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ประเทศไทยมีหลายพื้นที่ภาคไม่วา่ จะเป็ น ภาคเหนื อ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ จึงทาให้
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วนมีอยู่ 4 ปัจจัย ไม่วา่
จะเป็ น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค ยกตัวอย่างเช่น หากเป็ นภาค
กลาง ภูมิปัญญาด้านอาหารก็จะเป็ นการทาน้ าพริ กปลาทู แกงเลียง ฯลฯ จึงทาให้ประเทศไทยมีวฒั นธรรม
และภูมิปัญญาที่หลากหลายนัก เช่น ภาคใต้อย่างพื้นในที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งมีพ้นื ที่ติดกับประเทศมาเลเซี ย ประชาชนในพื้นที่มีการใช้ภาษา อีกทั้งวิถีการดาเนินชี วติ
ศิลปวัฒนธรรมล้วนแตกต่างจากประชาชนในพื้นที่อื่นของประเทศ

โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่มี

ความเป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งถ่ายทอดผ่านรุ่ นสู่ รุ่นมายาวนานหลายสิ บปี (จุฑารัตน์ สี สูงเนิน, 2556) การทากรอบ
รู ปใบไม้สีทอง การทาผ้าบาติก รา-ตารี กีปัส และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนแล้วมาจากความคิดและภูมิปัญญา
ของชาวบ้านพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

อย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนราธิ วาสที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่าง

แพร่ หลายนัน่ ก็คือใบไม้สีทอง เนื่ องจากใบไม้สีทองเป็ นใบไม้ที่แตกต่างจากใบไม้ชนิดอื่น มีสีสวยงามและ
โดดเด่น อีกทั้งยังเป็ นใบไม้ที่ถูกค้นพบได้แค่ที่เดียวในโลกคือ บนเทือกเขาบูโด วนอุทยานน้ าตกปาโจ
อาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าอัศจรรย์มากเลยทีเดียว อีกทั้งใบไม้ชนิดนี้ มีลกั ษณะที่
สวยงามเป็ นไม้เลื้อย และใบไม้จะเปลี่ยนสี เป็ นช่วงๆจากสี เขียวเป็ นสี เงิน หลังจากนั้นก็จะกลายเป็ นสี ทอง
กามะหยี่ เหมาะแก่การนามาทาเป็ นของที่ระลึก รวมไปถึงใบไม้ชนิดนี้สามารถทารายได้ให้แก่พี่นอ้ งใน
จังหวัดนราธิ วาสอีกด้วย โดยการทาเป็ นสิ นค้าโอท็อปของที่ระลึก ส่ งออกไปยังหลายๆจังหวัด และใบไม้
ชนิดนี้สามารถทารางวัลให้แก่พี่นอ้ งในจังหวัดนราธิ วาสได้อีกด้วย ใบไม้ชนิดนี้จึงควรค่าแก่การอนุ รักษ์และ
ควรค่าแก่การส่ งต่อๆให้รุ่นลูกหลานได้ศึกษา และสื บทอดวัฒนธรรมนี้ไม่ให้หมดไป
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ลักษณะพิเศษของใบไม้ สีทอง ใบไม้สีทองเป็ นพันธุ์ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่เลื้อยพันตามต้นไม้ใหญ่
ผิวใบจะคล้ายขนกามะหยีป่ กคลุมทั้งใบเริ่ มแรกจะเป็ นสี นาค คล้ายสี ชมพู เมื่อผ่านไปสัก 2 สัปดาห์ จะ
กลายเป็ นสี น้ าตาลและเข้มขึ้นเรื่ อยๆจนประมาณ 3 เดือนจะกลายเป็ นสี ทอง และอีก 6-7 เดือนต่อจากนั้น จาก
สี ทองจะกลายเป็ นสี เงิน แต่ใบที่นามาทับให้แห้งและจาหน่ายจะเลือกเป็ นสี ทองเพราะลูกค้าที่ซ้ื อจะชอบใบ
ที่สมบูรณ์เต็มที่มีขนาด 10x18 เซนติเมตร แต่เคยพบใหญ่ที่สุดกว่า 25 เซนติเมตร
ใบไม้สีทอง มีความมหัศจรรย์และแปลกกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น เพราะทุกส่ วนไม่วา่ จะเป็ นลาต้น กิ่ง
ก้าน ผล หรื อใบ จะมีขนนุ่มๆ คล้ายกามะหยีป่ กคลุมอยู่ และใบก็จะเปลี่ยนสี ไปตามฤดูกาล คือมีท้ งั สี
ทองแดง สี ทอง และสี เงิน ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นไม้มงคลนาโชค จึงนิยมนาไปประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรื อน
และสถานที่ต่างๆ หรื อให้เป็ นของขวัญ ใครได้เป็ นเจ้าของก็จะทาให้เป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ ทาให้มีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าและพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ (ใบไม้สีทองพันธุ์ไม้มงคลหายาก, 9552 )
สภาพความเป็ นอยู่ของใบไม้ สีทอง การกระจายพันธุ์ ในธรรมชาติพบเฉพาะในเขตจังหวัดปั ตตานี
นราธิ วาสและยะลาขึ้นตามที่โล่งริ มลาธารในป่ าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติน้ าตกปาโจและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลาระดับความสู ง 50 -200 เมตรพันธุ์ใบไม้สีทองเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่ร้อนชื้ น และอุณหภูมิที่
เหมาะสม อีกทั้งใบไม้สีทองยังเกิ ดขึ้นในป่ าลึกการเดินทางเข้าออกจะลาบากมาก ดังนั้น คนที่จะเข้าไปเก็บ
ต้องเป็ นผูช้ านาญทางโดยปี หนึ่ งจะเก็บได้แค่ 2 ช่ วงคือ เดื อนมีนาคมและกันยายนเท่านั้น ใบที่เก็บมาเฉลี่ ย
จาก 100 ใบจะมีใบสมบูรณ์จาหน่ายได้ประมาณ 20 ใบเท่านั้น

