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โครงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ป่าจาก 
ต าบลขนาบนาก   อ าเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

1.  เร่ืองเดิม 
  สืบเนื่องจาก ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพราชด าริ (กปร.) ได้จัดให้
มีการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาวางโครงการที่เกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2550  ณ ห้องประชุมส านักงาน กปร. โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธ์ุ ทวีวงศ์          
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ ส านักงาน กปร. เป็นประธาน ซ่ึงในวาระที่ประชุมเรื่องโครงการให้ความช่วยเหลือพ้ืนที่   
ป่าจาก ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มติที่ประชุมเห็นควร      
ให้เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือพ้ืนที่ป่าจาก ผ่านทางโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ เพื่อเข้าพิจารณาในคณะท างาน      
ที่รับผิดชอบและผ่านอนุกรรมการประสานการด าเนินงานต่อไป 
 

2.  สภาพปัญหาหลักของพื้นท่ีโครงการ 
  เนื่องจากเมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ ก่อสร้างเสร็จ พ้ืนที่ป่าจากบริเวณต าบลขนาบนาก อ าเภอ
ปากพนัง ประมาณ 4 ,000 ไร่ ถูกแนวคันแบ่งเขตน้ าจืด-น้ าเค็ม แบ่งออกเขตละประมาณ 2 ,000/2 ,000 ไร่ ส่วนที่อยู่ในเขตน้ าเค็ม 
2,000 ไร่ จึงเกิดปัญหา เนื่องจากป่าจากต้องการน้ าจืด แต่หากได้รับน้ าเค็มผ่านเข้ามาในพื้นที่บางช่วง (น้ ากร่อย) ก็จะท าให้ผลผลิต
และคุณภาพของน้ าตาลจากและน้ าส้มจากมีคุณภาพดี การที่มีน้ าเค็มท่วมขังในพื้นที่ป่าจากตลอดเวลาจะท าให้ผลผลิตในบางช่วงไม่
ดีหรือมีผลผลิตแต่ปริมาณและคุณภาพลดลง 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1  ป้องกันไม่ให้น้ าเค็มเข้าท่วมพ้ืนที่ป่าจากในช่วงที่น้ าเค็มจัด 
  3.2  ช่วยระบายน้ าในพื้นที่ป่าจากช่วงฤดูน้ าหลาก 
 

4.  สถานท่ีด าเนินการ 
  พื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7 และ 8  ต าบลขนาบนาก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

5.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาลุ่มน้ าปากพนังตอนล่าง  ส านักชลประทานที่ 15  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

6.  ลักษณะโครงการ 
  3.1  ก่อสร้างอาคารอัดน้ า (เรือสัญจร)  ขนาดกว้าง 2.70 เมตร  สูง 1.70 เมตร  ยาว 8.00 เมตร  จ านวน 3 แห่ง 
  3.2  ก่อสร้างอาคารท่อลอดถนนอัดน้ า  ขนาด  1.00 เมตร  ยาว 14.00-16.00 เมตร  จ านวน 14 แห่ง 
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7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2551           
 

8.  งบประมาณค่าก่อสร้าง 
  8.1  ค่าก่อสร้างอาคารอัดน้ า (เรือสัญจร)  จ านวน 3 แห่ง  2,290,000    บาท 
  8.2  ค่าก่อสร้างอาคารท่อลอดถนนอัดน้ า  จ านวน 14 แห่ง  6,430,000    บาท 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น   8,720,000    บาท 
 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
  9.1  แก้ไขปัญหาน้ าเค็มท่วมขังพื้นที่ป่าจากตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพของ
ราษฎรในพื้นที่การเกษตร (ป่าจาก) ประมาณ 2,000 ไร่ ราษฎรประมาณ 530 ครัวเรือน 
  9.2  ปริมาณผลผลิตที่ได้รับจากต้นจากเพิ่มขึ้น 
  9.3  ระบบนิเวศน์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
  9.4  การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  9.5  สามารถปรับปรุงคุณภาพของพื้นที่ท าการเกษตรและคุณภาพของผลผลิต 
  9.6  ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ าจืด, น้ าเค็ม) 
 

10. ผลกระทบต่อราษฎรจากการด าเนินงาน 
 ไม่ม ี
 

11.  งานจัดหาที่ดิน 
  ไม่ม ี
 

12.  งานออกแบบ 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

13.  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก กปร. 
  อยู่ระหว่างการอนุมัติงบประมาณ 
 

14.  ผลการด าเนินงาน 
  14.1  งานก่อสร้างอาคารอัดน้ า (เรือสัญจร)  จ านวน 3 แห่ง  ผลงาน 0.00   % 
  14.2  งานก่อสร้างอาคารท่อลอดถนนอัดน้ า  จ านวน 14 แห่ง ผลงาน 0.00   % 
 



แม�น���ป�กพน�ง

คลองห�วไทร

โครงการให	ความชวยเหล�อพ��นท��ป�าจากโครงการให	ความชวยเหล�อพ��นท��ป�าจาก
ตต..ขนาบนาก อขนาบนาก อ..ปากพน ง จปากพน ง จ..นครศร�ธรรมราชนครศร�ธรรมราช

ส ญล กษณ'
      อ�ค�รท�อลอดถนนอ�ดน��� 
      อ�ค�รอ�ดน��� (เร�อส�ญจร)

แผนท�� 1:50,000 (WGS 84) ระวาง 5025 II, III
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โครงการ “แผนที่ภูมินิทัศนภาคใต : ฐานเศรษฐกจิและทุนวัฒนธรรม” 
  จาก   :   พันธุไม      

ผูวิจัย รศ.ดร.นพรัตน  บํารุงรักษ 
........................................................................................................................... 

 
1. ชื่อหัวเร่ือง   จาก   :   พันธุไม 

1.1 ตนจาก  และปาจาก 
ในขณะที่ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศชายฝงทะเล แมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํา   ทั่วไป

ไดลดนอยถอยลงตามลําดับ อันมีสาเหตุหลักมาจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและ
สังคม เชน การพัฒนาทางอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การบุกรุกของชุมชนจนทําใหพื้นที่
ชายฝง รวมทั้งปาชายเลนที่เคยมีอยางอุดมสมบูรณ ในอดีตถูกทําลายอยางมากมาย ในชวงทศวรรษที่
ผานมาทําใหรัฐบาลและชุมชน ตระหนักถึงปญหาเหลานี้ จึงพยายามหาทางปองกันและแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชายฝงใหไดใชประโยชนอยางยั่งยืนตลอดไป    ในจํานวนพืชสัตวที่ไดรับความ
กระทบกระเทือนจากปญหาดังกลาว ตนจากซึ่งเปนพืชจําพวกปาลมที่มีอยูเพียงนอยชนิดที่ขึ้นอยูใน
บริเวณปาชายเลนของประเทศไทยและเขตรอนของโลก ก็กําลังไดรับผลกระทบเชนกันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในอดีต ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายฝงทะเลหลายพื้นที่ไดอาศัยตนจากเปนแหลงของอาหารเชน 
น้ําตาล น้ําสมสายชู ผลจาก และใบจากเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนของตน
จากซึ่งถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกําลังจะสูญหาย ความรูเหลานี้แทบทั้งหมดเกิดจากภูมิปญญาของ
ชาวบาน (indigenous knowledge หรือ local wisdom) จึงควรมีการฟนฟูและหาหนทางสงวนรักษา 
ความรูและพืชพรรณเหลานี้ไวใหไดใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 
 ปาจากเคยมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของประชาชนและเศรษฐกิจของชุมชนชายฝงเปน
อยางมาก สามารถใหประโยชนจากการใชทรัพยากรทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
และเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา พวกกุง หอย ปู ปลา   มีปูชนิดหนึ่งที่อาศัยบนตนจาก  ชาวบานเรียกวา 
“ปูจาก” ตัวเต็มวัยมีขนาดเทาปูแสม แตรูปรางแบนสี่เหล่ียมมากกวา มีกามสองขางเทากัน  ปูจาก
สามารถปนขึ้นหนีน้ําไปหลบอยูบนทางจากเหนือน้ําไดทั้งที่ผิวของทางจากแข็งและลื่นมาก ในแหลงที่
น้ําจืดทวมถึงถาปูไมหนีขึ้นที่สูงจะถูกปลากระทิงรบกวน แตก็ไมวายจะโดนนกอีเบี้ยวกินปู (นกกระเตน็
น้ําชนิดหนึ่ง)จับกิน  (ทองขาว  แกวคีรี, 2538)  

วงจรชีวิตของสัตวเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับปาจากเชนกัน จากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว ที่กลาวมาแลว ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม และชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในบริเวณดังกลาว เกิดปญหาการแยกจากกันของครอบครัว การยายถ่ินฐาน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพ อยางไรก็ตามเพื่อเปนการตอบสนองความตองการของชุมชนชน ที่มีการ
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ดํารงชีพแบบเรียบงาย มีรายไดพอสมควร และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางประหยัด ไดรับ
ผลกระทบนอยที่สุด แนวทางการพัฒนาตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมควบคูกันไปดวย เชน วิธีการ พัฒนา
แบบเกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture) ที่มุงเนนใหชุมชน ดํารงอยูไดนาน และใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด นอกจากนี้ควรพิจารณาวาพืชชนิดใดเหมาะสมกับพื้นที่อยูแลว และมีชองทางที่จะทําใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจไดเพิ่มขึ้นก็ควรปรับปรุงพัฒนาพืชนั้นๆ แทนที่จะนําพืชชนิดใหมเขามาแลวทํา
ใหมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น เชน ตนจากเปนพืชชนิดหนึ่งที่ปรับตัวไดดีกับบางพื้นที่ไดแกสภาพนิเวศ
บริเวณลุมน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยที่มักจะพบวามีตนจากเจริญเติบโตอยูไดเองตาม
ธรรมชาติทั่วไป ทั้งที่เปนกลุมกอนกระจัดกระจาย และหนาแนนจนกลายเปนปาจากไมนอยกวาหมื่นไร 
ซ่ึงในอดีต กอนการคมนาคมจะเขาถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว ไดใชประโยชนจากตน
จากเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการดํารงชีพ    ทั้งการจับสัตวน้ําบริเวณปาจาก การทําน้ําตาล และใช
จากเปนอาหาร แตในสภาพปจจุบัน มีความเจริญของวัตถุมากขึ้น ไดมีส่ิงเขามาทดแทนผลิตภัณฑจาก
ตนจากมากมาย ทําใหตองซื้อหาในราคาแพง คนรุนใหมไมเขาใจของดีที่มีอยูในทองถ่ิน เชน แตเดิมเคย
บริโภคน้ําตาลจาก แตคนรุนหลังกลับบริโภคน้ําตาลทราย จากออยที่ไมมีในทองถ่ิน แมแตน้ําสมที่เคย
ใชในครัวเรือน ปจจุบันตองซื้อหาเปนขวดสําเร็จรูป จึงยอมมีผลตอรายไดประจําวัน ทําใหประชาชน
สวนหนึ่งยากจนลงอีก ไมสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 เนื่องจากความรูอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินเหลานี้ กําลังจะสูญหายไปพรอมๆกับการพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงไดมีการรวบรวมภูมิปญญาดังกลาว รวมทั้งมีการวิจัยเพิ่มเติม
เพื่อสรางเปนองคความรูแกผูสนใจ และแกชนรุนหลัง ที่สําคัญอยางยิ่งคือในอนาคต หากมีการละทิ้ง
พื้นที่เคยเลี้ยงกุงที่มีสภาพดินเค็ม จนปลูกพืชชนิดอื่นไมไดนับแสนไรแลว การพัฒนาพื้นที่ดังกลาวโดย
การปลูกตนจาก เพื่อผลิตน้ําตาลหรือทําแอลกอฮอลใสเครื่องยนตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได 
 1.2 ความเปนมาและจุดกําเนิดของจาก 

