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บทคดัย่อ 
 การศกึษาความหลากหลายพรรณไมใ้ห้สใีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) และน า
พรรณไมท้ีจ่ากการศกึษามาสกดัเป็นสยีอ้มซึง่น าสว่นของใบและเปลอืก โดยผา่นกรรมวธิีย้อมรงัไหมจากสธีรรมชาต ิ
โดยใช้สารส้ม และปูนใส เป็นตัวช่วยในการย้อมสีเพื่อให้สีติดทน จากผลการศึกษาพบ จ านวน 8 วงศ ์  
9 สกุล และ 9 ชนิด ไดแ้ก่ (1) กล้วย (M. sapientum L.)  (2) โกสน (C. variegatum Blume) (3) ขี้เหล็ก  
(C. siamea Lam.) (4) เทียนทอง (D. erecta L.)  (5.) ประดู่ (P.macrocarpus Kurz)  (6)  มะหาด (A. lakoocha 
Roxb.) (7)  สนแผง (T. orientalis  L.) (8) สะเดา (A. indica  var. siam)  and  9)  สกั (T.grandis L.)  
ซึ่งจะไดโ้ทนส ีดงันี้ (1) สเีหลือง ไดแ้ก่ โกสน (C. variegatium Blume) ขี้เหล็ก (C. siamea Lamk.) และสนแผง  
(T. orientalis L.) (2) สนี ้าตาล ไดแ้ก่  มะหาด (A. lakoocha Roxb) กล้วย (M. sapientum L.) และประดู ่
(P.macrocarpus Kurz) (3) สเีขยีว  ไดแ้ก่ สะเดา (A. indica  var. siam) สกั (T. grandis L.) และเทียนทอง  
(D. erecta L.)  ซึง่เป็นพรรณไมท้ี่ให้สขีองพืชตลอดจนการน าภูมปัิญญาท้องถิ่นและองค์ความรูท้างพฤกษศาสตร ์
เพื่อใหเ้กดิความหวงแหนในทรพัยากรธรรมชาตติลอดจนแนวทางการวางแผนในการอนุรกัษ์อย่างยัง่ยนื   
 
ค าส าคญั :  พรรณไมใ้หส้ ีสธีรรมชาต ิการอนุรกัษ์ 
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Abstract 

 This research is to study a plant diversity and utilization dyeing plants in Mahasarakham University 
Demonstration (Secondary).  The leaf and stem bark were used to extract the natural colors from plants. 
Limewater and ash water were used in cocoon dyeing process. As a result, there were 8 families 9 plants 
of dyeing plans found in Mahasarakham University Demonstration (Secondary) as followings (1) M. 
sapientum L. (2) C. variegatum Blume (3) C. siamea Lam. (4) D. erecta L. 5.) P.macrocarpus Kurz  (6)  A. 
lakoocha Roxb. (7) T. orientalis  L.  (8) A.indica  var. siam   and  (9) T.grandis L. The color scheme of the 
plant has 3 colors:  (1)  yellow  ; C. variegatium Blume, C. siamea Lamk. and T. orientalis L. (2) brown ;  
A. lakoocha Roxb,  M. sapientum L., and  P.macrocarpus Kurz  (3) green ;  A. indica  var. siam,  T. 
grandis L. D. erecta L.  There were dyeing plants cooperating with local wisdom utilization of knowledge in 
botanical so that the forest resources will be sustainably conserved.  
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัทัว่โลกตระหนักถึงปัญหาสิง่แวดล้อม
และสิ่งที่เป็นพิษจากการใช้สีส ังเคราะห์กันมากขึ้น  
สีที่ได้จากธรรมชาติเป็นความรู้ด ัง้เดิมของท้องถิ่น 
เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทาง  ศิลปะ 
ที่สืบทอดกนัมาจากอดีต สีที่ใช้ในการมดัย้อมเป็น  
สทีีไ่ดจ้ากธรรมชาติเป็นความรูด้ ัง้เดมิที่สบืทอดกนัมา
จากบรรพบุรุษ แหล่งวตัถุดบิสธีรรมชาติยงั สามารถ
หาได้จ ากส่วน ใบ ล าต้น  เปลือก  ผลหัว  แ ล ะ 
รากของพืช ที่ให้สีส ันสวยงามตามที่ เราต้องการ  
และหาไดไ้มย่าก (จรยิา ทรงพระ, 2553)   
 สมีอีิทธิพลต่อความรูส้ ึกและความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ เราใชส้ีเพื่อสื่อแนวความคดิและ  สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะบนผืนผ้า ซึ่งมีลวดลายที่แตกต่างกัน
ออกไปขึน้อยู่กบัทอ้งถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี 
การย้อมสีธรรมชาติเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีที่
ท าใหเ้กดิโรคต่างๆ ในระบบทางเดนิหายใจ โรคมะเรง็ 
โรคผิวหนั ง  ที่ เ กิดจ ากการสะสมของสาร เคม ี 
สธีรรมชาติมคีุณสมบตัิ เด่นเฉพาะตวั คอื ให้สทีี่สวย 
เยน็ตา ไมฉู่ดฉาด การน าสธีรรมชาตมิายอ้มผา้ยงัช่วย
ลด ปัญหาการท าลายสิง่แวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสขุภาพของผูย้อ้มดว้ย ซึง่รฐับาลและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ ให้ความสนใจสนับสนุนการย้อมสีจาก
ธรรมชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นมากขึ้น การ
มดัยอ้มเป็น งานหตัถกรรมที่มปีระวตัิเป็นมายาวนาน 
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น (ชวนพิศ  สมีาขจร และ
คณะ, 2553)    
 สธีรรมชาตเิป็นสทีีไ่ดจ้ากพืช สตัว์ และแร่ธาตุ
ต่างๆ สามารถน ามามัดย้อมได้ทัง้แบบย้อมร้อน  
และแบบย้อมเย็น สีธรรมชาติเ ป็นสีที่ต้องอาศัย 
สารช่วยในการกระตุ้นช่วยให้สีออกเร็ว และให้ 
สีติด  แนบกับเ ส้น ไหม  ท า ให้สี ไม่ต ก เวล าซัก   
สมีบีทบาทและเกีย่วขอ้งกบัการด ารงชีวติของมนุษย์
มายาวนาน ในหลายพันปีก่อนหน้านี้การทาสีตาม
รา่งกายเป็นสว่นหนึ่งของพิธีกรรมในการทางสงคราม
และการฝั งศพ มีการค้นพบภาพวาดสีเกี่ยวกับ 
การล่าสตัวใ์นถ ้าทีเ่คยเป็นทีพ่กัอาศยัของมนุษย์ยุคหิน
และเสื้อผา้เครื่องใชท้ี่มสีสีนัในหลุมฝัง ศพโบราณใน
อยีปิต์และอนิเดยี ทัง้นี้ในยุคแรกๆ สทีี่น ามาใชไ้ดจ้าก

