
ซ่อนกลิ่นส่งกลิ่นประทิ่มแกม    เหมือนกลิ่นแก้มโฉมยงเมื่อส่งตัว  
เล็บมือนางกางกลีบกะทัดรัด    เหมือนมือเจ้าปรนนิบัติพัดวีผัว 

 

บานเย็นบานสะพรั่งฝั่งสระบัว    เหมือนเย็นเช้าเย้ายั่วอยู่กับน้อง 
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ดอกไม้ไทย ในวรรณคดี ท่ียืนยั้ง     ใน"ขุนช้าง ขุนแผน" แสนยิ่งใหญ่ 
ตอนขุนช้าง ห่างวันทอง หมองหม่นใจ     ต้องพลัดพราก จากอรทัย อาลัยล้้า 

 

แท้จริงไซร้ "จาก"คือไม้ ไพรพฤกษา     ชื่อสามัญ Nypa, Atap palm 
Nipa palm, Mangrove palm เสียงพ้องค้า     กับถ้อยความ ค้าว่า"จาก" พรากฤดี 

 

ชื่อลาติน Nypa frutican.Wurmb     วงศ์ดั้งเดิม Arecaceae 
พืชวงศ์ปาล์ม งอกงามได้ ชายวารี     ฝั่งทะเล ที่มี อินทรีย์วัตถ ุ

 

ถ่ินก้าเนิด เกิดต้นจาก ฟากฝั่งทะเล     ตามท้าเล ดินเหนียว เขียวเอกอุ 
ชอบชายฝั่ง น้้าท่วมขัง พลังท้านุ     แสงแดดทะลุ ปรุโปร่ง จรรโลงดี 

 

ใบจากใหญ่ คล้ายมะพร้าว ยาวเมตรกว่า      แผ่นใบหนา ปลายแหลม แถมเขียวปี๋ 
ก้านใบใหญ่ สีม่วงแดง แข่งสุรีย์      กาบใบมี "พอนใบ" ช่วยใบช ู

 

จากออกดอก ซอกใบ ไล้สีเหลือง       ดอกแยกเครื่อง เพศพันธุ์ สรรค์เมียผู้ 
อยู่ในต้น เดียวกัน เบิกบานพันตู       ออกดอกชู ตลอดปี มากมีผลิตภัณฑ์ 

 

ผลจากอยู่ หมู่โขยง เรียก"โหม่งจาก"      ทรงลูกจาก ไข่กลับ รับกันมั่น 
ผลมีสี น้า้ตาล เรียบเป็นมัน      ผลสีสัน แหลมและร่อง มองตื่นตา 

 

ภายในผล ยลเมล็ด ทรงรูปไข่      มีเนื้อใส ในเมล็ด รสเด็ดหนา 
รับประทานได้ คล้ายตาลสด รสตรึงตรา       ความโอชา ดั่งลูกชิด ผลิตจาก "ตาว" 

 

สรรพคุณ ของจาก มากหายห่วง      แก้ท้องร่วง โดยต้มใบ คลายปวดร้าว 
ลูกจากอ่อน ปรุงอาหาร ท้ังหวานคาว      ท้ากับข้าว เคล้าไตปลา น่าลิ้มลอง 

 

เนื้อในเมล็ด รสเด็ด เผด็จใจ     เป็นผลไม้ ใส่ไอศกรีม อิ่มยิ้มย่อง 
ไม้กระถาง ปลูกประดับ ปรับมุมมอง     ปลูกจากจอง ครอบครองดิน ถิ่นริมเล 

 



 
ดอกจากนี้ มีน้้าหวาน "น้้าตาลจาก"     "น้้าส้มจาก"  "น้้าตาลเมา" เหล้ารสเก๋ 
"น้้าผึ้งจาก" "ขนมจาก" ฟากชายเล     เหล่าเด็กเฮ "ตังเม"อร่อย ค่อยได้ใจ 

 