ในบทความที่รวบรวมโดย วงจันทร วงศแกว (2540) บันทึกไววาจาก (Nypa fruticans Wurmb.) 
เปนพืชชายเลนที่มีอายุเกาแกที่สุดเมื่อตรวจสอบตามหลักฐานของอายุของเรณูที่กลายเปนฟอสซิล คือ
ประมาณตอนปลายยุค Cretaceous หรือ 69 ลานป กอนยุคปจจุบัน ตามมาดวย Pelliciera และ 
Rhizophora ซ่ึงเกิดในยุค Eocene หรือ 30 ลานป กอนยุคปจจุบัน สวนพืชชายเลนตระกูลอ่ืนเกิดตามมา
ภายหลัง การกระจายพันธุของจากในปจจุบันไดเปลี่ยนไปจากยุคกอนเพราะพบหลักฐานจากเรณูและ
เมล็ดแสดงการกระจายของจากไดอยางกวางขวางกวาที่เปนอยูในยุคปจจุบัน และเรณูของจากที่เกาแก
ที่สุดพบที่บราซิล จากเปนพรรณพืชหลักในสังคมพืชใน หนองบึง จนกระทั่งปลายยุค Eocene เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะภูมิอากาศเกิดภาวะแหงแลงในบางฤดู ทําใหจากหายไปจากบริเวณในยุคเริ่ม 
Miocene (24 ลานป กอนยุคปจจุบัน) ในยุคเดียวกันเรณูจากไดหายไปจากเวเนซูเอลาดวย การหายไป
ของจากเกิดขึ้นในยุคที่ปรากฏโกงกาง (Rhizophora) อยางกระทันหันและมีการกระจายพันธุอยาง
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กวางขวาง  ยุค 35,000 ปกอนยุคปจจุบันพบเรณูโกงกางมากที่สุด และมามากอีกครั้งใน 5,500 ปกอน  
ยุคปจจุบัน การลดปริมาณปาชายเลนจากยุคอดีตถึงยุคปจจุบันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
รุนแรงของระดับน้ําทะเลและภูมิอากาศ ซ่ึงเปนผลทําใหพรรณพืชจากปาชายเลนบางชนิดสูญพันธุไป
จากบางพื้นที่ไดทั้งที่เคยมีหลักฐานวาเคยมีมากในพื้นที่นั้น เชนในอัฟริกา พบหลักฐานวามีจากมากใน
ระยะหลังยุค Eocene ถึงระยะตนของ Miocene และมีพืชชายเลนหลายชนิดอยูดวย แตหลักฐานปจจุบัน
การกระจายพันธุของพรรณพืชชายเลนของอัฟริกาไปจนถึงอเมริกาเหนือและอเมริกาใตไมมีจากอีก   
เมื่อมีการนําจากไปปลูกที่ Calabar   ในป ค.ศ.1906 และใน Oron ในป ค.ศ.1912  ซ่ึงเปนตนจากที่ได
นํามาจากสวนพฤกษศาสตรสิงคโปร ไดเจริญเติบโตงอกงามดีและปกคลุมบริเวณแมน้ํา Niger, Imo, 
Bonny และ Cross การขยายตัวของจากเปนไปอยางชาๆ แตไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะไมกี่ปที่ผาน
มาจนถึงเขต Wouri Estuary ในคาเมอรูน (Cameroon) ที่ซ่ึงชาวพื้นเมืองไดชวยในการกระจายพันธุของ
จากเนื่องจากเห็นคุณคาของใบจากในการใชมุงหลังคา แตการกระจายพันธุของจากในปาชายเลน
ปจจุบันเริ่มมีปญหาจากตนจากที่นําไปปลูกแลว เพราะทําใหพรรณไมชายเลนพื้นเมืองถดถอยไปจาก
การรุกรานของปาจาก ในปานามาก็ไดมีการนําจากไปปลูกและปจจุบันทางดานฝงแอตแลนติกของ
ปานามาก็อาจมีการขยายตัวเร็วดังเชนในอัฟริกา 
 สําหรับประเทศไทยพบตนจากไดตามชายฝงทะเลที่มีน้ํากรอย ปากแมน้ํา ปากอาว หรือที่ลุมที่มี
น้ํากรอยทั่วไป (รูปที่ 1) เชนพบมากในจังหวัดสมุทรสาคร สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ 
ตรัง และสตูล เปนตน อนึ่งการพบละอองเรณูของจากที่เปนซากฟอสซิลในเขตอบอุนของโลก รวมทั้ง
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทําใหเชื่อวา แกนของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวตลอดเวลาทําใหผิวโลกที่คร้ังหนึ่งเคยเปนเขตรอน อาจกลายเปนเขตหนาว หรือ
สลับกันไดเร่ือยๆ  

รูปท่ี 1 แสดงปาที่ขึ้นบริเวณพื้นที่ลุมของอําเภอปากพนงั จังหวดันครศรีธรรมราช 
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1.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของจาก 
 จากเปนพืชตระกูลปาลมที่มีอยูเพียงไมกี่ชนิดของปาชายเลน มีลําตนเปนหัวอยูใตดิน (rhizome) 
ชาวบานเรียกวา “หินจาก” บางคนจัดตนจากเปนพืชรวมปาชายเลน (mangrove associate) ไมใชไมปา
ชายเลนจริง (true mangrove) เพราะอาจพบจากไดบริเวณอื่น นอกพื้นที่น้ําขึ้นน้ําลงของเปนปาชายเลน 
จากมีช่ือวิทยาศาสตรวา Nypa fruticans Wurmb อาจมีช่ือสามัญวา Nipa Palm หรือ Nypah palm ใน
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เรียกวา Apong ในเวียตนามเรียกวา Dua nuac ในประเทศฟลิปปนส เรียกชื่อวา 
Nipeira ซ่ึงมาจากภาษาโปรตุเกสและเรียกชื่อน้ําเมาที่ทําจากน้ําตาลจากวา Nipa เชนกัน การทําน้ําเมา
หรือเหลาจากตนจากนี้มีบันทึกไวตั้งแต ค.ศ.1611 โดยเรียกเหลาชนิดนี้วา Nip จึงเปนไปไดวาชื่อ
วิทยาศาสตรของจากอาจมาจากชื่อเหลา Nip ก็ได 
 ตนจากมีจํานวนโครโมโซม 2n = 16 จัดอยูในวงศ (Family) Palmae หรือ Arecaceae บางคนจัด
ไวในวงศ Nypaceae และวงศยอย (Subfamily) Nypoidae เปน genus ที่มีเพียง1 species เทานั้น 
(Purseglove, 1972) จากมีลําตนอวนสั้น อาจเลื้อยตามผิวดินหากถูกน้ําเซาะหรืออยูใตผิวดินและสามารถ
แตกเปน 2 งาม (dichotomous branching) เพื่อการขยายพันธุ และมีรากแตกออกมาจากลําตนดานลาง ลํา
ตนใตดินหรือเหงานี้มีลักษณะอวบอวน แบนและแข็ง เปนสีโคลนซอนเหลื่อมกันเหมือนมูลโค และอาจ
มีขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลาง 50 ซม. มีระบบรากเปนระบบรากฝอย มีลักษณะอวบอวนอยูใตเหงา 
และกระจุกใบ (rosette) รากมีขนาดคอนขางยาว และมีจํานวนมากซึ่งเอื้อตอการยึดดิน เมื่อน้ําลงจะเห็น
กระจุกราก ตนแกที่ตายแลวบริเวณตลิ่ง เปนกระจุกใหญไดถึง 1 ม.x 1 ม. (วงจันทร, 2540) 
 จากเปนพืชที่มีทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมียในตนเดียวกัน (monoeoius plant) และบนกานชอ
เดียวกัน โดยที่กานดอก (หรือนกจาก) แทงออกมาจากลําตนใตผิวดินบริเวณโคนใบ และมีดอกตัวเมีย
อัดเปนกอนที่ปลายกาน สวนดอกตัวผูมีขนาดเล็กอัดเปนชอแตกแขนงออกมาจากกานรวมกับดอกตัว
เมีย (รูปที่2) ทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมียมีกลีบดอก (tepals) 6 กลีบ มีเกสรตัวผู (stamen) 3 อัน ละออง
เรณูลักษณะเปนหนาม (Tomlinson, 1986) การที่จากออกดอกเปนชอ (inflorescence) จึงสามารถ
มองเห็นเดนชัดมักมีลักษณะตั้งตรง ใบสวนใหญมีความสามารถรองรับชอดอกไดแตไมทุกชอที่สามารถ
พัฒนาไปไดอยางสมบูรณ กานชอดอกอาจยาวถึง 100 ซม.หรือกวานั้น ชอดอกมีกาบหุม (perianth)      
สีสม ดอกตัวผูมีสีครีมอยูบนกานและมีกาบหุมเชนเดียวกัน ดอกตัวเมียมีลักษณะเปนหัวกลมอยูปลาย
กานอันกลางที่อวบ ซ่ึงสวนที่เปนคารเพล (carpel) มีลักษณะแข็งคลายเนื้อไมลักษณะเปนเหล่ียมหรือ   
พู ผลของจากมีสีน้ําตาลเขมอยูรวมเปนกระจุกแนน เรียกวา “โหมงจาก” ที่ปลายผลลักษณะเปนหนาม
แหลมสั้นและแข็งซึ่งเปน stigma ที่คางอยู (รูปที่ 3) ผลเปนรูปสามเหลี่ยมภายในมีเมล็ดเดียว ความยาว
ของผลประมาณ 12 ซม. กวาง   7-8 ซม. เนื้อเยื่อของผลเปนเสนใยคลายมะพราวมีชองอากาศมาก ทําให
ลอยน้ําได ใน 1 ทะลายของจากมีผลจํานวน 50-100 ผล  และมีน้ําหนัก 10-20 ผลตอกิโลกรัม เมล็ดใน
ของจากคลายมะพราวมีเนื้อ (endosperm) คลายมะพราวเชนกันและกลวง การเจริญเติบโตของตนออน 
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เปนแบบ viviparous คืองอกกอนผลจะหลุดจากตนเปนการงอกแบบ hypogeal ซ่ึงจะเห็นใบแรกของตน
ออนดันผลจนหลุดจากทะลาย 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงชอดอกของจากที่มีทั้งดอกตัวผูและดอกตวัเมีย บนกานดอกชอเดียวกนั 