แร่ ธ าตุ ต่ างๆ  สีแ ล ะการ ใช้ป ระ โยชน์ จ ากสาร 
สีที่ ไ ด้จ ากพืช เ ป็นที่ รู้ จ ักมาตั ้ง แ ต่ สมัย โบร าณ  
ความรูเ้กีย่วกบั สารสแีละการใชป้ระโยชน์สารสจีาก 
woad (Isatis tinctoria L.), Rubia spp. และคราม 
(Indigofera spp.) ในการย้อมเสื้อผ้าและตกแต่ง
เครือ่งมอืเครือ่งใชม้มีานานมากกว่า 2,000 ปี รายงาน
ครัง้แรกในการใชค้รามในจีนมอีายุมากกว่า 6,000 ปี 
ตัวอย่างหนังที่ย้อมสีแดง เหลืองและเขียวที่พบใน
อี ยิ ป ต์ มี อ า ยุ ม า ก ก ว่ า  4,000 ปี  ต้ น ค ร า ม 
และ woad ให้สีน ้าเงนิด า ในยุโรปมีการแข่งขนัดา้น
การค้าระหว่างสจีาก woad ที่มีการปลูกในฝรัง่เศส 
เยอรมนั และองักฤษเป็นส่วนใหญ่และครามที่น าเขา้
จากอิน เดียและ เอ เชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมี
บทลงโทษ อย่างรุนแรงแก่ผูท้ี่จ าหน่ายครามก่อนที่
ครามจะเป็นทีย่อมรบั woad ในที่สุด การใชป้ระโยชน์
สหีลายชนิดจากพืชมจีุดสูงสุดในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่
19 ในชว่งปลายมกีารใชส้สีงัเคราะห์เป็นสว่นใหญ่แทน
การใชส้จีากพืช นับจากการสงัเคราะห์ mauveine ใน
ปี ค.ศ. 1856 มสีมี่วงซึ่งไดจ้ากการสงัเคราะห์ aniline 
dye ใชป้ระโยชน์ส่วนใหญ่ในการย้อมผา้ไหม สาร 
aligarin สกดัได้จาก R. tinctorum L. ให้สีแดง 
สามารถสงัเคราะห์ได้คร ัง้แรกในเยอรมนัในปี ค.ศ. 
1869 ติดตามมาด้วยการสงัเคราะห์คราม ซึ่งมกีาร
ผลติเป็นปรมิาณมากนบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1897 เป็นต้นมา 
ความนิยมในการใชส้ีสงัเคราะห์มีมากกว่าสทีี่ได้จาก
พืชเพราะสสีงัเคราะห์มรีาคาถูก และมคีวามบรสิุทธิ ์
มากกว่าสารสทีี่ไดจ้ากธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์สทีี่
ไดจ้ากพชืลดลงอย่างรวดเรว็ ดงัเห็นไดจ้ากในปี ค.ศ. 
1896 มีเพียงการใช้คราม ที่ผลิตจากบริติชอินเดีย
เท่านัน้ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 4 ของครามที่ใช้อยู่
ทัง้หมด และเมื่อเขา้สู่ศตวรรษที่ 20 สารสจีากพืชมี
ความส าคัญในระดับท้องถิ่น เท่ านั ้น  ( พีร ศักดิ ์  
วรสนุทโรสถ, 2544) 
 ความคงทนของสีเ ป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดคุณภาพและความส าคญัของสารสีจากพืช 
โดยทัว่ไปแลว้สารสทีีไ่ดจ้ากพืชมคีวามคงทนค่อนขา้ง
ต่างสีม ักจะจางหรือสีตกอย่างรวดเร็วเมื่อซักโดย 
ผงซกัฟอกและโดนแดด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม
ของเขตรอ้น สารสจีากพืชใชป้ระโยชน์ในการย้อมผา้
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และเส้นใยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ชนิด ตาม
คุณสมบัติซึ่ง เกี่ยวข้องโดยตรงกับการน าไปใช้
ประโยชน์ - Direct dyes สารสเีชื่อมโยงโดยอาศยั 
hydrogen bond กบั hydroxyl groups ของเสน้ ใยสี
ชนิดนี้จะตก ยกตวัอย่างเช่น เคอร์ควิมนิ - Acid และ 
basic dyes จะรวมกบั acid และ basic group ของขน
สัตว์และไหมตามล าดับ  ติดไม่ทนในเส้นใยฝ้าย 
ยกตวัอย่างเช่น สารสฟีลาโวนอยด์ - Vat dyes เป็น 
สทีี่เกดิขึ้นในเสน้ใยโดยกระบวนการ redox process 
สชีนิดนี้มกัจะติด ทนทาน ไม่มปัีญหาในการซักและ
แสงแดด ยกตัวอย่างเช่น คราม - Mordant dyes  
สยีอ้มเสน้ใยผา้ทีผ่า่นการแชส่ารทีท่ าให้สตีิดแน่น เช่น 
สารประกอบ polyvalent metals เมื่อน าไปย้อมสตีิด
แน่นทนทานมาก ยกตวัอย่างเชน่ อะลิซารนิและโมรนิ
ดนิ สารที่เรยีกว่า  “mordants”  จะเป็นตวัช่วยในการ
เพิม่การตดิสใีนเสน้ใย ในสมยัโบราณจะใช ้การเติมมูล
สัตว์หรือปัสสาวะลงไปในถังย้อม ในปัจจุบันสาร 
mordants ที่ใชเ้ป็นเกลือของโลหะ จ าพวกอะลูมนิัม  
เหล็ก ดบีุก หรอืโครเมยีม ท าหน้าที่เป็นตวัเชื่อมทาง
เคมีระหว่างโมเลกุลสแีละเสน้ใย พืชบางชนิดเช่นใบ
และเปลือกล าต้นของไมส้กุล Symplocos spp. ยงัคง
นิยมน ามาใชเ้ป็น mordant ทัง้นี้สาร mordant จะมผีล
ต่อสทีี่ไดจ้ากการย้อม เพื่อให้สตีิดแน่นทนทานยิ่งขึ้น 
มีการน าเส้นใยที่ผ่าน การย้อมมาแช่ในสารผสม
ระหวา่งปนูและน ้าตาลหรอืยอ้มดว้ยสารสจีากพืช เช่น 
จากตาดอกของ Sophora japonica L. ในการย้อมข ัน้
สดุทา้ย (พรีศกัดิ ์วรสนุทโรสถม 2544). 
 ส าหรบัการศึกษาพรรณไม้ที่ให้สีในประเทศ
ไทยมีดังนี้  ผ่องศรี ร อดโพธิ ท์อ ง  ( 2560)  ได้มี
การศกึษาและรวบรวมพชืพื้นเมอืงในประเทศไทยที่ให้
สใีนการยอ้มผา้สธีรรมชาตสิ าหรบัเสน้ใยฝ้าย และไหม 
โดยศึกษาวิธีการย้อมสีที่ เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
ย้อมผา้สีด าที่มีความคงทนของสีต่อแสงและการซัก 
พืชพื้นเมอืงที่รวบรวมได ้ตามภาคต่างๆ ในประเทศ
ไทย คือ กระจาย  กระบก ก้างปลา เครือคนทา 
โคลงเคลงขี้นก เงาะ ตันหยง ตับเต่าต้น ตะโกไทย 
น้อยโหน่ง ประสัก ฝาง ฝร ัง่  มะกาเครือ มะเกิ้ม 
มะเกลือ  มะขามป้อม มะพลับ มะยมป่า มังคุด  
แมแหมะ รกฟ้า สมอทะเล สมอพิเภก สมอไทย เสมด็ 

