทศไทย จากการตรวจสอบ
โครงสรา้งสี ลักษณะสัณฐาน การสะท้อนและการ
ดูดกลืนแสงที่ท  าใหเ้กิดการหักเหและการสะทอ้นของ
แสงเป็นสีต่างๆ หลากหลายสีในตัวเดียวได ้โดยผลที่ได้
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมต่าง ๆ ได ้

 

วิธีการวิจัย 

1. ขัน้ตอนศึกษาโครงสรา้งที่มีสีสันบนพืน้ผิวแมลงดว้ย
กลอ้งจุลทรรศนแ์บบใชแ้สง 

1.1 น าตัวอย่างแมลงที่ ผ่านการจัด รูปร่างตาม
มาตรฐานของ Triplehorn and Johnson [3] วางบน
ฐานของกลอ้ง 

1.2 ปรับปุ่ มโฟกัสตั้งแต่  20-200 nm ตามระดับ
ความเหมาะสมของรูปภาพ 

1.3 ได้ภาพที่มีลักษณะคมชัดสวยงามตามความ
ตอ้งการ 

1.4 น าผลไปวิเคราะหเ์ปรียบเทียบโครงสรา้งสี 
2. ขั้นตอนเตรียมตัวอย่างเพ่ือศึกษาทางโครงสรา้ง
ลักษณะสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy: 
SEM) 

2.1 น าแมลงด้วงขาโตเพศผู้ ขนาดความกว้าง x 
ความยาว เท่ากับ 0.5x1 เซนติเมตร มาตัดเป็นชิน้ส่วน
ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร ออกเป็น 3 ส่วนพอดี
กบัสตบั (Stub) หรือแท่นวางตัวอย่างและน าเขา้เครื่อง
เคลือบทองเป็นเวลา 10 นาท ี

2.2 ติดเทปกาวคารบ์อนชนิด 2 หนา้ 
2.3 น าตัวอย่างแมลงติดลงบนเทปกาวคารบ์อนโดย

อีกดา้นติดแท่นวางตวัอย่าง 
2.4 ท าการเคลือบทองใหท้ั่วชิน้งานเพ่ือใหต้ัวอย่าง

สามารถน าไฟฟ้าไดก้่อนจะน าเขา้เครื่อง SEM 
2.5 น าตวัอย่างที่เคลือบทองแลว้เขา้กลอ้งจุลทรรศน์

แบบส่องกราด 
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลจากค่าดูดกลืนแสงที่ใช้
เครื่อง UV-Vis-NIR Spectrophotometer 

น าชิน้ส่วนตัวอย่างแมลงที่เตรียมไวข้้างต้นมา
วิเคราะห์การดูดกลืนในช่วงแสงที่สามารถมองเห็นได ้
ซึ่ ง ในตัวอย่ างต้อ งมีความโปร่งใสเพียงพอ และ
ก าหนดให้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคล่ืนช่วง 
200-1,200 นาโนเมตร ผ่านตวัอย่าง เคร่ืองจะแสดงผล
ผ่านจอภาพ 
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ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหโ์ครงสรา้งโฟโตนิกสค์ริสตลัของ

ดว้งขาโตเพศผู ้จะแบ่งออกเป็นโครงสรา้งสี โครงสรา้ง
ลักษณะสัณฐาน ค่าการสะท้อนแสงและค่าดูดกลืน
แสงโดยมีผลการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างสีบน
พืน้ผิวดว้งขาโต Sagra femorata เพศผู ้