งวงช่อจาก ถักเป็นแส้ ปัดแมลง     ท้าเป็นแปรง ล้างกระบอก กรอกจากใส่ 
ใบจากพับ เป็น"ตับจาก" มากมายสไตล์     มุงหลังคา พาร้อนคลาย ไร้กังวล 

 

เอนกประสงค์ ด้ารงอยู่ คู่ต้นจาก     ฉงนนัก จากแสนดี มีผลิตผล 
แต่เรื่องรัก ชักเคลือบแคลง แฝงกมล     ยามพรากคน ที่เรารัก จากจ้าใจ 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 

"จาก"ที่นี้ นั้นหรือ คือ"ต้นจาก"      ใช่"จ้าพราก จากลา" น้้าตาไหล 
ใช่"จากพี่ จากน้อง" ต้องลาไกล     ใช่ "จากไป" ไกลลับ แล้วกลับมา 

 

ใช่ "จากลูก จากเมีย" ละเหี่ยจิต     ใช่ "จากมิตร จากเพื่อนใจ" ให้โหยหา 
ใช่ "จากแม่ จากพ่อ" ลูกขอลา     ใช่ "อ้าลา จากนี้ไป" ไม่เจอกัน 

 

แต่...เป็นไม้ ในวรรณคดี ที่ชื่อ"จาก"     ที่ปลูกมาก เห็นได้ ชายฝั่งนั่น 
ที่ก้าเนิด ในถิ่นไทย ให้ส้าคัญ     ที่รู้กัน ว่า"ต้นจาก" มากสรรพคุณ 

 



 
ปลูก"จาก"ไว้ ก็ดี ไม่มีโทษ     แต่ประโยชน์ "ต้นจาก" มากเกื้อหนุน 

เป็นแนวกัน ลมดีนัก "จาก"เจือจุน     ไม่ขาดทุน ปลูกจากใช้ ได้มากม ี
 

"ต้นจาก"ที่ เหลือใช้ ตากให้แห้ง     ตัดเป็นแท่ง พองาม ตามวิถี 
เป็นเชื้อเพลิง เผ่าไหม้ ใช้ได้ดี     เป็นฟืนไฟ ตามวิถี พื้นบ้านไทย 

 

"ลูกจากอ่อน" ท่อนหัว นัวมาแรง     ใส่ในแกง ก็น่าทาน อาหารใต้ 
เป็นผักเหนาะ จิ้มทาน อาหารไทย     เช่นน้้าพริก หรือไม่ แกงไตปลา 

 

"ลูกจากหนุ่ม" เนื้อใน ขาวใสสด     ทานได้รส เนื้อนุ่ม ชุ่มใจหนา 
ท้าจากเชื่อม จากลอยแก้ว แจ๋วโอชา     หรือน้ามา เป็นขนมหวาน ทานกับไอศกรีม 

 

"ปลายช่อดอก" ของต้นจาก มากน้้าหวาน     เป็น"น้้าตาล ดอกจาก" อยากชวนลิ้ม 
"น้้าตาลปึก""น้้าผึ้งจาก" อยากชวนชิม     เคี่ยวจนอิ่ม จะเหนียวจัง ได้"ตังเม" 

 

"น้้าตาลจาก" หากว่า น้ามาหมัก     รสเปรี้ยวนัก "น้้าส้มจาก" ยากหักเห 
ปรุงอาหาร ท้า"น้้าตาลเมา" เอาใส่เท     จะซวนเซ อย่าซดมาก จากน้้าเมา 

 

"ใบจาก"มี คุณค่า สารพัดประโยชน์     ห่อ"ขนมจาก" ของโปรด นั่นไงเล่า 
เย็บเป็นตับ เรียก"ตับจาก" ยากไม่เบา     พื้นบ้านเอา ท้ายุ้ง มุงหลังคา 

 



 
ท้า"กระแชง" กันความร้อน นอนสบาย     ท้า"ของเล่น" ได้มากมาย ใช้"ท้าฝา"(ชี) 