ภาพที่ 1 ใบไม้สีทอง
ที่มา: https://www.bloggang.com

ภาพที่ 2 ใบไม้สีทอง

ใบไม้สีทองมีถิ่นกาเนิ ดในประเทศไทย มักพบเจริ ญเติบโตอยูใ่ นป่ าดิบชื้ นบริ เวณที่โล่งริ มธารของ
จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิ วาส เช่นบริ เวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา และอุทยานแห่ งชาติน้ าตก
บาโจ ใบไม้สีทอง ได้รับการประกาศให้เป็ นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ในปี พ.ศ. 2532 โดยนักพฤกษศาสตร์
ชาวเดนมาร์ คที่มีชื่อว่า ศาสตราจารย์ ไคลาร์ เซน (Prof.Kai Larsen) หลังจากที่ได้นาขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี แล้วให้กรมป่ าไม้ส่งไปทาการพิสูจน์ต่อที่ประเทศเดนมาร์ ค โดย
ได้ต้ งั ชื่ อตามลักษณะสี ของใบ ปั จจุบนั ได้นามาขยายพันธุ์เพื่อปลู กเป็ นไม้ประดับกันบ้าง แต่ยงั ไม่เป็ นที่
แพร่ หลายใบไม้สีทองมีชื่อท้องถิ่นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันในชื่ อว่า “ย่านดาโอ๊ะ” และนาขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ต่อมากรมป่ าไม้ได้ส่งไปพิสูจน์ที่ประเทศเดนมาร์ คและประกาศ
เป็ นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกโดยศาสตราจารย์ไคลาร์ เซน (Prof.Kai Larsen) นักพฤกษศาสตร์ ชาวเดนมาร์ ค
เมื่อปี พ.ศ.2532 ตีพิมพ์ลงใน Nodic Journal of Botany Vot. 9 No.3 หน้า 253-256 ด้วยความมหัศจรรย์ของ
ใบไม้สีทองเป็ นพันธ์ไม้ที่มีความแปลกกว่าพันธ์ไม้ชนิ ดอื่นๆคือทุกส่ วนของต้นใบไม้สีทองจะมีขนเหมือน
กามะหยีไม่วา่ จะเป็ นลาต้นกิ่งก้านผลและใบโดยเฉพาะใบของของต้นใบไม้สีทองนอกจากมีขนที่เป็ นกาหยี
แล้ว ยังมีความนุ่มที่น่าสัมผัสและยังสามารถเปลี่ยนสี ของใบเองโดยตามธรรมชาติ ตามฤดูกาลคือมี 3 สี ท้ งั สี
ทองสี เงินสี นาก (Red Gold= Alloy of Gold and Copper) ชาวบ้านถือว่าเป็ นพันธ์ไม้มงคลจึงเชื่ อกันว่าเป็ น
ใบไม้น าโชคที่ ใ ห้โ ชคลาภแก่ เจ้า ของตลอดเวลานิ ย มมอบเป็ นของขวัญหรื อนาไปประดับ ตกแต่ ง บ้า น
โรงแรมสปาโดยเชื่ อกันว่าเมื่อมี “ใบไม้สีทอง” แล้วจะทาให้ชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ และการงานเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น
เป็ นสิ่ งที่ควรมีไว้เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลแก่ทุกคนที่ตอ้ งการความเจริ ญก้าวหน้าในชีวติ
ลาต้ น ใบไม้สีทองเป็ นไม้เถาเลื้อยเนื้ อแข็งขนาดใหญ่ มักเกาะพันไปปกคลุมต้นไม้ใหญ่ มีความสู ง
ของลาต้นประมาณ 30 เมตร