จากการวิเค ราะห์ โค รงสร้างสีด้วยกล้อ ง
จุลทรรศนแ์บบใชแ้สง (Figure 1) แสดงล าตัวดว้งและ
โครงสรา้งสีที่ทดสอบ จากการทดสอบพบว่าบริเวณ
ล าตัวด้วงมี สี เขียวแกมแดงคล้ายสีโลหะสะท้อน          
สีพืน้ผิวมันวาว จาก Figure 1 (A) แสดงบริเวณอกของ
ด้วง จะมีลักษณะผิวมันวาวสะท้อนแสงสีแดงและ
บริเวณล าคอมีสีระยิบระยับเขียวสลับแดง (B) แสดง
บริเวณส่วนกลางปีกของดว้ง บริเวณพืน้ผิวมีสีแดงและ
สีเขียวสะท้อนแสงมากกว่าบริเวณอื่น (C) บริเวณ
ช่องว่างระหว่างเกล็ดปีกทั้งสองขา้ง มีสีเขียวสะท้อน
แสงและมีสีแดงลอ้มรอบ พืน้ผิวขรุขระและมีรอยหยัก
มาก (D) บริเวณปลายปีก มีแสงสีเขียวระยิบระยับ มีรู
ขุมขนรอบ ๆ ปลายปีก  

2. ลักษณะโครงสรา้งสัณฐานบนพืน้ผิวดว้งขา
โต Sagra femorata เพศผู ้

การทดสอบลกัษณะสณัฐานบนพืน้ผิวดว้งขาโต
เพศผู้ ด้วยเครื่อ ง Scanning electron microscope 
(SEM)  พบว่า โครงสรา้งเป็นผลึกเกาะกลุ่มกนั (Figure 
2) ซึ่ งจะเห็น ว่าพื้น ผิวของด้วงบริเวณกลางปีก มี
ลักษณะเป็นรูปทรงห้าเหล่ียม พืน้ผิวหยาบและขรุขระ 
บางบริเวณมีพื้นที่ผิวเรียบ และบริเวณกลางล าตัวมี
พืน้ที่ผิวคลา้ยผลึกอยู่บริเวณรอยต่อของโครงสรา้งที่มี
ลกัษณะเป็นรูปทรงหา้เหล่ียม 

3. ค่าดูดกลืนแสงบนโครงสรา้งพืน้ผิวดว้งขาโต 
Sagra femorata เพศผู ้

จากลักษณะโครงสรา้งดว้งขาโตตามทฤษฎีการ
สะท้อนแสงจะมีโครงสรา้งการสะท้อนแสงที่ ไม่เป็น
ระเบียบ (Figure 3A-3B) มีค่าการสะท้อนแสงอยู่ที่   
15 % ในช่วงความยาวคล่ืน  560-750 นาโนเมตร ซึ่ง
อยู่ในช่วงสีในช่วงสเปกตรมัของสีเขียวแกมแดง และมี
ค่าการดูดกลืนแสงอยู่ที่ 0.8 ซึ่งจากทฤษฎีเม่ือมีค่าการ
สะทอ้นแสงมากขึน้การดดูกลืนแสงจะลดลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

อภิปรายผล 
ด้วงขาโตชนิด Sagra femorata เป็นแมลง

ปีกแข็งในอันดับ Coleoptera วงศ์ Chrysomelidae 
จัดเป็นแมลงชนิดเฉพาะถิ่น (Endemic species)  
ท่ีมีการกระจายตัวในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และกลายมาเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien 
species) หรือชนิดรุกราน (Invasive alien species) 
ในบางประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ด้วงชนิดนี้มี 1  
ชั่วอายุขยัต่อปี (Generation) ตวัเต็มวยัพบไดใ้นช่วง
ต้น ฤดู ฝน  ขน าดล าตั วย าวป ระมาณ  20-22 
มิลลิเมตร มีหลากหลายสี อาทิ สีน า้เงิน เขียว เขียว
ทอง หรือแดงม่วง [10-11] 