 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงผลจากออนที่ขึน้เปนชอในกอ 
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ใบจากมีความยาว 3-9 เมตร จัดเปนใบประกอบที่มีใบยอย (leaflets) จํานวน 30-40 ใบ 
ระยะแรกใบออนจะมวนตัวและจะคลี่ออกมาเมื่อถึงเวลาและยาวใบละประมาณ 70 ซม. มีลักษณะอวบ
พอง เรียกวา พงจาก (petiole) มีโพรงอากาศมาก เชื่อวาเปนสวนที่ทําหนาที่แทนรากหายใจ 
(pneumatophore) เมื่อตนจมอยูในน้ําหรือโคลน และเปนไปไดวาอาจเก็บน้ําหวานบางสวนจากใบได
ดวย มีความยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ลักษณะเปนรองลอยน้ําไดดี ในกอหนึ่งๆมีใบจากประมาณ 6-7 ใบ 
แต 4 ใบมักมีชีวิต เปนใบแบบขนนก ใบจากที่แกแลวจะรวงจากลําตนในบริเวณที่แปลกกวาการรวงของ
ใบในพืชชายเลนชนิดอื่น โดยที่ใบจากยังคงทิ้งโคนกานใบหรือพงจากไวที่กอเดิมในขั้นแรก ตอมาจะ
เปนการรวงของพงจากที่อยูติดกับลําตนใตดิน ซ่ึงการรวงครั้งหลังนี้ทําใหใบจากหลุดไปหมด ทิ้งรอย
แผล (leaf scar) ไวที่ลําตนใตดิน การเจริญเติบโตของจากเปนไปอยางตอเนื่องในแนวนอน แตสวนใบ
จากซึ่งเรียงเวียน (spiral) รอบแกนลําตนกลับเจริญในแนวตั้งได ที่เปนเชนนี้เพราะมีการเจริญเติบโตที่
ไมเทากันตรงโคนใบ ซ่ึงการแตกกิ่งของลําตนเกิดขึ้นเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ และมีขนาดเทาๆ กัน 
(วงจันทร, 2540) ตนจากคงมีกลไกการกําจัดเกลือที่ดูดเขาไปแลวไมถูกใชใหออกมาอยูนอกเซลได 
เพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยามขาดแคลนเกลือชาวบานไดเผาใบจากและพงจากเอาขี้เถาใชแทน
เกลือ 
 ใบจากเกือบทุกใบสามารถสรางชอดอกจากซอกที่โคนใบ เหมือนมะพราวหรือหมาก แตก็ไม
ทุกชอที่พัฒนาไดเต็มที่ สวนเกสรตัวเมียเมื่อกาบหุมเปดออก ก็สามารถรับละอองเรณูได โดยสังเกตจาก
เมือกบริเวณสวนบน เมื่อไดรับละอองเรณูแลว แตละดอกจะมีการยืดยาวของกานชอและมีผูบันทึกชนิด
ของแมลงที่เปนพาหะสําคัญ 2 ชนิด (Essig, 1973) คือ ผ้ึง และ แมลงหวี่  แตแมลงหวี่จะเกิดบนชอดอก
ตัวผู  ซ่ึงมีสวนทําลายชอดอกตัวผูดวย ในขณะที่ผ้ึงอาจไมใชพาหะที่สําคัญในการถายละอองเรณู เพราะ
ผ้ึงมักตอมแตดอกตัวผูเทานั้น สวนแมลงหวี่ตอมทั้งดอกตัวผูและตัวเมีย ผลแกเมื่อรวงมักลอยไปกับน้ํา
เพื่อการแพรพันธุ และกานผลมักโคงลงตามน้ําหนักของผลที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ทําใหสะดวกในการปาด
เอาน้ําหวานและเมื่อน้ําขึ้นน้ําจะชวยพยุงชอผลไดบาง ผลที่เร่ิมงอกจะมีใบเกล็ด (plumule) 2-3 ใบ 
กอนที่ใบจริง (eophyll) แบบขนนกจะทะยอยแตกออกมา 
 ในเรื่องของสายพันธุจาก การจัดแบงยังไมชัดเจนในขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศไทย เรียกตน
จากชนิดหนึ่งวา “ตนแจก” ซ่ึงมีลักษณะของใบยอย (leaflet) อยูหางกัน มีขนาดใหญและยาวกวาใบของ
จากธรรมดา ซ่ึงนาจะเกิดจากการกลายพันธุของตนจากมากกวา อนึ่งในการจําแนกชนิดของตนจากนี้    
Wongchan (1999) ไดเสนอไว 2 ชนิดคือ จากเขียว และจากแดง โดยดูจากสีคือ จากแดงจะมีใบสีแดง
แกมสม จนใบรวง เห็นเดนชัดจากระยะไกล โดยเฉพาะริมแมน้ําตาป จังหวัดสุราษฏรธานี นอกจากนี้ยัง
มีลักษณะอื่นที่นาสนใจเชน จากเขียวมีความสูงของกอมากกวาจากแดงเกือบ 2 เทา มีใบยอยยาวและ
กวางกวาจากแดง เปนตน อยางไรก็ตามในการทําน้ําตาลจากชาวบานไดแบงสายพันธุยอยไวอีก ตาม
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รูปลักษณะของพืชและปริมาณน้ําตาลที่ได เชน  พันธุหนามทุเรียน, ทองพริ้ม, อีเพลง, อีแลง และอึ่งอาง 
เปนตน 
 
2. การกระจายของตนจากในภาคใตของไทย  (ท่ีอยูรวมกับปาชายเลนเปนสวนใหญ) 

เนื่องจากตนจากเปนพืชที่ขึน้รวมกับปาชายเลนหรือที่ราบลุมที่น้ําเค็มทวมถึง จึงพบจากได
ทั่วไปในบริเวณของปาชายเลนทั่วภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 แสดงการกระจายของพื้นที่ปาจาก ซ่ึงสวนใหญปะปนกับพื้นที่ปาชายเลน 