ท้า"หมวกเปี้ยว" กันแดดฝน ทนดีนา      อีกน้ามา ท้า"หมาจาก" ใช้ตักน้้า 
 

"พอนจาก" นั่นหรือ คือ"ปงจาก"     ท้าเป็น"ทุ่น"ได้ไม่ยาก ช่วยว่ายน้้า 
หรือ"ไม้ดอก เง่ียงปลา" ประมงท้า     จากหนุนน้า ภูมิปัญญา ประชาไทย 

 

ขอเชิญชวน ปลูกต้นจาก ให้มากหนา     ช่วยรักษา ระบบนิเวศป่า ชายเลนได้ 
ทุกส่วนจาก มีประโยชน์ โคตรมากมาย     ผลิตผลขาย ได้เงินรวย ช่วยชาติไทย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก 
 

ทิวเขียวเลี้ยวลามตามชายฝั่ง     คลื่นลมโถมถั่งยั้งได้สิ้นดินโคลนไว้ 
สกุณาถลาโฉบโอบเลาะเกาะพิงไซร้      ผึ้งรวงไล้ราวแมนถิ่นบินร่าเริง 

 

กระท่อมมุงใบจากมากอบอุ่นรุ่นโบราณ      อยู่มานานกาลเก่าเนาเถลิง 
ร้อนตับแตกแปลกค้าน้าเปรียบเชิง     สุขบันเทิงเพิงมุงจากหากร่มเย็น 

 

งามดอกจากหลากแสดเหลืองเมลืองช่อ     ภมรคลอรอน้้าหวานคลุกคลานเร้น 
ตัดช่อรวงร่วงน้้าหวานพลันหยาดเห็น     น้าเคี่ยวเป็นน้้าตาลสราญใจ 



 

ผลของจากมากประโยชน์รสอร่อย     ที่อ่อนสอยค่อยปอกเปลือกเลือกเม็ดใน 
ท้าอาหารทานเป็นผักแสนรักกระไร     แลน้าไปเชื่อมน้้าตาลของหวานด ี

 

สัจจธรรมล้้าเลิศเกิดเพื่อจาก      พบเพื่อพรากหากสุดจะข่มนี้ 
เป็นของคู่อยู่นานพานพบในทุกที่       เลอเลิศมีเพียงหนึ่งถึงซึ่งพระนิพพาน 

กุศล ค้าเพราะ 
 

จากกัลยา....ลาที....มิไปลับ      ชีพไม่ดับ กลับมา หาน้องใหม่ 
อย่าหม่นเศร้า เหงาแด แม้อยู่ไกล       ห่อนมีใคร..ใจน้ี..มีเพียงเธอ 

 

ขนมจาก ฝากเจ้า คราวเยือนบ้าน       รสชาติหวาน ซา่นลิ้น กินเสมอ 
หนึ่งมัดใหญ่ ให้นาง หวังเลิศเลอ      ฝันพร่้าเพ้อ เจอกัน เบิกบานใจ 

 

สามวัน....จากนารี....ที่เป็นอื่น       เคยชื่นมื่น กลับขื่นขม ระทมไหม้ 
โอ้กานดา น่าเหียน เธอเปลี่ยนไป      อยู่ทางนี้...มีรักใหม่.....ใจโลเล 

 



 
 

จากกัลยา ลาลับ ไม่กลับหวน      จักก้าสรวล เพียงครั้ง แล้วห่างเห 
ขอตัดใจ....ให้พ้น....คนโฉเก      รักจบเห่....เป๋ปัด....อนาถจริง 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

เหล่าแมกไม้มากมีที่ได้เห็น      ล้วนแต่เป็นพืชพันธุ์ให้สรรหา 
ไม้พันธุ์หนึ่งซึ่งเห็นอยู่เจนตา       เก็บใบมาห่อขนมชมว่าดี 

 

ขึ้นขอบน้้าชายเลนเห็นหลายหลาก     คือต้นจากกอใหญ่ใบสดสี 
ประเภทปาล์มล้าต้นใต้ปฐพี     เติบโตดีดินแฉะและแดดแรง 