จากผลการวิเคราะห์โครงสรา้งสีด้วงขาโต
เพศผูพ้บว่ามีเฉดสีเหมือนโลหะ ลักษณะสีมีสองโทน
สี ท าให้สะดุดตากว่าดว้งเพศผู้ชนิดอื่น ๆ ที่มีโทนสี
เดียว และเม่ือเปรียบเทียบกบัดว้งขาโตเพศเมียที่มีสี
น ้าเงินเข้มเพียงสีเดียวตามหลักทฤษฎีสีคือแม่สี    
ท าใหเ้พศผู้มีสีที่ดึงดูดเพศตรงขา้มมากกว่าเพศเมีย 
ทั้งนี ้ด้วงขาโตเพศเมียมีค่าการสะท้อนแสงสูงสุด
เพียง 10% และมีค่าดูดกลืนแสง 0.8 ในช่วงความ
ยาวคล่ืนช่วง 380-500 นาโนเมตร [12] คุณสมบัติที่
พบครัง้นี ้ ยังมีรายงานที่คลา้ยคลึงกับงานวิจัยก่อน
หน้านี ้โดยเฉพาะการศึกษาลักษณะคุณสมบัติ
โครงสรา้งโฟโตนิกสค์ริสตัลพืน้ผิวบริเวณชั้นนอกใน
กลุ่มด้วงปีกแข็งในอันดับ Coleoptera ชนิดอื่น ๆ 
เช่ น  ด้ ว ง ดิ น ว ง ศ์  Carabidae ช นิ ด  Carabus 
auronitens แ ล ะ  C. auratus ด้ ว งด อ ก ไม้ ว ง ศ ์
Scarabaeidae ช นิ ด  Cetonia aurata แ ล ะ 
Dicranorhina oberthuri แ ล ะ ด้ ว ง ง ว ง ว ง ศ ์

Curculionidae ชนิ ด  Entimus imperialis ซึ่ ง เ ม่ื อ
ทดสอบการวัดค่าดูดกลืนแสงบนโครงสรา้งพื้นผิว

A 
 

B 
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แลว้พบว่ามีการสะทอ้นของแสงและใหผ้ลของช่วงสี
ในช่วงสเปกตรัมที่มองเห็นได้ (Visible spectrum) 
ตั้งแต่สีเขียว เหลือง ส้ม แดง ตลอดจนน ้าตาลแดง 
[13-14]  ซึ่งเป็นสเปกตรมัเดียวกับการศึกษาในด้วง
ขา โต ชนิ ด นี้ เช่ น กั น  ทั้ งนี ้ ส าม ารถที่ จ ะน า ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเพชร     
อัญมณี ในโทนแม่สีซึ่ งรวมถึงสี เขียวอีกด้วย ซึ่ ง
การศึกษานีถ้ือเป็นรายงานฉบบัแรกในประเทศไทยที่
อธิบายถึงผลจากการศึกษาโครงสรา้งผลึกโฟโตนิกส์
ของดว้งขาโตชนิด Sagra femorata 

 
สรุป 

จากผลการศึกษาโครงสรา้งโฟโตนิกสค์ริสตัล
ในแมลงด้วงขาโต Sagra femorata เพศผู้ที่พบใน
ประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. โครงสรา้งโฟโตนิกส์คริสตัลโครงสรา้งสี
ของแมลงดว้งขาโตเพศผู ้ 

โครงสรา้งสีของเพศผู้มีความหลากหลายสี
และมีโครงสรา้งลักษณะสัณฐานรูปทรงห้าเหล่ียม
เรียงตวัติดกนัท าใหมี้ค่าการสะทอ้นแสงไดด้ี 

2. ค่าดดูกลืนของแสงและค่าการสะทอ้นแสง
ของแมลงดว้งขาโตเพศผู ้

การดูดกลืนของแสงและการสะทอ้นแสงของ
ดว้งเพศผูส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นดา้นการเลือก
สีและวัสดุที่ มีค่าการสะท้อนแสงรวมไปถึงการ
ประยุกตใ์ชใ้นดา้นการเคลือบสีท าใหไ้ดสี้ที่แตกต่าง
จากสีที่ มีอยู่ ในปัจจุบันเป็นต้น อย่างไรก็ตามมี
ขอ้เสนอแนะว่าควรศึกษาเรื่องมุมที่แสงตกกระทบ
บนพืน้ผิวในแต่ล่ะช่วง รวมทั้งความแข็งของปีกผิว
และลักษณะสัณฐานในระดับชั้นผิวของตัวด้วง
เพ่ิมเติม  
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