สพีบั หมาก และหูกวาง โดยใชส้่วนที่เป็นผล ดอก ใบ 
เนื้อไมแ้ละเปลอืก ล าตน้มาสกดัสยี้อม หลกัการย้อมส ี
ทีใ่ชใ้นการย้อมผา้สดี า คอื การย้อมแบบสมีอร์แดนท์
และการย้อมแบบรดีวิส์หรอืแบบสแีวต็ การสกดัส ีใช้
วธิีการต้มแล้วน าน ้ าสีมาย้อมผ้าแบบย้อมร้อน แล้ว
ย้ อ ม ทับ ด้ ว ย ส า ร ช่ ว ย ติ ด  คื อ  น ้ า โ ค ล น ห รื อ 
เฟอรสัซัลเฟต สีของผา้จะมคีวามคงทนต่อแสงและ
การซกัระดบัดมีาก พชืที่นิยมใชย้้อมผา้สดี ามาก ที่สุด 
คอื มะเกลอื ส่วนพืชพื้นเมอืงอื่น จะใชเ้ป็นวตัถุดบิใน
การย้อมตามความสามารถในการหา วตัถุดบิได้ง่าย
ในพื้นที ่มชญา  ศรธีรรม และคณะ (2559) พนัธุ์พชืให้
สีย้อมไหมในชุมชนทอผ้าไหม จังหวดัสุรินทร์ เป็น
สว่นหนึ่งของโครงการส ารวจพนัธุ์พืชให้สยี้อมไหมใน
จงัหวดัสุรนิทร์ ในโครงการ อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามกุมาร ี(อพ.สธ.) ขอบเขตพื้นที่ศกึษา 5 ชุมชน 
คอื บา้นจะบก บา้นสามคัค ีอ าเภอจอมพระ บา้นนาตงั 
บา้นเขวาสนิรนิทร์ อ าเภอจอมพระ และบา้นท่าสว่าง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ โดยพื้นที่ส ารวจและสมัภาษณ์
ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกบัการย้อมสีธรรมชาติ ผลการ
ส ารวจพบพนัธุ์พชืให้สยี้อมไหมธรรมชาติ 19 วงศ์ 32 
ชนิด ดงันี้  กระถินณรงค์ กล้วย ขนุน ขมิ้น ขี้เหล็ก
บา้นคราม แคบา้น ค าแสด คูน ชงโค ชะมวง ตะคร้อ 
ตะไคร้ ทับทิม เทียนทอง บวบหอม ประดู่ป่า ปีบ 
พฤกษ์ เพกา มะเกลอื มะขาม มะพรา้ว มะพูด มะม่วง 
มะยม มะหวด ยอบา้น ยางนา สะเดา หมากสง และ
อญัชนั  สว่นประกอบของพืชที่ให้สแีบ่งได ้7 ส่วน คอื 
(1) ราก (2) ล าต้น (3) เปลือกต้นหรอืเปลือกกิง่ (4) 
ใบ (5) ดอก (6) ผล และ (7) เมล็ด พบว่าโทนสทีี่ได้
จากพชืม ี8 โทนส ีดงันี้ (1) โทนสแีดง-ชมพู (2) โทนสี
เหลือง-ทอง (3) โทนสนี ้าตาลกาก ี(4) โทนสเีทา-ด า 
(5) โทนสนี ้าเงนิ-ฟ้า (6) โทนสมี่วง (7) โทนสสีม้-แสด 
และ (8) โทนสีเขียว ซึ่งแต่ชนิดพันธุ์พืชอาจให้สี
มากกวา่ 1 ส ีขึน้อยู่กบัส่วนประกอบของพืช กรรมวธิี
การยอ้ม การใชส้ารช่วยย้อม และการใชส้ารช่วยติดส ี
โดยขอ้มลูดงักล่าวจะบนัทึกเป็นฐานทรพัยากรดา้นไม้
ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและ
อนุรกัษภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่สบืไป 
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 จากการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายจึงเลือกหวัขอ้ การศกึษาความ
หลากหลายพรรณไมท้ีใ่ห้สยี้อมในเขต โรงเรยีนสาธิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) ตลอดจนเป็น
การสร้างองค์ความรู้และแนวทาการจัดการการใช้
ทรพัยากรเพื่อเป็นแนวทางการอนุรกัษ์พรรณไมท้ี่มใีน
ทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารศึกษา      
 ศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ทีให้สี
ย้อมในบริเวณพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)  
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั   
3.1 การส ารวจพรรณไม้  
  ศกึษาเอกสารขอ้มลูพรรณไมท้ีใ่หส้ตีามหนังสอื
พนัธุ์ไมย้อ้มส ี (พินัย ห้องทองแดง, 2558) ออกพื้นที่
ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)และเก็บตัวอย่างพรรณ
ในช่วงระหว่าเดอืนมกราคม–กุมภาพนัธ์ 2562 มกีาร
บนัทึกข้อมูลลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา 
ชือ่พื้นเมอืง การใชป้ระโยชน์ และการให้สขีองพรรณ
ไม้ โดยอิงข้อมูลพรรณไม้จากเอกสารต ารา เช่น 
หนงัสอืชือ่พรรณไมใ้นประเทศไทย (2559)  
3.2 การสกดัสีจากพรรณไม้ 
  ผู้วิจ ัยด าเนินการการสกัดพรรณไม้ที่น ามา
ศกึษา มขี ัน้ตอนดงันี้  
  1) น าส่วนของเปลือกไมห้รอืใบไมใ้นส่วน
ของใบมาใหห้ัน่ชิ้นเล็กๆแล้วน าไปต้มในบกีเกอร์ โดย
ใชอุ้ณหภมู ิ70 องศาเซลเซยีสซึง่ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
  2) กรองน ้าทีต่ม้โดยใชผ้า้ขาวบาง 
  3) ตัง้ทิ้งไวแ้ลว้เทใสข่วดเพื่อเตรยีมเป็นสทีี่
จะยอ้มรงัไหม  
3.3 การฟอกล้างรงัไหม 
 ขั ้น ต อน นี้ เ ป็ น เ ต รีย ม ตั ว อ ย่ า ง ร ัง ไ ห ม 
ทีจ่ะยอ้มสจีากข ัน้ตอนที ่2 เพื่อจ ากดัโปรตีนในเสน้ไย
ไหม ดงันี้  
  1) น ารงัไหมไปต้มน ้ารอ้น ในบกีเกอร์โดย
ใชอุ้ณหภมู ิ70 องศาเซลเซยีสซึง่ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง  