 ปาจาก 

หมายเหตุ 
      ปาจาก   แสดง   

ประเทศมาเลเซีย 

กิโลเมตร 
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3. นิเวศวิทยาของตนจาก 
 ตนจากเจริญเติบโตไดดีบริเวณชายฝงที่มีน้ํากรอย แดดจา บริเวณเขตรอนทั่วไป ปจจุบันจากมี
การกระจายพันธุตั้งแตศรีลังกา ปากแมน้ําคงคา พมา คาบสมุทรมาลายา อินโดเนเซีย   ปาปวนิวกินี หมูเกาะ
โซโลมอน ฟลิปปนส และอาจไปทางเหนือถึงหมูเกาะริวกิวในญี่ปุน ที่มีจากขึ้นบางประปราย หรือไป
ทางใตจนถึงรัฐควีนแลนส สวนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ตนจากจะไมขึ้นในที่เค็มจัดจนเกินไป 
จากรายงานการวิจัยมีผูเสนอวาที่จากสูญพันธุไปจากบางพื้นที่ในยุคโบราณ เปนเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศที่ทําใหน้ําเค็มจัด และมีคล่ืนลมรุนแรงขึ้น    จึงพบเห็นจากบริเวณปากน้ํา หรือปากอาว
มากกวาบริเวณชายทะเลที่มีน้ําเค็มตลอดป และ ความสามารถของปาจากไมเพียงแตชวยรักษาตลิ่งไมให
พังทลายเทานั้น แตหากยังชวยใหแผนดินงอกไดอีกดวย(วงศจันทร, 2540) ไดกลาวมาแลววา เมื่อ
พิจารณาถึงนิยามของพืชปาชายเลน   ที่เจริญเติบโตบริเวณน้ําขึ้นน้ําลงแลว ตนจากนาจะจัดเปนเพียงพืช
รวมของปาชายเลน เพราะอาจพบตนจากเจริญเติบโตได แมในที่ลุมหางจากฝงหลายกิโลเมตร ที่ซ่ึงน้ํา
ทะเลเคยทวมมากอน  
 การเจริญเติบโตของตนจากอาจขึ้นเดี่ยวๆ หรือหนาแนนเปนปาจาก ซ่ึงมีการแตกแขนงคืบ
คลานไปเรื่อยๆ ในขณะที่บริเวณนั้นอาจไมมีตนออนของจากงอกได เมื่ออยูในสภาพความเค็มสูงๆ ปา
จากที่พบในประเทศจีนมักพบเปนกลุม มองเห็นเปนปาที่มีใบเขียวจัดสูง 4-7 เมตร มีความหนาแนนของ
กอ 40-70 เปอรเซนต ขึ้นไดตั้งแตเขตน้ําขึ้น น้ําลงจนถึงบนบกหางจากฝง จึงมีคนเรียกวา พืชคร่ึงบกครึ่ง
น้ํา (amphibious type) มีพืชอ่ืนที่ขึ้นอยูปะปนเชน ตาตุม, ไมฝาด, โพธ์ิทะเล และ  ปรงทะเล (Lin Peng, 
1985) 
 3.1  สังคมพืชในปาจาก 
  ในการสํารวจพันธุไมบริเวณปาจาก ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(นริศ, 2539) พบพันธุไมที่สําคัญในปาจาก 10 ชนิด คือ จาก สมอทะเล โพธ์ิทะเล ไมฝาด ปอทะเล ลําพู 
หลุมพอทะเล เหงือกปลาหมอดอกมวง หวายลิง และเถาถอบแถบ ซ่ึงพันธุไมที่พบมากที่สุดคือ จาก ซ่ึง
เปนไมเดนของพื้นที่ สวนพันธุไมอ่ืนๆ จะพบเพียงเล็กนอย จากการศึกษาพบความหนาแนนของพันธุ
ไมทั้งหมด 710 ตนตอไร โดยที่จาก, สมอทะเล, ฝาด, ลําพู, ปอทะเล และโพธิ์ทะเล มีความหนาแนน 
594, 44, 40, 20, 8 และ 4 ตนตอไรตามลําดับ ความหนาแนนของตนจากในปาจาก อาจจะมาจาก
ความสามารถในการแขงขันที่ดีกวาพันธุไมชนิดอื่น สวนหนึ่งมาจากความสามารถในการแตกหนอของ
ลําตนใตดิน และความสามารถบดบังแสงสวางจนกลาไมชนิดอื่น ไมสามารถขึ้นได นอกจากนี้ความ
หนาแนนของลําตนใตดินที่มีขีดความสามารถในการแยงชิงทรัพยากรที่เปนธาตุอาหารของพืชอ่ืน
รวมทั้งความเหมาะสมของพื้นที่ตอการเจริญเติบโตของตนจากบริเวณนั้น เชนสภาพดิน ความเค็ม ความ
เปนกรดดาง และสภาพน้ําทวมขังก็นาจะเปนปญหาตอพืชอ่ืน แตเอื้ออํานวยตอการขึ้นอยูของตนจากได 
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 3.2  คุณสมบัติของน้ําในปาจาก 
 ในการศึกษาคุณภาพน้ําในปาจาก (นพรัตน, 2540) โดยเฉพาะความเปนกรดดาง และความเค็ม 
พบวาพีเอชของน้ําในชวงฤดูแลงมีคา 7.18 และในชวงฤดูฝนมีคา 7.07 ซ่ึงถือวาคอนขางจะเปนกลาง แต
คาความเค็มของน้ําในชวงฤดูแลงมีคาเฉลี่ย 10.83 ppt และในฤดูฝนมีคา  3.71 ppt ซึ่งนอยกวาฤดูแลง
มาก สําหรับในเวียตนามพบวาจากขึ้นไดดีที่ชวงความเค็มของน้ํา   5 - 15 ppt แตถาความเค็มสูงกวานีต้น
จากมักจะตาย เมื่อมีการสอบถามชาวบานที่มีสวนจาก วาเคยปลูกจากในน้ําจืดหรือไมไดรับคําตอบวา 
ในน้ําจืดตนจากก็เจริญเติบโตไดดี แตอาจมีปญหาเรื่องความหวานของน้ําตาล ในขณะที่บางรายปลูก
จากในนาขาว สามารถใหน้ําหวานไดดี   แตน้ําขางลางเมื่อขุดลงไปเปนน้ํากรอย ดังนั้นความรูเร่ืองความ
เค็มของน้ําหรือของน้ําในดินตอ  ตนจาก จึงเปนหัวขอที่นาสนใจศึกษาตอไป 
 อนึ่งเมื่อมีการทดลองนํากลาจาก 2 ชนิดคือ กลาอายุนอย (สูงประมาณ 3 ซม.) และกลาอายุ
มาก (สูงประมาณ 6 .5 ซม.) มาทดลองรดดวยน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม (นพรัตน, 2540) ปรากฏวา การ
รดดวยน้ําจืดนั้น ตนกลาทั้ง 2 ชนิด มีความสูงและเจริญงอกงามดีที่สุด และเมื่อเวลาผานไป   82 วัน 
ความสูงของกลาทั้ง 2 ชนิดมีคาใกลเคียงกัน สําหรับการรดดวยน้ํากรอยที่ระดับความเค็ม  18 ppt   พบวา
การเจริญเติบโตดานความสูงของกลาต่ํากวาการใชน้ําจืด  แตดีกวาการใชน้ําเค็ม    (35 ppt) โดยเฉพาะ
พวกกลาอายุมากนั้น เมื่อรดดวยน้ําจืดจะมีความสูงมากกวาพวกที่ถูกรดดวยน้ํากรอยประมาณ 2 เทา และ
พวกที่ถูกรดดวยน้ํากรอยมีความสูงกวาพวกที่รดดวยน้ําเค็มประมาณรอยละ 83 อยางไรก็ตาม ในกลุม
กลาอายุนอยพบวามีความทนทานต่ําตอชวงความเค็มเพราะมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของกลาอายุมาก 
และเมื่อรดดวยน้ําเค็มไปได 54 วัน ปรากฏวากลาอายุนอยตายหมด เมื่อดูจํานวนใบ พบวาการรดดวยน้ํา
จืด ตนจากมีจํานวนใบมากกวาการรดดวยน้ํากรอย และน้ําเค็มตามลําดับ ในขณะที่กลาออนเมื่อรดดวย
น้ําเค็ม จะไมมีใบใหมเกิดขึ้นเลยเพราะกลาจะแคระแกร็น และเฉาตายในที่สุด ถึงแมจะเปนกลาแกแต
การรดดวยน้ําเค็มทําใหใบไมสมบูรณ เหมือนรดดวยน้ําจืด คือ เมื่อรดดวย น้ําเค็มไปไดนาน 137 วัน 
เห็นใบเฉาตายจากยอดลงมาแสดงวาความเค็มที่ 35 ppt นี้นาจะทําใหตนจากตายได ดังนั้นเรามักจะไม
เคยเห็นตนจากขึ้นอยูบริเวณชายทะเล ที่มีความเค็มระดับนี้ 
 เมื่อมีการทดลองสลับการรดน้ํา โดยใหน้ําจืดแกตนกลาที่แคระแกร็นที่เคยรดดวยน้ําเค็ม และ
ลองรดน้ําเค็มแกกลาที่เคยถูกรดดวยน้ําจืด สาเหตุที่ตองทดลองเชนนี้เพราะวาในธรรมชาตินั้น พื้นที่
บริเวณปากอาวหรือริมแมน้ําลําคลองจะมีน้ําจืดไหลบา ทวมขังหลายเดือนในฤดูฝน แตพอถึงฤดูรอน 
น้ําเค็มในทะเลจะหนุนเขามาทวมพื้นที่ได เมื่อทดลองสลับการรดน้ําผานไป 42 วัน ปรากฏวา กลาที่เคย
เจริญงอกงามดี เมื่อกระทบกับน้ําเค็มใบคอยๆ แหงตาย ในทางตรงขาม กลาที่เคยแคระแกร็น เพราะเคย
ถูกรดดวยน้ําเค็ม เมื่อสลับมารดดวยน้ําจืด กลับมีการฟนตัว มีการแตกใบใหม มีสีเขียวเจริญงอกงาม 
และความสูงเพิ่มจากเดิม 3-4 ซม. จึงอาจกลาวไดวา นอกเหนือจากน้ํากรอยในธรรมชาติแลว การสลับ
การไดรับน้ําจืดและน้ําเค็มก็มีผลตอการเจริญเติบโตของกลาจากเชนกัน ในธรรมชาติโดยเฉพาะลุมน้ํา



â¤Ã§¡ÒÃá¼¹·ÕèÀÙÁÔ¹Ô·ÑÈ¹ìÀÒ¤ãµé : °Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ·Ø¹·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§Ø·¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ : Ê¡Ç.

จาก 

โครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม  

10

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อผลจากรวงจากชอก็จะมีหนอเล็กๆ เกิดขึ้นแลว เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ํา
หลาก ผลจากจะหลุดลอยลงสูแมน้ํา ลําคลองออกสูทะเลในที่สุด ถาผลจากนั้นลอยติดฝงแมน้ําหรืออาว
ที่มีน้ําจืดหรือน้ํากรอย ก็จะงอกเปนตนใหมขึ้นมาได แตถาผลจากนั้นลอยออกสูทะเล ผลจากที่กําลังงอก
ดังกลาว ก็คงไมสามารถปรับตัวสูกับความเค็มสูงๆ ได อยางไรก็ตาม ผลจากที่เจริญเติบโตตามฝงแมน้ํา 
หากไดรับความเค็มสูงๆ ในฤดูรอนเปนเวลานาน ตนจากนั้นจะไมเจริญเติบโต แตเมื่อถึงฤดูฝน ก็จะมี
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วขึ้นมาอีก เพราะไดรับน้ําจืดหรือน้ํากรอย ซ่ึงผลจากการทดลองขางตน
นาจะสามารถยืนยันปรากฏการณดังกลาวได อนึ่งหลังจากการสัมภาษณเกษตรกร เจาของสวนจาก 
พบวาโดยทั่วไปในการผลิตน้ําตาลหากตนจากไดรับน้ําจืดอยางเดียว ตนจากจะใหน้ําหวานนอยลง จึง
ตองมีน้ํากรอย หรือน้ําเค็มทวมถึงบาง แตถาน้ําเค็มทวมนานเกินไปน้ําตาลจากจะมีรสเค็มเจือปนดวย 
 3.3  คุณสมบัติของดินในปาจาก 
  ดินบริเวณปาจากโดยทั่วไปเปนดินเลนหนาดินลึก เพื่อใหลําตนใตดินสามารถเดินและแตกกอ
ใหมไดสะดวก เปนดินที่ชุมชื้นมีน้ําทวมถึงอยูเสมอ จากการศึกษาคุณสมบัติของดินบริเวณปาจาก
ธรรมชาติที่อําเภอปากพนัง (นพรัตน, 2540; นริศร, 2539) ปรากฏคาตางๆ ดังนี้ คาพีเอช 5.69, การนํา
ไฟฟา 2.78 mS/cm, อินทรียวัตถุรอยละ 5.85, ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 24.88 ppm, โปแตสเซียม ที่เปน
ประโยชน 503.25 ppm และความจุแคทไอออนที่แลกเปลี่ยนได 27.34 meq/100g soil ซ่ึงพบวาทั้ง
ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมมีอยูในระดับสูง กลาวไดวาความอุดมสมบูรณของดินในปาจาก อยูใน
ระดับสูงใกลเคียงกับความสมบูรณของปาชายเลนตามธรรมชาติ เนื่องจากปาจากมีการสะสมของ
อินทรียวัตถุ และไมมีการพลิกพื้นดินเพื่อการปลูกใหมเหมือนออย ทําใหคากรด ดางของดินเกือบคงที่ 
อยางไรก็ตามหากมีการพลิกพื้นปาจากเพื่อการทําฟารมกุง ปญหาความเปนกรดของดินก็คงเกิดขึ้นได
แนนอน ในบริเวณปาจากที่ศึกษา พบวาดินชั้นบนเปนดินเหนียว แตดินชั้นลางเปนดินเหนียวปนดินเลน
สีเทาโดยเฉพาะที่ระดับความลึก 1.25 เมตร   เนื่องจากพื้นที่ในอดีต เคยเปนที่ราบชายทะเลที่น้ําทะเลเคย
ทวมรวมทั้งการตกตะกอนของน้ําฝนที่ไหลบามากอน 
 3.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ไดกลาวมาแลววาตนจากจะเจริญเติบโตไดดีบริเวณชายฝงของเขตรอน (tropical zone) 
โดยทั่วไป ดังนั้นอุณหภูมิยอมมีผลตอการเจริญเติบโตของจากอยางแนนอน ในการวัดสภาพลักษณะ
ภูมิอากาศบริเวณที่ตนจากขึ้นไดดีบริเวณอําเภอปากพนัง พบวา พื้นที่ลุมน้ําปากพนังมี        2 ฤดูกาล คือ 
ฤดูรอน และฤดูฝน โดยที่ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน
ถึงมกราคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูล
กรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 10 ป (2527-2536) พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ย    27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31.5 องศาเซลเซียส และต่ําสุดเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส   คาความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 76 เปอรเซนต สําหรับ
ปริมาณน้ําฝนตลอดปเฉลี่ย 2,243.5 มม. หรือเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน 187.0 มม.ตอเดือน โดยที่เดือน
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กุมภาพันธฝนตกนอยที่สุดเพียง 23.9 มม. และมากที่สุดเดือนพฤศจิกายน 553.8 มม. ในบริเวณพื้นที่ปา
จาก มักไดรับอิทธิพลจากการทวมของน้ําจืดฉับพลัน และน้ํากรอยหนุนทวมชวงสั้นๆ  
 
4. ความสําคัญของจากดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
 ความสําคัญของจากทั้งทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม กลาวคือ ในอดีตประชาชนที่อาศัยอยู
ชายฝงทะเลไดใชประโยชนของตนจากอยางกวางขวาง ทั้งอาศัยใบจากในการทําฝาบาน มุงหลังคา มวน
บุหร่ี ทําภาชนะชนิดตางๆ เชน หมวก ภาชนะตักน้ํา ไมกวาด ที่เปนอาหารไดแก ผล ยอดออน และการ
ปาดน้ําหวานจากตนจากเพื่อทําน้ําตาล น้ําสมสายชู แอลกอฮอล เครื่องดื่ม เรียกวาเปนไมคูชีวิตของคนที่
อาศัยบริเวณชายฝงกันเลยทีเดียว ตอมาสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ของเดิมที่มีคุณคาและ
เปนทรัพยากรประจําทองถ่ินก็ถูกแทนที่ดวยของใหมที่มีการโฆษณา มีการบรรจุหีบหอสวยงามจน
ของเดิมไมเปนที่นิยมของคนรุนใหม นี่เองเปนปญหาของคําวาเศรษฐกิจพอเพียง และคําวาทรัพยากรที่
ใชอยางยั่งยืน  
 4.1  ความเปนมาของการใชประโยชนบริเวณอําเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
 เปนเวลาหลายศตวรรษที่มนุษยรูจักการสกัดน้ําหวานจากพืชตระกูลปาลมไมวาตาลโตนด 
มะพราว อินทผาลัม แมกระทั่งตนปาลมน้ํามัน ทานมหาตมะ คานธี แหงอินเดีย ไดกลาวไว เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2481 วา    “น้ําตาลโตนดสามารถเปลี่ยนเปนน้ําผ้ึงได และน้ําผ้ึงนี้รสหวาน มีคุณภาพและ
อรอย มีเกลือแรหลายชนิด เหนือกวาน้ําผ้ึงจากโรงงาน ในรัฐอันตรประเทศ มีตนตาลอยูมากมาย แทบ
ทุกบานผลิตน้ําผ้ึงเองได นี่คือหนทางหนึ่งที่ชวยขจัดความยากจน” (Dalibard,1999) ตนจากก็เชนกันที่
ปากพนังราคาน้ําตาลจากบางชวง 1 ปบ (25 กก.) ราคากวา 500 บาท ทําใหบางครอบครัวมีรายได
มากกวาสองหมื่นบาทตอเดือน สามารถขจัดความยากจนไดอยางดี การทําน้ําตาลจากตนจากในประเทศ
ไทย เมื่อ 50 ปกอนเปนอุตสาหกรรมครัวเรือน มีแทบทุกหมูบาน ตั้งแตจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง แตในระยะหลังเทาที่ทราบยังมีเหลือเฉพาะระนอง ตรัง และ
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับในตางประเทศที่กระทํากันกวางขวางไดแก         
ฟลิปปนส มาเลเซีย และมีบางในเวียดนาม ในประเทศอื่น ก็มีจากอยูมากแตทําน้ําหวานหรือน้ําตาลไม
เปน เชน พมา และบังคลาเทศ เปนตน ตนจากเปนพืชหนึ่งที่ใหแอลกอฮอลตอไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชอ่ืน จะเห็นไดวาตนจากสามารถเปนแหลงของแอลกอฮอลที่มากกวามะพราว มันสําปะหลัง และออย 
ดังนั้นหากไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมอาจใชเปนเชื้อเพลิงยามขาดแคลนไดดี 
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ตารางที่ 1  แสดงผลผลิตของแอลกอฮอลโดยใชแหลงวัสดุตางๆ (Hamilton and Murphy, 1988) 
แหลงของแอลกอฮอล ผลผลิต (ลิตรตอไรตอป) 

มันเทศ 1,080 – 2,880 
จาก 1,037 – 2,496 

มะพราว 800 
มันสําปะหลัง 518 – 1,382 

ออย 536 – 1,072 
 
ในการใชประโยชนจากปาจากโดยเฉพาะดานการทําน้ําตาลบริเวณอําเภอปากพนังจังหวัด

นครศรีธรรมราช (นพรัตน และนริศร, 2538) โดยใชวิธีการสัมภาษณ ซ่ึงสวนใหญเปนผูนํา และ     
ผูสูงอายุในชุมชน พบวามีการใชประโยชนในดานตางๆ มาเปนเวลาชานาน ไมนอยกวา 200 ปมาแลว 
ซ่ึงในดานการใชสอย บริโภคในครัวเรือน และประกอบเปนอาชีพหลัก โดยเฉพาะการทําน้ําตาลโดย
ความเห็นของผูใหขอมูลในชุมชนพบวา มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใชประโยชนอยูเปนชวงๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปจจัยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน รวมถึงกลไกการตลาด   ซ่ึงสามารถแบงเปน
ชวงของการเปลี่ยนแปลงโดยยึดการผลิตน้ําตาลจากเปนหลักไดดังนี้ 
 กอน พ.ศ.2500 ระยะนี้ผูประกอบอาชีพจากปาจากเรียกวา “ชวงน้ําผ้ึงขน”  ซ่ึงหมายถึงวิธีการ
ผลิตที่ใชน้ําหวานในปริมาณ 3 สวนมาตมเหลือเพียง 1 สวน ซ่ึงจะเปนน้ําตาลจาก ที่มีลักษณะเหลวขนสี
น้ําตาล การใชประโยชนดานอื่นๆ ของตนจากไดแก การทําจากมุงหลังคา การทําใบจากมวนบุหร่ี การ
ทําน้ําสมสายชู และการตมกล่ันแอลกอฮอล เปนตน การใชประโยชนชวงนี้เปนการผลิตเพื่อการยังชีพ 
และสงขายใหกับตลาดระดับทองถ่ินบาง เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก 
 ชวง พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2520 ชวงนี้เรียกวา “ชวงน้ําผ้ึงใส” เปนชวงที่มีการผลิตน้ําตาลมากเพราะ
มีตลาดที่รับซื้อที่แนนอนจากเดิมผลิตน้ําตาล 1 ใน 3 สวนของน้ําหวาน เปลี่ยนเปน 2   ใน 3 สวนคือ
เขมขนกวาเดิม ทั้งนี้เนื่องจากน้ําตาลมีราคาดีกวา นอกจากผลิตสงตลาดในทองถ่ินแลว ยังมีแหลงรับซื้อ
ใหญคือ โรงงานสุราขาวในอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําน้ําตาลจากมากกลั่นเปน
แอลกอฮอล สวนการใชประโยชนดานอื่นๆ ก็ยังมีการใชอยูตามปกติ ในชวงนี้ไดเกิดภัยทางธรรมชาติ
คือ เหตุการณมหาวาตภัย ป พ.ศ.2505 ทําใหเกิดการหยุดชะงักไประยะหนึ่ง แตผูประกอบอาชีพจากปา
จากสามารถใชประโยชนไดอีกในปถัดมา เนื่องจากตนจากไมไดถูกทําลายโดยลมพายุเหมือนพืชชนิด
อ่ืน และในตอนปลายของชวงนี้เกิดวิกฤตการณนาขาวและการลมสลายของโรงสีไฟเพราะการทํานาไม
ไดผลและราคาขาวไมดี ทําใหตนจากเปนพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ใหความสําคัญมากขึ้นเพราะเปนพืช
ชนิดเดียวที่สามารถทํารายไดใหกับครัวเรือน สวนชาวนาที่ไมมีพื้นที่ปาจากครอบครองก็ไมสามารถ
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ดํารงชีพอยูในทองถ่ินได จึงมีการอพยพไปยังอําเภออื่น และจังหวัดใกลเคียง สวนผูที่เคยประกอบอาชีพ
ทั้งทํานาและทําน้ําตาลจากก็จะหันมาประกอบอาชีพจากปาจากเพียงอยางเดียว 
 ชวง พ.ศ.2521 ถึงปจจุบัน ชวงนี้เรียกวา “ชวงน้ําผ้ึงโซม หรือชวงน้ําตาลปป” ชวงนี้เปนชวงที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของการใชประโยชนจากปาจาก ทําใหกรรมวิธีการผลิตน้ําตาลเปลี่ยนไป 
เพราะโรงงานสุราเดิมไดยายโรงงานไปตั้งที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ทําใหขาดแหลงรับซื้อ
ผลผลิตจนบางพื้นที่หยุดการผลิตไป หรือผลิตเพื่อเพียงบริโภคในครัวเรือนเทานั้น และหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืนแทน ในพื้นที่ที่เกษตรกรยังประกอบอาชีพจากปาจากอยูก็เปล่ียนวิธีการผลิตจากน้ําตาลใสหรือ
น้ําผ้ึงใสมาเปนน้ําตาลโซมหรือน้ําตาลปบหรือน้ําตาลปก ทั้งนี้เนื่องจากภาวะการตลาดเปนตัวกําหนด
คือ การผลิตน้ําตาลมะพราวในทองที่ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดหยุดการ
ผลิตเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ทําใหพอคาในตัวเมืองหันมาซื้อน้ําตาลจากแทน โดยนํา
วิธีการผลิตน้ําตาลมะพราวมาแนะนําใหกับผูประกอบอาชีพจากปาจาก เพื่อทําเปนน้ําตาลปบ ซ่ึงได
ราคาดี และเก็บรักษาผลผลิตไดนานกวา แตมีขอเสียคือใชเวลา และใชเชื้อเพลิงมากขึ้น ในชวงนี้ไดมี
การเพิ่มพื้นที่เพาะเล้ียงกุงกุลาดํากันมาก ทําใหปาจากในบางพื้นที่ถูกทําลายโดยเปลี่ยนเปนนากุง สวน
การใชประโยชนดานอื่นๆ เชน การเย็บจากมุงหลังคา สามารถทํารายไดดีเชนกัน เพราะผูประกอบอาชีพ
นากุงมีความตองการใบจากเพื่อสรางเพิงพักกันมาก สวนการทําใบจากมวนบุหร่ี การทําน้ําสมสายชู 
เปนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเทานั้น ถึงแมวิถีชุมชนที่ไดผูกพันกับปาจากมาเปนเวลาชานาน มี
การเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แตอาชีพจากปาจากก็ยัง
ดํารงอยูอยางมั่นคงเปนสวนใหญทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ที่เกิดขึ้น 
 ชุมชนในปาจากของอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนใหญจะอยูทางดานฝง
ตะวันออกของแมน้ําปากพนัง เชน ตําบลขนาบนาก เปนตําบลที่มีผูประกอบอาชีพจากปาจากเปนสวน
ใหญ โดยกระจัดกระจายอยูตามชุมชนใหญ 4 ชุมชน คือ หมูบานบางอุดม หมูบานบางตะหลุมพอ 
หมูบานปากชอง และหมูบานบางตําแสก ซ่ึงชุมชนเหลานี้มีการใชประโยชนจากน้ําหวานและการทํา
น้ําตาลปปเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อ่ืนๆ เชน บริเวณตําบลปากพนังฝงตะวันออกและตําบลแหลม
ตะลุมพุก มีการใชประโยชน โดยตัดยอดมาทําเปนใบจากมวนบุหร่ี บริเวณตําบลบางพระ บานเพิง และ
ตําบลทาพญา มีการใชประโยชน โดยการตัดใบแกมาเย็บมุงหลังคา จากการสอบถามพบวาในตําบล
เหลานี้เคยใชประโยชนโดยทําน้ําตาลใสมากอน แตพอถึงชวงน้ําตาลปบก็หยุดกิจการ หันไปทําการ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําแทน สําหรับตําบลขนาบนากซึ่งยังมีการใชประโยชนอยูนั้น เปนพื้นที่ถูกรบกวนจาก
การทํานากุงนอยกวาที่อ่ืน 
 ในการถือครองพื้นที่ปาจากของครัวเรือนในชุมชนพบวา ทุกครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ์ในการถือ
ครอง โดยมีพื้นที่ปาจากถือครองขนาด 6-30 ไรตอครัวเรือน (สวนใหญ 12-15 ไร) แตสามารถใช
ประโยชนไดไมเกินครัวเรือนละ 10 ไร ตอฤดูการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงงานไมเพียงพอ กลาวคือหาก



â¤Ã§¡ÒÃá¼¹·ÕèÀÙÁÔ¹Ô·ÑÈ¹ìÀÒ¤ãµé : °Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ·Ø¹·Ò§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§Ø·¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ : Ê¡Ç.