ภาพที่ 3 ลาต้น
ใบ มีลกั ษณะค่อนข้างกลม ปลายใบเว้าลึ กเป็ น 2 แฉก โคนใบหยักเว้าเป็ นรู ปหัวใจ ใบออกแบบ
เดี่ยวๆ เรี ยงสลับกัน ความกว้างของใบมีประมาณ 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ผิวใบมีขนนุ่มสี
ทองคล้า ยก ามะหยี่น่ า สั ม ผัส ขณะใบยัง อ่ อนจะออกเป็ นสี ท องแดงที่ บ ริ เ วณปลายกิ่ ง ต่ อมาประมาณ 2
สัปดาห์ก็จะกลายเป็ นสี น้ าตาล และจะเป็ นสี น้ าตาลเข้มขึ้นเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นสี ทองใน 3 เดือนต่อมา และ
เมื่อใบแก่ในระยะสุ ดท้ายก่อนจะร่ วงอีกประมาณ 6-7 เดือน ใบก็จะเปลี่ยนเป็ นสี เงิน ส่ วนกลุ่มใบที่มีสีเขียวที่
ทาหน้าที่สังเคราะห์แสงมักจะอยูบ่ ริ เวณส่ วนลางของลาต้น ใบไม้สีทองต้องมีอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นไปถึงจะ
ให้ใบเป็ นสี ทองได้ และช่วงที่ให้ใบสี ทองมักจะอยูใ่ นช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ใบมีสองชนิด คือกลุ่มใบสี เขียวทาหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารและกลุ่มใบสี ทองซึ่ งมีนอ้ ยกว่า
และเมื่อไหร่ ที่ใบไม้สีทองนี้ออกดอก ใบชุดที่เติบโตมาพร้อมช่อดอกก็จะเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี ทองทันที

ภาพที่ 4 ใบอ่อนที่ยงั ไม่กางออกจะเป็ นสี นา
ใบกลุ่มสี ทองนี้ ขณะเป็ นใบอ่อนจะมีสีชมพู บางทีก็เรี ยกสี นาค (ใช้เวลา 2 สัปดาห์) เมื่อใบแก่ข้ ึนจะ
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ นสี ทองแดงหรื อสี ทอง (ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน) ระยะสุ ดท้ายจะเปลี่ยนเป็ นสี เงิน (ใช้เวลา
ประมาณ 6-7 เดือน) แล้วจึงทิง้ ใบ
ดอก มีลกั ษณะคล้ายดอกเสี้ ยว มักออกเป็ นช่อบริ เวณปลายกิ่ง ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยอยูป่ ระมาณ
10 ดอก ดอกย่อยมีกลี บสี ขาวรู ปใบพายจานวน 5 กลี บ เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกย่อยเมื่อบานแล้วมี
ประมาณ 2 เซนติเมตร ต่อมาจะเปลี่ยนเป็ นสี ขาวนวล มีกลิ่นหอม ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ มักจะมีด
อกให้เห็น

ภาพที่ 5 ดอกของใบไม้สีทองจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ที่มา: นณณ์, (2553)
หากได้เห็ น ใบไม้สีทอง ยามที่ตอ้ งกับแสงอาทิตย์ยามเช้า คงไม่มีใครปฏิ เสธ ว่ามันเป็ นใบไม้ชนิ ด
หนึ่งที่งดงามที่สุดในโลกจริ ง ๆ ระยะที่จะเห็นใบเป็ นสี ทองชัดเจนในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ของ
ทุกปี ต้นที่ ปรากฏใบสี ทองต้องมี อายุมากกว่า 5 ปี จะออกดอกในช่ วงปลายปี ยามปลายฝนต้นหนาว
ประมาณเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์