  2) เติมผงด่าง (NaOH) ลงไป 60 กรมั ใน
บกีเกอรท์ีต่ม้ โดยใชเ้วลา 1 ช ัว่โมง     
  3) น ารงัไหมทีต่ม้แล้วไปผึง่แดด เพื่อให้รงั
ไหมแหง้ เพื่อเตรยีมยอ้มในขัน้ตอนที ่3  
3.4 การย้อมสี  
 ขัน้ตอนนี้เป็นข ัน้ตอนการยอ้มสโีดยใชส้ารช่วย
ตดิส ี(mordants)  เชน่ สารสม้ และน ้าปูนใส ในย้อมสี
เพื่อใหส้ตีดิคงทน มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  1) น าสีที่เตรียมในขัน้ตอนที่ 2 แล้วเติม
เกลอืแกง (NaCl) แลว้คนจนละลายใหเ้ขา้กนั 
  2) น ารงัไหมทีไ่ดจ้ากข ัน้ตอนที่ 3 โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ (1) รงัไหมที่น ามาย้อมโดยตรง
กบัสีสกัดจากขัน้ตอนที่หนึ่งโดยตรง (2) ร ังไหมที่
น าไปแชน่ ้าปนูใส โดยใชเ้วลา 15 นาท ีก่อน าไปย้อมส ี
(3) รงัไหมทีน่ าไปแชน่ ้าสารละลายสารสม้ โดยใชเ้วลา 
15 นาท ีกอ่น าไปยอ้มส ี
  3)  น าน ้ าสีมีต้มที่อุณหภูมิในช่วง 70-95 
องศาเซลเซยีส โดยใชเ้วลา 1 ช ัว่โมง 
  4) น ารงัไหมทีเ่ตรยีมไวใ้นข ัน้ที ่3 มาต้มใน
ข ัน้ตอนที ่4.3 โดยใชเ้วลา 1 ช ัว่โมง หลงัจากนัน้น ารงั
ไหมทีต่ม้แลว้มาผึง่แดด เพื่อใหร้งัไหมแหง้ 
  5)  ส ัง เ กต  บัน ทึกผล การศึกษาแ ล ะ
ถา่ยภาพการตดิสขีองรงัไหมทัง้ 2 สว่น คอื (1) สยี้อม
ที่ไม่ใช้สารช่วยติดส ีและ (2) สยี้อมที่ไม่ใช้สารช่วย 
ตดิส ี
 
4. ผลการศึกษา  
  ตอนที ่1 การศกึษาขอ้มลูพรรณไมใ้หส้ ี
   จากการส ารวจพรรณไม้ให้สีในบริเวณ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
ในระหวา่งเดอืนมกราคม–กมุภาพนัธ์ 2562 พบพรรณ
ไม้ให้สีจ านวน 8 วงศ์ 9 สกุล 9 ชนิด ซึ่งพบ พืชที่
จ าแนกตามลักษณะ ซึ่งมีการบรรยายลักษณะทาง
พฤกษศาสตรข์องชนิดทีน่ ามาศกึษามดีงันี้   
 1) Musa  sapientum L. -- Syst. Nat., ed. 
10. 2: 1303. 1759.    
  ลกัษณะวิสยั พืชล้มลุกอายุหลายปี ล าต้น
เทยีมสงู 2.5-3.5 เมตร ใบ ใบเดีย่ว เรยีงเวยีนที่ปลาย
ยอด แผ่นใบเรียบเรียวยาวมี 2 ด้าน มีเขียวอ่อน 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=797606-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DMusa%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3DSapientum%2B%26output_format%3Dnormal
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และแก่ ขนาดของแผ่นใบ กว้าง 60-80 เชนติเมตร 
ยาว 2-4 เมตร และวาวมนั เหนียวกว่าตองชนิดอื่นๆ 
รูปร่างของแผ่นใบ เรียบยาว ปลายใบ เว้าบุ๋ม โคน
ใบ รูปเงี่ยงลูกศร ดอก ดอกเดี่ยว ออกดอกปลาย
ยอด กลบีเลี้ยง  แยกจากกนั จ านวน 2 กลีบ สขีาวอม
เหลืองและม่วง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกบัปลายแยก
เป็น 4 แฉก สีม่วงแกมแดงเป็นหลอด (tubular) มีใบ
ประดบัสแีดงม่วง เกสรเพศผูม้ ีจ านวน 1 อัน เกสรเพศ
เมีย มีจ านวน 16 อัน สแีละลกัษณะสีขาวอมเหลือง  
รงัไข ่รงัไขใ่ตว้งกลบี ผล มลีกัษณะเป็นเครอืกลว้ยและ
ผลมเีขยีวอ่อน แต่ละเครอืม ี5 – 10 หว ีและแต่ละหว ี
ม ี6 – 8 ผล ผลสกุมเีนื้อในสเีหลอืง รสหวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย มกีลิ่นหอม เมล็ด ไม่ม ีออกดอกและติดผล
ตลอดปี   
 ประเทศไทย – พบโดยทัว่ไป การกระจายพนัธุ์  
–  เอเซยีใตแ้ละเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้
 นิเวศวทิยา – ชอบพื้นทีช่ ืน้ กลางแจง้   
 ชื่ อ พื้ น เ มื อ ง  –   ก ล้ ว ย ม ะ ลิ อ่ อ ง  , 
(จนัทบรุ)ี  กลว้ยใตแ้ละกลว้ยอ่อง (เชยีงใหม,่พะเยา) , 
กลว้ยอ่อง (ชยัภมู,ิพะเยา)   
 การน ามาใช้ประโยชน์  – ใช้เป็นพืชอาหาร 
พชืทีน่ ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั และเป็นพรรณไมใ้ห้สี
เทาด า  (พนิยั หอ้งทองแดง,  2558) 
 2) Codiaeum variegatum Blume Bijdr. Fl. 
Ned. Ind. 12: 606. 1826.  
  ลกัษณะวสิยั ไมพุ้่ม สูง 2-3 ม.ใบ ใบเรยีง
เวยีนสลบัใบเดีย่ว แผน่ใบรปูใบมหีลายแบบ เช่น กลม 
แถบยาว รปูไข่แกมรูปหอก ความกวา้งยาวของใบไม้
ไม่สามารถก าหนดได้เนื่องจากมีความผนัแปรมาก 
โคนใบแหลม ปลายใบแหลม บางครัง้มเีสน้กลางใบยื่น
แล้วมรียางค์แผ่เป็นใบเล็กๆ อีก 2 ใบ ขอบใบเรียบ
หรือเวา้ บางตอนเว้าถึงเสน้กลางใบ แผ่นใบอาจบิด
เป็นเกลยีว มสีตี่างๆ เช่น ขาวเหลือง ชมพู แดง ม่วง
และสีด า ดอก ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกแยกเพศ  
ช่อดอก ช่อดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนตน
เดยีวกนั ชอ่ดอกเพศผูม้ดีอกกลม เล็ก ดอกย่อยม ี30-
60 ดอก กลบีดอก 5-6 กลบี เกสรเพศผู ้มจี านวนมาก 
ช่อดอกเพศเมียตัง้ขึ้น มี10-20 ดอก ไม่ม ีกลีบดอก 
เกสเพศเมยี เกสรเพศเมยีแยกเป็น 3 แฉกผล ผลกลม 