จาก 

โครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม  

14

สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คนตอครัวเรือน จะเปนแรงงานจริงเฉลี่ยครัวเรือนละ 2 คนเทานั้น ถา
หากมีแรงงานมากกวานี้อาจเพิ่มพื้นที่การใชประโยชนไดมากขึ้นอีก แตอาจประสบกับปญหาเชื้อเพลิง
ไมเพียงพอ เพราะในปจจุบันใชผลจากและใบแหงเปนเชื้อเพลิงหรือใชแรงงานในการทํางานที่มีหลาย
ขั้นตอนสําหรับอายุของผูประกอบอาชีพจากปาจากจะอยูในวัยกลางคนจนถึงผูสูงอายุ สวนคนวัยหนุม
สาวไมนิยมประกอบอาชีพนี้ จากการสอบถามปรากฏวา แรงงานวัยหนุมสาว มักจะไปประกอบอาชีพ
อยางอื่นตามสมัยนิยมเชน ลูกจางแพปลา หรืออพยพไปใชแรงงานในเมืองใหญๆ ของภาคใต และมีบาง
กลุมที่อยูในวัยกลางคนละทิ้งอาชีพเดิมคือทํานาและทําน้ําตาลจากไปบุกเบิกปาเสื่อมโทรมในพื้นที่อ่ืนๆ 
ของภาคใต เชน จังหวัดสตูล สุราษฎรธานี และจังหวัดชุมพร เปนตน  
 อาจกลาวไดวารูปแบบของการใชประโยชนจากตนจากของเกษตรกรนั้น พบวาสามารถ
แบงเปน 2 รูปแบบใหญๆ คือ การใชประโยชนจากสวนใบและการใชประโยชนจากชอดอกและทะลาย 
กลาวคือ 
 ประการแรกการใชประโยชนจากสวนใบ มีดังนี้ 

1. การนําใบแกมาเปนจากมุงหลังคา และทําฝาผนัง 
2. การนําใบออนหรือยอดออนมาทําใบจากมวนบุหร่ี 
3. การนําใบออนมาทําภาชนะใชสอยในครัวเรือน เชน กระบวยตักน้ําหรือหมาจาก  ตะกรา 
4. การใชกานใบหรือทางจากตากแหงเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน หรือใชเปนเชื้อเพลิงผลิตน้ําตาลจาก 

  
 ประการที่สอง เปนการใชประโยชนจากสวนชอดอก และทะลายดังนี้ 

1. การนําเนื้อในผลจากมารับประทาน 
2. การนําชอดอกออนๆ และทะลายออนมาประกอบอาหาร 
3. การนําน้ําหวานจากกานชอดอก หรือกานทะลายมาทําน้ําตาล น้ําสมสายชู น้ําตาลใส และการ

ทําแอลกอฮอล 
4. การนําผลจากแหงมาใชเปนเชื้อเพลิง 

 ในการใชประโยชนแตละรูปแบบนั้น ที่สามารถทําเปนอาชีพไดแก การทําน้ําตาลจาก การทํา
ใบจากมวนบุหร่ีและการเย็บจากมุงหลังคา สวนวิธีการใชประโยชนอ่ืนๆ นั้น เปนการใชประโยชนเพื่อ
การใชสอยในครัวเรือนเทานั้น หากเหลือจากการใชสอยและบริโภคจึงจะจําหนายสวนเนื้อในผลจาก ไม
คอยนิยมรับประทานเพราะยังมีทางเลือกอื่นมากกวา การใชประโยชนแตละวิธีถูกกําหนดดวยปจจัยทาง
ธรรมชาติเปนสวนใหญ กลาวคือ การตัดยอดจากเพื่อนํามาทําใบจากมวนยาสูบนั้น มักจะเปนผูที่อาศัย
อยูใกลชายทะเล เนื่องจากเปนพื้นที่อยูในความดูแลของกรมปาไม และปาจากบริเวณนี้มักมีน้ําทะเลทวม
อยูตลอดเวลา กับทั้งดินมีลักษณะเปนดินโคลนออน ทําใหไมสะดวกในการเขาพื้นที่เพื่อทําน้ําตาล 
สําหรับการใชใบแกมาเย็บเปนตับจาก เพื่อมุงหลังคาหรือกั้นฝาผนังนั้น จะอยูถัดมาจากชายฝงทะเล ซ่ึง
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บริเวณนั้นเคยเปนบริเวณที่เคยใชประโยชนจากชอดอกในการทําน้ําตาลมากอน แตในปจจุบันมีการ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํามากขึ้น จึงมีแตเพียงการใชประโยชนจากใบแกอยางเดียว เพราะพื้นที่ปาจากลด
นอยลงและเปลี่ยนไปทําอาชีพอยางอื่นแทน สวนบริเวณที่อยูในสุด หรือที่ลุมน้ําทะเลทวมถึงเปนครั้ง
คราว ซ่ึงไมคอยถูกรบกวนจาก   การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํามากนัก จะมีการใชประโยชนจากชอดอกและ
ทะลาย เพื่อนําน้ําหวานมาทําน้ําตาลปบ แตมีการใชประโยชนจากใบแกหรือใบออนนอยมาก เพราะจะ
ไปกระทบตอปริมาณน้ําหวานที่ผลิตได 
 4.2  การทําน้ําตาลจาก 
 ในกรณีของการทําน้ําตาลในอําเภอปากพนัง ซ่ึงเปนพื้นที่ศึกษานั้นจะมีชวงของการผลิตชวงละ 
3-4 เดือน ซ่ึงในรอบปสามารถเขาไปปาดน้ําตาลได 8 เดือน มีระยะการเตรียมการอยู 2 เดือน ซ่ึงในรอบ
ปสามารถเขาไปใชพื้นที่ปละ 10 เดือน โดยจะหยุด 2 เดือน คือเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ของ
ทุกป ทั้งนี้เนื่องจากในชวงดังกลาวเปนชวงฤดูฝน มีน้ําทวมขังในพื้นที่ปาจาก จึงไมสะดวกในการเขาไป
ในพื้นที่ แตบางรายใชเรือ และใชถุงพลาสติกหุมปากกระบอกกันฝน จึงปาดน้ําตาลไดตลอดป เมื่อถึง
เดือนมกราคม ซ่ึงเปนชวงที่ฝนหยุดตก ปริมาณน้ําในปาจากลดลงจนเกือบแหง เกษตรกรก็จะเริ่มเขาไป
ใชประโยชนในฤดูของการผลิตแรก ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนและวิธีการดังนี้ (ตาราง 2 และ 3) 
 
ตาราง 2 ขั้นตอนการผลิตน้ําตาลจากในรอบวัน 

เวลา ขั้นตอนปฏิบตั ิ
15.00 - 17.00 น. เร่ิมปาด แลวแขวนกระบอกไมไผรองรับ ทิ้งไว 1 คืน 
07.00 - 08.00 น. ปาดซ้ํา 1 คร้ัง รองน้ําหวานดวยกระบอกเดิมที่ยังไมเต็ม 
08.00 - 10.00 น. เตรียมอุปกรณสําหรับตมเคี่ยว 
11.00 - 12.00 น. รวบรวมน้ําหวาน นําไปสูโรงเรือนเพื่อเคี่ยวน้ําตาล 
12.00 - 15.00 น. แปรรูปน้ําหวานเปนน้ําตาลปบ 
15.00 - 17.00 น. เร่ิมปาดใหม แลวแขวนกระบอกลูกใหมรองรับน้ําหวาน ทิ้งไว 1 คืน

เชนเดิม 
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 ตาราง 3 ปฏิทินการใชประโยชนในรอบหนึ่งป 
เดือน ขั้นตอนปฏิบตั ิ
ม.ค. คัดเลือกทะลาย บํารุงรักษาตนจากและเตรียมเชื้อเพลิง 

ก.พ. ถึง พ.ค. ปาดเอาน้ําหวาน เพื่อทําน้ําตาล จนหมดทะลายที่คัดเลือกไวแลว 
 จึงพักแปลง (ขนาดทํา 2 คน) 

มิ.ย. ยายแปลงใหม เตรียมทะลาย บํารุงรักษา และเตรียมเชื้อเพลิง 
ก.ค. ถึง ต.ค. เร่ิมปาดเอาน้ําหวานเพื่อทําน้ําตาลในแปลงใหม โดยปาดไปจนหมด 

 ทะลายที่เตรียมไว 
พ.ย. ถึง ธ.ค. หยุดการใชประโยชน เนื่องจากเปนฤดูฝน มีน้ําทวมขังในบริเวณปา

จาก แตบางรายใชเรือ ใชถุงพลาสติกหุมกระบอกกันฝนและทะลายไม 
ลอยน้ํา จึงอาจทําไดตลอดป 

  
อนึ่งในชวง 15 ป ที่ผานมา ผูประกอบอาชีพทําน้ําตาลจากจะทํานาควบคูไปดวย จึงเพิ่มเวลา

หยุดพักการผลิตน้ําตาลในชวงทํานา และชวงเก็บเกี่ยวดวย สําหรับขั้นตอนตางๆในการทําน้ําตาลเปน
ดังนี้ 