ภาพที่ 6 ดอกสี ขาวอ่อนหอมและใบอ่อนสี นาค
ที่มา: https://goo.gl/WlrWw

ดอกออกเป็ นช่อตามปลายกิ่ง สี ขาวแล้วเปลี่ยนเป็ นสี นวล มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลีบดอก 5 กลีบ เป็ น
รู ปช้อน ขอบกลีบย่น ลักษณะคล้ายดอกเสี้ ยว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ช่อหนึ่ง ๆ มี ตั้งแต่ 10
ดอกขึ้นไป มีเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียยืน่ ออกมา เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ทะยอยบานไม่พร้อมกัน ในช่วงนี้ใบไม้
ชุดที่เติบโต
ผล มีลกั ษณะเป็ นฝักคล้ายดาบ มีความกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร
บริ เวณผิวของผลจะปกคลุมไปด้วยขนสี น้ าตาลแดงคล้ายกามะหยี่ เมื่อแก่จะแตกออก

ภาพที่ 7 ผล
ที่มา: https://www.bloggang.com

เมล็ดลักษณะของเมล็ดจะแบนยาวคล้ายรู ปดาบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-2.6 เซนติเมตร
ใน 1 ฝักจะมีเมล็ดประมาณ 4-6 เมล็ด (ใบไม้สีทองพันธุ์ไม้มงคลหายาก,9552)

ภาพที่ 8 เมล็ด
ประโยชน์ ของใบไม้ สีทอง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรักษ์บางนรา รู ้จกั ใบไม้สีทองกันพอสมควรแล้ว ขอ
นาท่านมายัง บ้านเลขที่ 59/1 ถนนวรคามพิพิธ ตาบลบางนาค อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ทาการของ
“กลุ่มรักษ์บางนรา” กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่พยายามขวนขวายสร้างอาชีพจากผลผลิตในท้องถิ่น คุณเอกราช แล้ว
ด้วยบุญ ประธานกลุ่ม เล่าให้ฟังว่า กลุ่มรักษ์บางนราก่อตั้งมากว่า 4 ปี แล้ว และเป็ นกลุ่มที่ผลิตสิ นค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรื อโอท็อป ทั้งยังได้รับเครื่ องหมาย 3 ดาวโอท็อป ระดับประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มรักษ์บางนรามีท้ งั ใบไม้สีทองในกรอบรู ปขนาดต่างๆ รวมทั้งเรื อกอและจาลอง
“เราคัด ใบไม้สี ท องใบที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ไม่ มี ร อยต าหนิ ใ ดๆ เอามาทับ ให้ แ ห้ ง แล้ว ใช้ ก าวยาง
ธรรมชาติ ติดลงไปในกรอบรู ป หากไม่ นาไปตากแดดผลิ ตภัณฑ์ข องเราสามารถอยู่ไ ด้นานกว่า 10 ปี
แน่นอน” คุณเอกราช ยืนยัน
ใช้ เลขมงคลกาหนดจานวนใบไม้ คุณเอกราช เล่าด้วยว่า “ใบไม้สีทองใส่ กรอบมีหลายขนาด หลาย
ราคา เช่น ใบไม้สีทอง 1 ใบ ราคาขายอยูท่ ี่ 190 บาท 7 ใบ ราคา 1,650 บาท 9 ใบ ราคา 1,950 บาท ไปจนถึง
19 ใบ ในกรอบขนาด 16×48 นิ้ว ราคา 4,800 บาท ซึ่ งการกาหนดจานวนใบไม้สีทอง นิยมใช้ตวั เลขมงคล
เป็ นตัวกาหนด โดยกรอบที่มีเลข 9 คนไทยถือว่าเป็ นเลขมงคลจะขายดี เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั นิยมซื้อเป็ นของฝากญาติและอวยพรผูใ้ หญ่ ต้นใบไม้สีทองที่มีการนาไปปลูกยังที่ต่างๆ ทัว่
ประเทศไทย ใบที่ได้อาจจะมีสีทองจริ ง แต่สีทองอาจไม่สวยเท่าใบไม้สีทองที่ปลูกในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นป่ าดิบร้อนแบบอินโดฯ-มาลายัน ซึ่ งป่ าดิบชื้น
เขตร้อนมีความชื้นสู ง เพราะมีฝนตกตลอดปี และเป็ นป่ าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับป่ าประเภทอื่นในพื้นที่เท่ากัน” คุณเอกราช บอกต่อว่า คนหนุ่มสาวและคนรุ่ นใหม่ในพื้นที่จงั หวัด
นราธิ วาสต่างตื่นตัวพยายามสร้างงาน สร้างอาชีพ จากความได้เปรี ยบของพื้นที่และจากวัสดุที่มีในพื้นที่ ซึ่ ง
น่าดีใจที่สิ่งนี้อาจเป็ นเครื่ องช่วยลดความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
(รันตี วงศ์ตะนาวศรี , 2554)
การนาใบไม้สีทองมาแปรรู ปเป็ นของประดับและตกแต่งตามอาคารบ้านเรื อน ใบไม้สีทองสามารถ
นามาทับเป็ นใบไม้แห้ง ประดับเป็ นการ์ ดหรื อใส่ กรอบรู ป โดยการนามาบรรจุไว้ในกรอบไม้สี่เหลี่ยมที่บุ
ด้วยผ้าชนิดต่างๆทาให้เกิดงานอาชีพและความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนได้อีกด้วย
จุดเด่ นของผลิตภัณฑ์ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ รู ปแบบไม่มีใครเหมือนและเป็ นการนาวัสดุตาม
ธรรมชาติมาแปรรู ปและให้คงไว้ในลักษณะตามธรรมชาติเดิมและเป็ นสิ นค้าประเภทเดียวที่ไม่มีคู่แข่ง