ม ี3 พู เมือ่แก่ แตกได ้ เมล็ด ม ี3 เมล็ด แต่ละช่องม ี
1 เมลด็  
 ประเทศไทย – พบโดยทัว่ไปเป็นกลุ่มไมป้ระดบั  
 การกระจายพันธุ์  –  คาบสมุทรมาเลเซีย 
ออสเตรเลีย เอเชยี ตะวนัออกเฉียงใต้และแถบหมู่
เกาะแปซฟิิก 
 นิเวศวทิยา – ปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ไป 
 ชือ่พื้นเมอืง – โกสน  
 การน ามาใชป้ระโยชน์  – ใชเ้ป็นไมป้ระดบัและ
เ ป็ น ไ ม้ พ ร ร ณ ไ ม้ ใ ห้ สี เ ขี ย ว ใ บ ไ ม้  ( พิ นั ย  
หอ้งทองแดง, 2558)   

3) Cassia siamea Lam. -- Encycl. [J.La 
marck & al.] 1(2): 648. 1785. 
  ลักษณะวิส ัย ไม้ต้น สูง  8-15 เมตร  
ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อย 7-10 คู่ แผ่นใบรูปไข่
แกมขอบขนาน กวา้ง 1-2 ซม. ยาว 3-7 เซนติเมตร 
ปลายมน ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง 
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปค่อนขา้งกลม ขนาดไม่เท่ากนั 
กลบีดอกรปูไขก่ลบั ยาว 1.5-2 เซนตเิมตร เกสรเพศผู ้
10 อนั เกสรเพศเมยี รงัไข่มขีน ผลเป็นแบบฝัก แบน 
ยาว 20-30 เซนตเิมตร กวา้ง 1-1.5  เซนตเิมตร  
  ประเทศไทย – พบโดยทัว่ไปทุกภมูภิาค   
  การกระจายพนัธุ์  –  พบโดยทัว่ไป  
  นิเวศวทิยา –  พบตามป่าที่ระดบัความสูง
ค่อนข้างต ่า นิยมเอามาปลูกตามบา้น หรือเป็นไมใ้ห้
รม่ตามทาง 
  ชื่อพื้นเมือง –   ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี) 
ขี้เหล็กบ้าน (ล าปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) 
ขีเ้หลก็ใหญ่ (ภาคกลาง)และขีเ้หลก็จหิรี ่(ภาคใต)้  
  การน ามาใชป้ระโยชน์  – เนื้อไม ้ใชท้ าฟืน 
ใบอ่อน เป็นอาหารและเป็นยาระบาย ดอก เป็นยา
นอนหลับ และเป็นพรรณไม้ให้สีเขียวใบไม้  (พินัย 
หอ้งทองแดง,  2558)     
   4)  Duranta erecta L. -- Sp. Pl. 2: 637. 1753.  
  ลกัษณะวสิยั ไมพุ้่ม เรอืนยอดทรงพุ่มนัน้
จะเป็นทรงกลม ใบ ใบเดีย่ว สีของใบจะเป็นสีเขียว
อ่อนอม เหลืองถึงเหลืองทอง แผ่นใบกว้าง 1-1.5 
เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ใบย่อย ประมาณ  
7 ใบ  รูปร่างแผ่นใบจะเป็นรูปร ีปลายใบเรยีวแหลม 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=16230-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCodiaeum%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCodiaeum%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal&id=1147-2
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCodiaeum%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal&id=1147-2
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=862736-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DDuranta%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Derecta%26output_format%3Dnormal
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โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ขนาดแผ่นใบย่อย 
กวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร การเรยีงตวั
ของใบบนกิง่จะเรยีงตวัสลบัระนาบ ดอก ดอกจะเป็น
ดอกช่อ  ช่อกระจุกแยกแขนง ต าแหน่งที่ออกดอกจะ
ออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงแยกจากกัน จ านวน  
6 กลีบ สเีขยีว กลีบดอก โคนเชื่อมติดกนั รูปกงล้อ 
เกสรเพศผู้ มีจ านวน 5 อัน สีครีม เกสรเพศเมีย  
มจี านวน 2 อนั สีเขียว รงัไข่ จะเป็นลักษณะรงัไข่
เหนือวงกลีบ ผล จะเป็นผลเดี่ยว จะเป็นผลสด  
ผลเมลด็เดยีวแขง็ สขีองผล ผลอ่อนจะเป็นสเีขยีวอ่อน 
ผลแกจ่ะเป็นสสีม้ รปูรา่งผลกลม   
 ประเทศไทย – พบในทัว่พื้นทีเ่ขตรอ้น 
 การกระจายพนัธุ์  –  พบในทัว่พื้นทีเ่ขตรอ้น 
 นิเวศวทิยา –  ตอ้งการแสงมาก ชอบความชืน้ 
 ชือ่พื้นเมอืง –  เทียนทอง พวงม่วง และเทียน
พญาอนิทร ์  
 การน ามาใช้ประโยชน์  –  นิยมปลูกเป็นกลุ่ม
ไมพุ้่มใหญ่ เพื่อตกแต่งสวนบรเิวณแนวรัว้ เป็นพรรณ
ไมใ้หส้เีขยีวใบไม ้ (พนิยั หอ้งทองแดง,  2558)     
  5) Pterocarpus  macrocarpus Kurz – J. 
Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 43(3): 187. 1874. 
  ลักษณะวิส ัย ไม้ต้น ผลัดใบ สูง  15-30 
เมตร  เปลือกต้นสนี ้าตาลด า แตกสะเกด็ เปลือกในมี
น ้ าเลี้ยงสีแดง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียง
สลบั ใบย่อยเรยีงสลบั แบบแกน 4-10 ใบ แผ่นใบย่อย
รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว  
5-15 เซนตเิมตร ดา้นปลายใบเป็นติ่ง โคนใบมน ดอก 
สเีหลือง กลิ่นหอม ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกเป็น
ช่อตามง่ามใบ ดอกรูปคล้ายดอกถัว่  กลีบเลี้ย ง  
ม ี5กลบี เชือ่มกนั สเีขยีว กลบีดอกสเีหลือง เกสรเพศ
ผูม้ ี 10 อัน เกสรเพศเมีย มีรงัไข่ 1 อนั ผล รูปโล่  
แผเ่ป็นปีกแบนๆ ตรงกลางนูน เสน้ผ่าศูนย์กลาง 5-7 
เซนตเิมตร และเมือ่ผลอ่อนจะมขีนปกคลุม เมลด็ รปูร ี 
 ประเทศไทย – พบโดยทัว่ไปทุกภมูภิาค  
 การกระจายพนัธุ์  –  พบในประเทศอินเดีย 
อนิโดนีเซยี ลาว ไทย กมัพูชา และทางใตข้องเวยีดนาม  
 นิ เ ว ศ วิ ท ย า  –  ป่ า เ บญ จ พ ร ร ณ แ ล้ ง  
ป่าเบญจพรรณผสม และในป่าดบิแลง้ทัว่ๆ ไป 