1)  การเตรียมอุปกรณ ในการทําน้ําตาลจาก ประกอบดวย เตาเคี่ยวน้ําตาลกอดวยดินเหนียว 
กะทะขนาด 60 ลิตร กระบอกไมไผเจาะรูเพื่อสอดทะลายได สําหรับรองรับน้ําหวาน ไมเคี่ยมสําหรับ
รักษาน้ําหวาน ใหคงรูป มีดปาดตาลหรือที่เรียกกันในทองถ่ินวา “ทับ” และเชื้อเพลิงซึ่งหาไดในพื้นที่
ไดแก ไมสมอทะเล ทางจากหรือผลจากแหง บางครั้งก็ซ้ือฟนที่เปนตนยางพาราจากแหลงอื่น 
 ในการเลือกทะลายจากหรือกอจากที่สมบูรณเพื่อทําน้ําหวานนั้น มีเทคนิคบางประการที่ตอง
คํานึงไดแก ความหนาแนนของกอตอพื้นที่ตองไมมากจนเกินไป เชนในมาเลเซียหากจะทําน้ําตาลจาก 
จะใชความหนาแนน 116 กอตอไร หรือในฟลิปปนสใชระยะปลูก 1.5x1.7 เมตร หรือประมาณ 62 กอ
ตอไร เปนตน การปรับความหนาแนนของกอจากใบปาจากเพื่อทําน้ําตาลนั้นในประเทศฟลิปปนสมี
รายงานวาการลดจํานวนกอจาก 400 กอตอไร เหลือ 80 กอตอไร ทําใหไดน้ําหวานเพิ่มจาก 9,600 ลิตร
ตอไรเปน 16,000 ลิตรตอไรตอป (Quimbo,1991) ที่อําเภอปากพนัง ตอนเริ่มตนปลูกนิยมใชความ
หนาแนน 200-300 ตนตอไร ตอมาตัดทอนเหลือ 42 ตนตอไร อายุของกอจากและอายุของทะลายจากก็มี
ความสําคัญคือปกติเมื่อจากอายุ 3-4 ปก็เร่ิมแทงชอดอก แตพงจากมักจะมีขนาดเล็ก ผอมและชอดอกไม
ใครติดผล หากพยายามทําน้ําตาลในจากออนก็อาจปาดไดเพียง 1 กานหรือ 1 งวงตอกอเทานั้น และปาด
เพียง 14-15 วันหยุดหรือเพียงครึ่งของงวงแลวหยุด หากปาดนานเปนเดือนตนจากอาจตายได เพราะที่
เก็บน้ําหวานเชนหัวใตดินหรือ   เยื่อเจริญยังมีขนาดเล็กอยู โดยท่ัวไปถานับเวลาจากเริ่มเห็นดอก (นก
จาก) จนปาดได ใชเวลาประมาณ 6-7 เดือน ในทองที่อําเภอปากพนัง นิยมปาด 1 งวงตอกอสวนงวงที่
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เหลือเก็บสํารอง   เอาไวเพราะมักพบวาปาด 1 หรือ 2 งวง จะใหปริมาณน้ําตาลใกลเคียงกัน ยกเวนถา
งวงที่เกิดจากกอเดียวกันนั้นอยูหางกัน จึงปาดงวงที่ 2 ได 