 

มีใบยาวเป็นทางดังขนนก     รอบกอปรกห่อโคนเป็นแขนง 
ใบออกใหม่งามดีสีม่วงแดง      ช่อดอกแทงเรียกนกจากหว่างกาบใบ 

 

ก้านเป็นงวงพวงช่อเป็นกระจุก      เมื่อยามสุกเนื้อดีสีขาวใส 
คือลูกจากรับประทานหวานถูกใจ      ผลดอกใบมีประโยชน์โดดเด่นดี 



 

ชื่อจากนั้นความหมายละม้ายเศร้า      อยู่ที่เราก้าหนดไว้ไม่หน่ายหนี 
จะเงียบเหงาสุขสันต์พันทวี       ใจเรานี้น้าทางอย่างต้องการ 

อัญชลี ณ เชียงใหม ่
 

ต้นจากหรือ Nipa Palm วงศ์ ARECACEAE      หรือเดิมคือวงศ์ PALMAE ที่เคยเห็น 
ก้าเนิดชายฝั่งทะเลไทยอย่างที่เป็น      แตกกอเน้นจากล้าต้นใต้ดินมา 

 

จากเจริญเติบโตดีในดินเหนียว       มีอินทรีย์สูงเชียวน้้าท่วมขังหนา 
ชอบแสงแดดจัดให้ส่องลงมานา      มีความสูงสามเมตรกว่าโตเต็มที่ดี 

 

ใบจากเป็นใบประกอบแบบขนนก      มีใบดกปลายใบแหลมสีเขียวปี๋ 
ใบด้านบนเป็นมันด้านล่างสีนวลมี      กาบใบจากนี้บางทีเรียก "พอนใบ" 

 

ดอกสีเหลืองเป็นกระจุกระหว่างกาบ      ช่อดอกไม่ราบชูตั้งขึ้นโค้งงอไหว 
ความยาวดอกไม่เกินหกสิบห้าเซ็นต์ไง      ดอกนั้นออกดอกได้ตลอดทั้งปี 

 

ผลรวมอยู่กันเป็นกระจุกเรียก"โหม่งจาก"     มีเป็นจ้านวนมากผลรูปทรงไข่กลับนี้ 
ผลมีส้นแหลมมีร่องแปดเก้าร่องดี      ข้างในมีเนื้อสีขาวกินทานได้ 



 

สรรพคุณของจากมีมากล้น      คนใช้ต้มแก้ท้องร่วงให้ห่วงหาย 
กลีบดอกใช้ผสมชาสมุนไพร     ต้นจากปลูกมากมายใช้กันลม 

 

ผลอ่อนสามารถน้ามาท้าอาหาร     น้าไปแกงรับประทานก็เหมาะสม 
กินกับน้้าพริกท้าแกงกะทิก็สมรม     ที่น่าชมท้าขนมลอยแก้วก็ยิ่งดี 

 

น้้าตาลจากต้นจากมาท้าน้้าตาลจาก     เคี่ยวมากมากเป็นตังเมได้สูสี 
ท้าน้้าส้มน้้าตาลเมาก็เข้าที     งวงจากหนุ่มมีกรรมวิธที้าแส้ปัดแมลง 

 

ใบของจากน้ามาเย็บท้าหลังคา     หรือจะท้ากั้นฝาบ้านได้ไม่แสลง 
ใบอ่อนน้ามามวนบุหรี่ติดไฟแดง      แก้ขัดพวกลงแดงยามขาดบุหรี่ตัว 

 

ทั้งหมดนี้คือข้อดีดีของต้นจาก     หากพรรณนามากมากจะเวียนหัว 
ขอหยุดก่อนที่จะไม่รู้ตัว     แต่งกลอนมั่วให้อ่านพาลงงงวย 

อานนท์ สรวิสูตร 
---------------------------------                                                               

          
 
 