 ชื่อพื้นเมอืง –  ประดู่ (ภาคกลาง) ประดู่เสน 
(ราชบรุ ีสระบรุ)ี ดู ่ ดูป่่า กะเลน (ภาคเหนือ) 
 การน ามาใช้ประโยชน์  –  เนื้อไม้ใช้ในการ
กอ่สรา้งทัว่ๆ ไป ทัง้ภายในและภายนอก เฟอร์นิเจอร์
เครื่องมือเครื่องใช้ เปลือกไม้: ใช้ย้อมผ้า และให้ 
น ้าฝาดส่าหรบัฟอกหนัง เป็นพรรณไม้ให้สีน ้ าตาล   
(พนิยั หอ้งทองแดง,  2558)    
 6) Artocarpus lakoocha Roxb. Fl. Ind. (Rox 
burgh) 3: 524. (1832)  
  ลัก ษณ ะ วิ ส ั ย  ไ ม้ ยื น ต้ น ข น า ด ใ ห ญ่  
สงู 15-25 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุ่มกลม ล าต้นเกลี้ยง 
ตรง เปลือกต้นสนี ้าตาลอมแดงถึงน ้าตาลเข้ม ต้นแก่
ผวิจะหยาบและแตกเป็นสะเกด็เล็กๆ ยอดอ่อนมขีน 
สนี ้ าตาลออกแดงหนาแน่น มีน ้ายางสีขาว ใบ เดี่ยว
เรียงแบบสลบัระนาบเดียว รูปไข่หรือรูปขอบขนาน
ขน าด  25-30×15-20 เ ซ นติ เ ม ต ร  ป ล าย ใ บมน  
ฐานใบมนหรอืแหลมกวา้ง อาจเบี้ยวไม่สมมาตร ขอบ
ใบเรยีบหรอืมซีี่จกัเล็กน้อย ใบแก่สีเขยีวเข้ม เหนียว
คลา้ยหนงั ดา้นบนมขีนหยาบเลก็น้อย ดา้นล่างสเีขยีว
อมเทา มขีนหยาบสเีหลืองเล็กน้อย เสน้ใบขา้ง 8-20 
คู่ จรดกนัที่ขอบใบ เสน้ใบย่อยเห็นชดัเจนที่ดา้นท้อง
ใบ กา้นใบยาว 1.4-3.3 เซนติเมตร มขีนแขง็สเีหลือง
หนาแน่น หูใบ พบหูใบเลก็บาง ขนาด 4-5 เซนติเมตร 
รูปหอกซึ่งหลุดร่วงเร็วและมีขนปกคลุมหนาแน่น กิ่ง
กา้นคอ่นขา้งอ่อน หนา 3-6 มลิลเิมตร ไมม่รีอยแผลวง
แหวน ดอกเป็นชอ่กลมแน่นสเีหลืองหม่นถึงชมพูอ่อน
แบบชอ่กระจุก ดอกแยกเพศรว่มต้น ช่อดอกตวัผูก้ลม 
ชอ่ยาว 0.8-2 เซนตเิมตร ออกเป็นช่อเดีย่วที่ซอกหรอื
ช่วงล่างของกิง่กา้น โคนเชื่อมติดกนัเป็นหลอด กลีบ
เลี้ยงม ี2 พู ลึก เกสรเพศผูจ้ านวนมาก เกสรเพศเมยี 
ชอ่ดอกตวัเมยีรปูไข ่หรอืรปูขอบขนาน มสีเีหลืองอ่อน 
ออกตามกลีบช่วงบน กวา้ง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 
1.2-2.3 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกหยกั กา้นช่อยาว 
2.5-3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผล สดมเีนื้อ 
เป็นผลรวมรูปร่างบดิเบี้ยว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.5-8 เซนติเมตรก้านผลยาว 1.2-3.8 เซนติเมตร  
สเีหลอืงอ่อน หรอืสม้ ผลแกส่เีหลอืงปนน ้าตาล รูปร่าง
บิดเบี้ยวเป็นตะปุ่ มตะป ่ า ผิวนอกมีขนนุ่มคล้าย
ก ามะหยี่ เนื้อในสเีหลืองเขม้ถึงสชีมพู เมล็ด รูปขอบ

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=516502-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPterocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Bmacrocarpus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=8682-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DArtocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Blakoocha%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DArtocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Blakoocha%26output_format%3Dnormal&id=5717-2
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DArtocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Blakoocha%26output_format%3Dnormal&id=5717-2
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ขนาน หรอืเกอืบกลม สนี ้าตาลเทา จ านวนมาก ขนาด 
1.2 เซนตเิมตร  
 ประเทศไทย –พบโดยทัว่ไป  
 การกระจายพนัธุ์  –  พบทัว่ไปในทีก่ึง่โล่งแจง้  
 นิ เวศวิทยา –  พบตามป่าเต็ง ร ัง  ป่าดิบ  
และป่าเบญจพรรณ 
 ชื่อพื้นเมือง –  หาด (ทัว่ไป) มะหาดใบใหญ่ 
(ตรงั) หาดขนุน ปวกหาด (เหนือ) ขนุนป่า 
 การน ามาใช้ประโยชน์  – เนื้อไม้ - ใช้ท า
เสา หมอนรองรางรถไฟ สะพาน ด้ามเครื่องมอืทาง
การเกษตร ผืนระนาดเอก  ผืนระนาดทุ้ม  และลูก
โปงลาง ผล เมือ่สกุสามารถรบัประทานได ้เนื้อเยื่อหุ้ม
เมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานเป็นพรรณไม้ให้สีเหลือง   
(พนิยั หอ้งทองแดง,  2558)  
  7) Thuja orientalis  L. -- Sp. Pl. 2: 1002. 
1753.  
 ลักษณะวิส ัยเป็นไม้พุ่ม   แตกกิ่งก้านสาขา
มากมาย และล าต้นจะบิดเป็นเกลียว  เปลือกต้น 
มี สี น ้ า ต า ล อ ม แ ด ง   ล า ต้ น จ ะ สู ง
เต็มที่ ประมาณ  20  เซนติ เมตร ใบ ไม้ร่วม แตก
ออกเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียงติดกนัแน่นกับกิ่ง ซึ่งอยู่
ลกัษณะเป็นแผง มสีเีขยีวสดออกดอกเป็น ดอก ดอก
เดีย่ว ดอกตวัผูแ้ละตวัเมยีจะอยู่คนละดอก แต่กอ็ยู่ใน
ต้นเดยีวกนั ดอกเพศเมียนัน้ไม่มกี้าน แต่ดอกเพศผู้
นัน้มกีา้นแต่ส ัน้ ผล ไมพ่บ  
 ประเทศไทย –พบโดยปลูกเป็นไมป้ระดบั  
 การกระจายพนัธุ์  –  พบทัว่ไปในทีโ่ล่งแจง้  
 นิเวศวทิยา –  ชอบความชืน้พอประมาณ  
 ชือ่พื้นเมอืง –   จนัทย ี จนัทน์ยี ่(เชยีง 
ใหม)่, สนเทศ สนแผง (กรงุเทพฯ) 
 การน ามาใชป้ระโยชน์  – ปลูกเป็นไมป้ระดบั  
เมล็ด มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ ใช้แก้อาการ
ทอ้งผกู หรอืจะใชเ้มลด็สนหางสงิห์รว่มกบัเมล็ดกญัชา 
อย่างละ 15 กรัม น ามาต้มกบัน ้ ารบัประทานก็ได ้
(เมล็ด)  เป็นพรรณไมท้ี่ให้สเีขยีวใบไม ้ (พินัย ห้อง
ทองแดง,  2558)  
  8) Azadirachta indica  var. siam valleton  
A.Juss. Mém. Mus. Hist. Nat. 19: 221 (Mel. 69). 
1830.  