ใช้

วัสดุจากธรรมชาติ เป็ นของหายาก เป็ นกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส/ผืนผ้า ที่ทาจากไม้นานาชนิด บุดว้ ยผ้ากามะหยี่
หรื ออื่นๆ
รางวัลความภาคภูมิใจจากใบไม้ สีทอง

ภาพที่ 9 เกียรติบตั รOTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2551/2553
ที่มา: http://www.otoptoday.com/wisdom

สรุ ป
หากได้เห็น “ใบไม้สีทอง” ยามที่ตอ้ งกับแสงอาทิตย์ยามเช้า คงไม่มีใครปฏิเสธ ว่ามันเป็ นใบไม้ชนิด
หนึ่งที่งดงามที่สุดในโลกจริ งๆ ใบไม้สีทองเป็ นพืชในสกุลเดียวกับ “ชงโค” มันจึงมีใบที่มีปลายแยกออกจาก
กัน ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นของพืชในสกุล Bauhinia บางคนอาจจะมองดูแล้วคล้ายผีเสื้ อ บางคนมองดูคล้าย
หัวใจ ใบไม้สีทองจะออกดอกในช่วงปลายปี ยามปลายฝนต้นหนาว ดอกของมันจะเป็ นกลุ่มใหญ่สีขาวครี ม
และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงนี้เองที่ใบชุ ดที่เติบโตขึ้นมาพร้อมช่อดอกจะกลายเป็ นสี ทองเปร่ งปรั่ง จน
กลายเป็ นชื่อของเขา “ใบไม้สีทอง” ซึ่ งมีชื่อทองถิ่นภาษายาวีวา่ “ย่านดาโอ๊ะ” สี ที่สวยงามนี้คงไม่ได้สร้างมา
ให้มนุษย์ชื่นชมเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็ นดัง่ คาเชื้ อเชิ ญให้เหล่าแมลงบินมาแวะเวียน เก็บกินน้ าหวานและ
ช่วยผสมเกสรให้กบั เจ้าของ ซึ่ งในป่ าดิบทางใต้ที่เรื อนยอดไม้ส่วนใหญ่เป็ นสี เขียวครึ้ มๆ สี ทองของใบไม้สี
ทองนั้นสามารถมองเห็นไปได้ไกลเป็ นกิโล ถ้าหากจับดูจะรู ้สึกว่าใบสี ทองเหล่านี้มีขนสั้นนิ่มคล้ายกามะหยี
ถ้าหากเราเก็บใบไม้สีทองมาในช่วงนี้ แล้วนามาทับไว้ในหนังสื อเล่มหนาสัก 2-3 เดือน มันก็จะคงสภาพสี
อยูแ่ บบนั้น จนกลายเป็ นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิ วาส เมื่อชาวบ้านนาใบไม้สีทองมาใส่ กรอบหรู หรา
ขายเป็ นของฝากให้ผมู ้ าเยือนได้นาเอกลักษณ์อนั เป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กบั พวกเรา
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