  ลกัษณะวสิยั ไมย้ืนต้นสูง 8-15 เมตร ผลดั
ใบ ทุกส่วนมีรสขม เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่อง
ตามยาว ยอดอ่อนที่แตกใหม่มสีนี ้ าตาลแดง ใบ เป็น
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยฐานใบไม่
เท่ากนั รูปใบหอกปลายสอบ ขอบใบหยักแบบฟัน
เลื่อย กวา้ง 3-4 เซนตเิมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ดอก 
ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน ดอกมีขนาด
เลก็ กลีบดอกสขีามม ี5 กลีบ ผล เป็นผลสดรูปกลมรี
ขนาดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมล็ด 
มเีมลด็เดีย่ว แขง็ 
 ประเทศไทย – พบทัว่ทุกภาค  
 การกระจายพนัธุ์  –  ในธรรมชาติพบกระจาย
ทัว่ไป  
 นิเวศวทิยา –  บรเิวณป่าเบญจพรรณ และป่า
ดบิแลง้  
 ชือ่พื้นเมอืง –   กะเดา สะเลยีม Neem Tree 
 การน ามาใชป้ระโยชน์  –  ช่อดอกอ่อนนิยมใช้
เป็นอาหาร ในต ารายาไทยใชก้า้นอ่อนและใบแกไ้ขทุ้ก
ชนิด เปลอืกตน้แกท้อ้งเดนิ ใชแ้กบ้ดิมูกเลือด ผลเป็น
ยาถ่ายพยาธิ แกร้ดิสดีวง แกปั้สสาวะพิการ ดอกเป็น
ยาบ ารุงธาตุ รากใชแ้กไ้ข ้ท าให้อาเจียน ในทางเคมี
พบว่าเมล็ดและใบมีสาร azadirachtin ซึ่งมีฤทธิฆ์่า
แมลงได้ผลดีหลายชนิด พรรณไมใ้ห้สนี ้ าตาล (พินัย 
หอ้งทองแดง,  2558)  
  9) Tectona grandis L.f. Suppl. Pl. 151. 1782.  
  ลักษณะวิสยั ไม้ต้นขนาดใหญ่ ล าต้นตัง้
ตรงสงูไดถ้งึ 30 เมตร ผลดัใบในฤดูรอ้น เปลือกเรยีบ
หรือแตกเป็นร่องตื่นเล็ก ๆ สีเทา โคนต้นมกัเป็นพู
ต ่าๆ ใบ ใบเดียว ต้นเล็กจะมีใบใหญ่มาก โคนใบมน 
ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร  
กว้างเกอืบเทาความยาวเนื้อใบสากคาย สีเขียวเข้ม 
ดา้นหลงัใบสอี่อนกว่า ถ้าขยี้ใบสดจะมสีแีดงช ้า และ
เปลีย่นเป็นสเีขยีวคล ้า ดอก เป็นชอ่ใหญ่หลวม ๆ ตาม
ปลายกิง่ ดอกมขีนาดเลก็สขีาวนวล รว่งง่าย เกสรเพศ
ผู ้5 อนั ผล แห้งเป็นกระเปาะค่อนข้างกลม วดัเส้น
ผ่านศูนย์ประมาณ 2 เซนติเมตรเปลือกแขง็ภายใน
โปรง่ เมลด็ เมลด็ 1-3 เมลด็  
 ประเทศไทย – ทัว่ทุกภูมิภาคเนื่องจากเป็น
กลุ่มไมเ้ศรษฐกจิทีส่ าคญั  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=263958-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DThuja%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dorientalis%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=4593-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DAzadirachta%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dindica%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DAzadirachta%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dindica%2B%26output_format%3Dnormal&id=4267-2
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=22405-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DTectona%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dgrandis%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPublicationSearch.do?back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DTectona%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dgrandis%2B%26output_format%3Dnormal&id=1252-2
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 การกระจายพนัธุ์  –  ในเขตรอ้น  
 นิเวศวิทยา –  พบทัว่ไปตามป่าผลัดใบทาง
ภาคเหนือทีร่ะดบัความสงู 500 เมตรลงมา 
 ชือ่พื้นเมอืง –   ปายี้  เสบ่ายี้  เป้อย ี และปีฮอื 
 การน ามาใช้ประโยชน์  –  ไม้สกัให้เนื้อไม้
ทนทาน สวยงาม ใชใ้นการก่อสรา้งบา้นเรอืน ต่อเรอื 
รถ แกะสลัก เครื่องมือกสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สี
เหลืองถึงสีน ้ าตาลมักมีเส้นสีแก่แทรกเลื่อยไสกบ
ตกแต่งชกัเงาได้ง่ายและดมีาก แมลงไม่ชอบกดัแทะ 
พรรณไมใ้หส้เีขยีวใบไม ้(พนิยั หอ้งทองแดง, 2558)  

 ตอนที่ 2 การย้อมสีรงัไหมจากสีธรรมชาต ิ 
การย้อมสีของร ังไหมจากพรรณไม้ให้สีในบริเวณ
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)  
ระหวา่งเดอืนมกราคม–กมุภาพนัธ์ 2562 ไดน้ าพรรณ
ไมท้ี่ให้สจี านวน 8 ชนิด ไดแ้ก่ 1) M. sapientum L.  
2) C. variegatum Blume 3) C. siamea Lam.  
4) D. erecta L. 5.) P.macrocarpus Kurz  
6) A. lakoocha Roxb. 7) T. orientali L. 8) A.indica  
var. siam และ 9) T.grandis L. น ามาสกดัให้ได้ส ี 
ได้ทัง้หมด 3 โทนสี ไดแ้ก่ 1) สีเหลือง 2) สีน ้ าตาล 
และ 3) สเีขยีว ตามล าดบัดงัแสดงในตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 แสดงรายชือ่พรรณไมท้ีใ่หส้ตี่างๆ ทีน่ ามายอ้มสรีงัไหม  
 
ล าดบั พรรณไม้ท่ีให้สี เหลือง น ้าตาล เขียว 
1.  M. sapientum L.   /  
2.  C. variegatum Blume /   
3. C. siamea Lam. /   
4. D. erecta L.   / 
5. P.macrocarpus Kurz  /  
6. A.lakoocha Roxb.  /  
7. T. orientalis  L. /   
8. A.indica  var. siam   / 
9. T.grandis L.   / 

 
5. สรปุผล 
 จากผลการศกึษาความหลากหลายของพรรณ
ไม้ให้สีในเขตพื้นที่โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พบพืชจ านวน 8 วงศ ์ 
9 สกุล และ 9 ชนิด  ไดแ้ก่ 1) กล้วย (M. sapientum 
L.) 2) โกสน (C. variegatum Blume) 3) ขี้เหล็ก  
(C. siamea Lam. 4) (เทียนทอง) D. erecta L.  
5.)  ปร ะดู่ (P.macrocarpus Kurz)  6)  ม ะห าด  
(A. lakoocha Roxb) 7) สนแผง (T. orientalis  L.)  
8) สะเดา (A.indica var. siam)และ 9) สกั (T.grandis 
L.) พืชที่พบมากที่สุดคือ พืชวงศ์ถัว่ จ านวน 2 ชนิด 
คือ ขี้เหล็ก (C. siamea Lamk.) และประดู ่
(P.macrocarpus Kurz)  

 จากการศึกษาดงักล่าวได้น ามาย้อมร ังไหม  
ซึง่พรรณไมแ้ต่ละชนิดจะใชส้ว่นของ 1) เปลือก ไดแ้ก ่
สะเดา (A.indica var. siam)  มะหาด (A. lakoocha 
Roxb)  ประดู่ (P.macrocarpus Kurz) และ 2) ใบ 
ไดแ้ก่ โกสน (C. variegatium) สนแผง (T orientalis 
L. ) สะเดา (A. indica A. Juss.) ขี้เหล็ก (C.  siamea 
Lamk.) สกั (T. grandis L.) กลว้ย (M. sapientum L.) 
เทียนทอง (D. erecta L.) และโทนสทีี่ไดจ้ะมดีงันี้  
1) โทนสเีหลือง : โกสน (C. variegatium) ขี้เหล็ก  
(C. siamea Lamk.) สนแผง (T orientalis L.)  
2) โทนสีน ้ าตาล : สะเดา (A.indica  var. siam)  
ก ล้ ว ย  ( M.sapientum L.)  ป ร ะ ดู่  ( P.macrocar 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=485222-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DCassia%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dsiamea%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=862736-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DDuranta%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Derecta%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=516502-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPterocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Bmacrocarpus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=8682-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DArtocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Blakoocha%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=263958-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DThuja%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dorientalis%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=516502-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPterocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Bmacrocarpus%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=797606-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DMusa%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3DSapientum%2B%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=516502-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DPterocarpus%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%2Bmacrocarpus%2B%26output_format%3Dnormal
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pus Kurz) มะหาด( .A.lakoocha Roxb.) 3) โทนสี
เขยีว : สกั (T. grandis L.) เทยีนทอง (D. erecta L.)   
 จากผลการศกึษาศกึษาความหลากหลายของ
พรรณไมใ้หส้ใีนเขตพื้นทีโ่รงเรยีนสาธิต มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) เป็นการน าความรูท้างดา้น
พฤกษศาสตร์ของการน าพืชพรรณที่ ให้สีใช้ใน
การศึกษา ตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาในการย้อมผ้า
และการใชป้ระโยชน์จากพืชเพื่อเป็นการวางแผนการ
บริหารจัดการแนวทางการอนุรกัษ์พรรณไม้ท้องถิ่น
ต่อไปในอนาคต  
 
6. อภิปรายผล  
 จากผลการศกึษาความหลากหลายของพรรณ
ไม้ให้สีในเขตพื้นที่โรง เรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ( ฝ่ายมัธยม) พบพืชจ านวน 8 วงศ ์ 
9 สกุล  และ  9 ชนิดซึ่ ง พบพืชวงศ์ถัว่มากที่สุ ด  
ซึ่ง สอดคล้องกบัการศกึษาของเอื้อมพร จันทร์สอง
ดวง และคณะ (2561) พืชที่ให้สยี้อมและองค์ความรู ้
พื้นบา้นในการย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาว  ในอ าเภออาจสามารถ และอ าเภอโพธิช์ยั จากผล
การศกึษาความหลากหลายของพรรณไมใ้ห้สใีนเขต
พื้นทีโ่รงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั มหาสารคาม (ฝ่าย

มธัยม) พบพืชจ านวน 8 วงศ์ 9 สกุล และ 9 ชนิดซึ่ง
พบพืชวงศ์ถัว่มากที่สุด ซึ่ง สอดคล้องกบัการศึกษา
ของเอื้อมพร จนัทรส์องดวง และคณะ (2561) พืชที่ให้
สยีอ้มและองค์ความรู ้พื้นบา้นในการย้อมสธีรรมชาติ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว  ในอ าเภออาจสามารถ  
และอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ที่พบว่าพืชวงศ์ถัว่
มจี านวนชนิดที่พบมากที่สุดเช่นกนัแต่พบจ านวนที่
มากกว่าถึง 9 ชนิด และจ านวนชนิดที่น ามาศึกษา 
มีพืชชนิดเดียวกันกับการศึกษา คือ กล้วย ประดู ่ 
และขีเ้หล็ก ซึ่งพืชแต่ละชนิดให้โทนสทีี่เหมอืนกนักบั
การศกึษา นอกจากนัน้แล้วยงัสอดคล้องกบัการศกึษา
ของ จุรี รตัน์ บวัแกว้ และคณะ (2553) พบว่าสารที่
ช่วยติดสี ได้แก่ สารส้ม และน ้าปูนใส ซึ่งเหมือนกนั 
กบัการศึกษาที่ใช้สารเหล่ามาช่วยในการติดใช้ใน 
การตดิส ี 
 
7. ข้อเสนอแนะ   
 7.1 ควรใช้เสน้ไหมแทนการใชร้งัไหม เพราะ
ปรมิาณการตดิสทีีด่กีวา่แต่เสน้ไหมมรีาคาแพง  
 7.2 พชืบางชนิดมปัีญหาในการลอกเปลือกไม้
และมยีางไม ้ 
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