 2)   ขั้นตอนการเตรียมทะลาย (pre-treatment) ประชาชนในทองถ่ินเรียกวา การตีกานทะลาย
จาก เปนการเตรียมกอนปาดเอาน้ําหวาน และเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพื่อเอาน้ําหวาน เพราะหาก
เตรียมไมถูกวิธีจะไมมีน้ําหวาน เลือกทะลายผลที่ไมออนหรือแกจนเกินไป โดยดูสีของผลเริ่ม
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแดง ภาษาทองถ่ินเรียกวา “ขนาดทรามกิน” ถามีสีน้ําตาลเขม จะเปนทะลายที่แก
เกินไป ภาษาทองถ่ินเรียกวา “เปนตาคาง” ตนจากที่สมบูรณและเริ่มใหน้ําหวานไดนั้น จะมีอายุประมาณ 
6-7 ป มี 6-7 กอ และมีกานทะลาย 1-2 กาน อายุของทะลายที่ใชทําน้ําหวานไดอายุประมาณ 5-7 เดือน 
ความยาวกานทะลายประมาณ 1 เมตร เมื่อคัดเลือกทะลายไดแลวจะเปนการนวดทะลายโดยการรีดดวย
เทาหรือการโยกกานไปมาแลวตีบริเวณที่จะปาดทําน้ําหวานคือบริเวณโคนทะลาย สวนหัวเคาะหุมดวย
ยางในของลอรถ ทั้งหมด 9 วัน ตีคร้ังแรก 3 วัน เวน 3 วัน คร้ังที่สอง 3 วัน และจะเวนอีก 3 วัน จึงตีคร้ัง
สุดทายอีก 3 วัน ในการตีจะใชไมหรือกานทางของจากตี โดยจะตีวันละ 40-50 คร้ังเทานั้นจากเบาไปหา
หนัก  ในบางรายอาจจะตีเพียง 2 คร้ังคือ      ตีคร้ังแรก 3 วัน และเวนไปอีก 10 วัน จึงจะตีคร้ังสุดทายอีก 
3 วัน โดยตีวันละ 90 คร้ัง ในการทําน้ําตาลโตนดก็มีวิธีใชไมตีชอดอกเชนเดียวกัน แตจะทําเพียง 3 วัน
เทานั้น สําหรับเหตุผลในการรีดและตีนั้น อาจทําใหกานทะลายมีความนิ่ม ปาดไดงาย และน้ําหวานไหล
ไดดีเพราะทอน้ําหวานไมอุดตัน การปฏิบัติเชนนี้ในรัฐซาราวัค บอรเนียว และหมูเกาะปาปวกินี ก็มี
วิธีการที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามชอดอกที่มีอายุประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถทําไดเชนกัน แตไมเปน
ที่นิยม เพราะใหผลผลิตระยะสั้นกวาชอผล และน้ําหวานเขมขนนอยกวากานชอผล ซ่ึงแตกตางกับ      
รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ที่นิยมใชชอดอกมาทําน้ําหวาน (Chan and Saleh, 1986) 
 ในเรื่องการเตรียมทะลายเพื่อปาดเอาน้ําหวานนั้นไดกลาวมาแลววาในตนจากแทบทุกพื้นที่นิยม
ปาดกานชอผล (infructescence) มากกวากานชอดอก (inflorescence) และถากานแกมากจะตองใชเวลา
เตรียมการนานกวากานออน มีผูแนะนําวาระยะเวลาที่เหมาะสมคือ เมื่อผลพัฒนาเต็มที่ แตยังไม
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจัด สวนที่เปนกาบที่โคนชอตองดึงออก ถากาบนี้แหงมากจากจะแกเกินไป แลว
หมุนกานไปรอบๆ เบาๆ ตอมาคอยเพิ่มแรงเหวี่ยงใหมากขึ้น จนกานออนนิ่ม แลวคอยปาด การทําเชนนี้ 
ทําใหน้ําหวานไหลมากและไหลไดนานวันกวากานแข็ง (Kiew,1989) ขั้นตอนการเตรียมกานทะลายนี้ 
แตละคนแตละพื้นที่อาจมีการเตรียมไมเหมือนกันเชน เกษตรกรบางคนเคาะกาน 15 คร้ังตอวัน วันเวน
วัน พอเคาะครบ 4 รอบ (เวลา 8 วัน) ก็ทิ้งไว 1 เดือน แลวเคาะอีก 5 รอบเหมือนครั้งแรก แลวจึงเริ่มปาด 
บางคนทําน้ําตาลจากกานชอดอก เพราะใชเวลาเตรียมการสั้นเชน เคาะกานเพียง 3 วันติดตอกัน ก็
สามารถปาดได แตถาทําจากกานชอดอกการปาดจะสิ้นเปลืองเนื้อเยื่อกานมากกวา เพราะกานดอกออน
กวากานผลทําใหปาดกินเนื้อ และไดปริมาณน้ําตาลเพียง 7 ใน 10 สวนของกานชอผล บางคนกอนการ
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เคาะจะมีการดึงหรือโยกไปมาประมาณ 10 คร้ัง ในขณะที่บางคนโนมกาน แลวใชฝาเทารีดตลอดกาน  
โดยรีด 4 วัน ๆ ละ 2-3  นาที แลวจึงเริ่มลงมือเคาะ 
 ในบางพื้นที่ของประเทศมาเลเซียใชวิธีเตะโคนกานหลายครั้งหรือโยกชอผลที่จะปาดตาลวันละ
คร้ัง พรอมกับการเตะและการโยกแรงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศฟลิปปนสใชเทาเตะเปนเวลา 4  เดือน คือ
เดือนแรกเตะครั้งเดียวตอสัปดาห เดือนที่สองเตะสองครั้งตอสัปดาห เดือนที่สามเตะ  2 วัน    ตอคร้ัง และ
เดือนที่ 4 เตะทุกวัน เปนเวลา 10 วันติดตอกัน (Hamilton and Snedaker, 1984) สวนความยาวของกาน
ชอผล โดยทั่วไป 0.6-1.0 ม. แตในสุมาตรามักมีกานยาว 1.4 เมตร และปาปวนิวกินียาว 1.9 เมตร  ดังนั้น
อายุของการปาดขึ้นอยูกับความยาวกานดวยเชนอาจปาดหมดใน 2-3 เดือนตอกาน ที่สําคัญคือในบาง
ประเทศตองทําความสะอาดมีดปาดเพื่อปองกันการติดเชื้ออีกดวย 
 การเคาะกานหรือการทําใหกานนิ่มกอนปาดนี้ คาดวาเปนการปองกันหรือทําลายการอุดตันของ
ทออาหาร (phloem) ทําใหน้ําหวานที่ไหลในทอ (sugary phloem sap) ไหลไดสะดวกขึ้น อยางไรก็ตามมี
ขอสังเกตคือ ในขณะที่ปาดทุกวันหากหยุดปาด 1 วัน ก็จะทําใหทออุดตันอีก ทําใหคนปาดไมสามารถ
หยุดพักเพื่อทําธุรกิจอื่นได ขณะนี้ผูเขียนไดเร่ิมทําวิจัย เพื่อแกปญหานี้ รวมทั้งปญหาการนวดและเคาะ
กานที่นาจะเหมาะสมและประหยัดเวลาดวยแลว 
 ในพืชโดยทั่วไปการลําเลียงน้ําตาลมาจากการเปลี่ยนแปลงของแปงที่สะสมในลําตน แตตนจาก
และมะพราวแทบไมมีแปงสะสมในลําตนหรือมีนอย ดังนั้นน้ําตาลนาจะมาจาก เยื่อเจริญบริเวณยอด 
(meristem) หรือน้ําตาลที่ไดโดยตรงจากการสังเคราะหแสงที่ใบ (source) หรืออาจเปนน้ําตาลที่เก็บใน
เซลบริเวณโคนใบที่พองออกแลวสงไปยังทอลําเลียง (phloem or fibro vascular tissue) ของกานทะลาย
ไหลไปสูผลหรือรอยปาด (artificial sink) (Dalibard, 1999) ที่นาสังเกตคือวันที่ทองฟามืดครึ้มน้ําตาล
จากจะไหลดี เชื่อวาเปนเพราะการคายน้ําในตนจากมีนอยทําใหเซลมีน้ํามาก เกิดแรงดัน (turgor 
pressure) น้ําหวาน (sap) จะไหลดี แตปริมาณน้ําตาลไมไดมากตาม ในทางตรงขาม ถาวันไหนแดดรอน
จัดหรือลมแรง วันรุงขึ้นน้ําหวานจะมีปริมาณนอย 
 สําหรับในประเทศเวียดนามมีรายงานวาเคาะโดยใชไมเคาะ 2 อัน และใชสองมือสลับกันวันละ 
2 นาทีตอกานติดตอกันเปนเวลา 14 วัน (Tran Van Ba, 1999) ยังมีรายงานอีกวาบางแหงในปาปวนิวกินี 
เตรียมกานโดยการโนมกานในทิศทางเดียวกัน 12 คร้ัง โยกดวยมือไปหนาไปหลัง      64  คร้ัง  เตะโคน
กาน 4 คร้ัง ทําเชนนี้สัปดาหละ 4 คร้ัง โดยวิธีนี้จะใหน้ําหวานถึง 1800 มล.ตอกานตอวัน แตถาทําเพียง
สัปดาหเดียวจะใหน้ําหวานเพียง 155 มล.ตอกานตอวันเทานั้น (Dalibard, 1999) จึงเชื่อวาการเตรียมกาน
ที่ถูกวิธีจะมีผลตอปริมาณน้ําหวาน และแตละคนแตละประเทศก็ปฏิบัติไมเหมือนกัน ขั้นตอนนี้จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง แตควรคํานึงถึงแรงงาน และเวลาในการปฏิบัติดวย 
 รายละเอียดปลีกยอยอ่ืนๆในการเตรียมการกอนปาดน้ําหวานเชน กอนการเคาะกานตองลอก
กาบออกเสียกอน โดยสังเกตผิวของกานระยะนี้มักมีสีแสด หรือแดงอมเหลือง แตหลังเคาะครบระยะ
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หรือหลังจากเคาะประมาณ 10 วัน กานจะมีสีเขียว แสดงวาพรอมที่จะปาดตาลไดแลว ในระยะนี้ควร
ลองทําแผลหรือปาดชิ้นเล็กบริเวณกานนั้น จะเห็นน้ําหวานไหลออกมา จึงคอยตัดชอผลทิ้งแลวเร่ิมปาด 
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ถามองดูหนาตัดของกานในชวงปาดน้ําหวาน     จะมองเห็นเสนใยหรือทอ
ลําเลียงชัดเจนดี แตกอนการเคาะเสนใยเหลานี้จะอัดตัวกันแนน ทําใหการปาดไมมีน้ําหวานไหล ดังนั้น
การทําใหกานออนนิ่ม เสนใยในกานหลวมตัว ทอลําเลียงไมถูกอุดตัน จะทําใหน้ําหวานไหลไดดีขึ้น 
 3) การเก็บเกี่ยวหรือการปาดตาล หลังจากที่ทําการนวดหรือตีครบตามจํานวนวันแลวก็ตัด
ทะลายหรือผลทิ้งเหลือแตกานทะลาย หรืองวงจากเทานั้น โดยการตัดกานทะลายเปนชิ้นแวนบางๆ หนา
เพียง 1-2 มม. โดยใชมีดปาดตาลหรือ “ทับ” ลักษณะเปนมีดโคง ปาด 2-3 คร้ัง ดึงเขาหาตัวโดยที่ 1 กาน 
จะปาดหมดในเวลา 1-3 เดือน หรือขึ้นอยูกับความยาวของกานทะลาย แลวเอากระบอกไมไผรองรับ
น้ําหวาน (รูปที่ 5) การปาดครั้งแรกนั้น มักนิยมทําในชวงตอนเย็น หลังจากนั้นก็ทิ้งไว 1 คืน ในตอนเชา
ก็ปาดซ้ําอีก 1 คร้ัง ใสกระบอกเดียวกันที่ยังไมเต็ม ซ่ึงเรียกวา    “ลางหนา” บางรายไดแชรอยเร่ิมปาดใน
น้ําขี้เถา 1 คืน เพื่อกระตุนการไหลของน้ําหวาน  แลวเอากระบอกเดิมรองรับอีกครั้ง ซ่ึงจะทําใหได
ปริมาณน้ําหวานเพิ่มขึ้น แลวทิ้งไวประมาณ 2-3 ช่ัวโมง อนึ่ง กอนการปาดน้ําหวานมีการใสเปลือกไม
เคี่ยม (Cytolebium lanceolatum)  ไวในกระบอกเพื่อปองกันการบูดเสียของน้ําหวาน ซ่ึงมีวิธีการ
เชนเดียวกับการทําน้ําตาลโตนด เพราะสารประกอบโพลิฟนอลในไมเคี่ยมจะชวยปองกันและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย สวนในประเทศศรีลังกาใช Hal bark (Vataria acuminate L.)และในฟลิปปนส
ใชผงของเปลือกไมโกงกาง สําหรับประเทศไทยนอกจากไมเคี่ยมแลวยังนิยมใชไมพยอม (Shorea 
floribunda)  ไมตะเคียน (Hopea adorate) และไมมะเกลือ (Diopyrus mollis) (ปราโมทย ธรรมรัตน, 
2521)  อนึ่งในการปาดน้ําหวานหากตนจากไมสมบูรณอาจทําใหตนตายได มีขอสังเกตวา หากปาดจน
ทางเหี่ยวใบแหง ตองหยุดปาดทันที ถาไมหยุดอาจทําใหจากตายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงการใชกระบอกรองรับน้ําหวานจากกานผลที่ถูกปาด 
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 การใสไมเคี่ยมรักษาน้ําหวานไมใหบูดเปรี้ยวนี้  เกษตรกรบอกวาดีกวาไมชนิดอื่น เพราะจะไม
ทําใหน้ําตาลเปนกอนเหนียว และเวลาตีน้ําผ้ึงใหเปนน้ําตาลปกจะทําไดงายและแหงเร็ว ไมเคี่ยมสวน
ใหญนํามาจากรากไมเคี่ยมซึ่งมีทั่วไปในปกษใต มีรสฝาดและขม แถวชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รัตภูมิ และควนเนียง จังหวัดสงขลา และยังมีที่จังหวัดสุราษฎรธานีดวย สวนใหญคนที่ประกอบอาชีพ
ทําน้ําตาลโตนดจะทราบแหลงดี ไมเคี่ยมจะมี 2 ชนิด คือพันธุเนื้อขาว ใสเพื่อทําน้ําตาลขาว และพันธุ
เนื้อแดง เพื่อทําน้ําตาลแดง น้ําตาลจะขาวหรือแดง ยังขึ้นอยูกับไฟที่ใชขณะเคี่ยวใหเปนน้ําผ้ึงดวย คือ ถา
ใชไฟออนน้ําตาลจะขาว แตถาใชไฟแรงในขั้นตอนหลังสุด น้ําตาลจะมีสีแดง สําหรับการใสตัวยาฟอก
ขาว น้ําตาลจะทําเหลาไมได ในปกษใตสวนใหญนิยมทําน้ําตาลแดง เพราะเหมาะแกการทําขนม 
ปริมาณของไมเคี่ยมที่ใสในแตละกระบอกที่รองรับน้ําหวานประมาณ 10 กรัม หรือ 1/3 กํามือ โดยการ
ปาดใหเปนแผนบางรองกนกระบอกกอนรองรับน้ําหวาน โดยเฉลี่ยน้ําตาล 1 ปบจะใชเปลือกเคี่ยม     
0.5-1 กก. ราคาของไมเคี่ยมในป 2540    กก.ละ  6 บาทและกําลังหายากทุกวันเพราะปาถูกทําลาย หรือ
การเปลี่ยนปาเปนสวนยาง และปลูกปาลมน้ํามัน ซ่ึงกําลังเปนปญหาสําคัญของคนผลิตน้ําตาลโดยทั่วไป 
การไมใสเปลือกเคี่ยมรักษาน้ําหวานจะทําใหมีเชื้อยีสตธรรมชาติ รวมทั้งสปอรของราและยีสตตกลงไป
เกิดการหมัก (fermentation) จน น้ําหวานเดิมจะเปรี้ยวและบูดเนา อยางไรก็ตามบางประเทศใสปูนขาว 
(lime) แทนเปลือกเคี่ยมก็มี ปูนขาวนี้ทําใหน้ําหวานมีสภาพเปนดางยับยั้งเอนไซมในการหมัก ไมให
กลายเปนกรด บางแหงใสสารคลอรีนเปนตัวชวยยับยั้ง ซ่ึงนาจะมีผลตอรสและกลิ่นของน้ําตาลดวย 
 จากการศึกษาในประเทศมาเลเซีย (Hamilton and Snedaker, 1984) พบวาการไหลของน้ําหวาน
จะชาในชวง 3 สัปดาหแรก คือประมาณ 0.5 ลิตรตอทะลายตอวัน หลังจากนั้นจะเพิ่มเปน 1 ลิตรตอ
ทะลายตอวัน จนหยุดการปาด ในขณะที่เกษตรกรบางคนผลิตน้ําหวานได 0.40 ลิตร ตอทะลายตอวัน 
เมื่อปาด 2 กานตอกอ จนครบ 260 วันในรอบป จะไดผลผลิต 252 ลิตร ที่ประเทศปาปวนิวกินี กอจากที่
เจริญเติบโตเต็มที่จะใหน้ําหวานประมาณ 200 ลิตรตอป ถาตนจากมีความหนาแนน 40 กอตอไร ก็จะได
น้ําหวาน 800 ลิตรตอไรตอป 
 น้ําหวานของจากมีน้ําตาล (sucrose) ประมาณ 17 เปอรเซ็นต (Purseglove, 1972)  ในขณะที่บาง
พื้นที่บอกวามีน้ําตาล 6-17 เปอรเซนต (FAO, 1994) ขึ้นอยูกับพันธุจาก พื้นที่ปลูกจาก น้ําในดินและ
ปจจัยแวดลอมอื่น  Burkill (1966) รายงานวา น้ําตาลจาก 454 ลิตร จะใหน้ําตาลปบ 52 กก. และใ 1ไร 
จะไดน้ําตาล 480 กก. ตอฤดูกาลผลิต 
 ที่อําเภอปากพนังในการศึกษาการผลิตน้ําหวานของตนจาก (นพรัตน, 2540) พบวาในพื้นที่นี้ 
จํานวนตนจากที่สามารถใหน้ําหวาน ไดประมาณ 53 ตนตอไรตอวัน ในขณะที่ผลผลิต (ที่มีการผลิต
น้ําหวาน 3-4 เดือนตอฤดูกาลนั้น) ในชวงแรกของการผลิตมีคาเฉลี่ย ประมาณ 0.74 ลิตรตอตนตอวัน แต
ในชวงหลังของการผลิตมีคาเฉลี่ย 0.81 ลิตรตอตนตอวัน ซ่ึงใกลเคียงกับผลผลิตของตาลโตนดคือ    
0.60 ลิตรตอวัน เมื่อคํานวณโดยใชขอมูลดังกลาวปรากฏวาตนจากมีผลผลิต 39.27 ลิตรตอไรตอวันถึง 
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43.31 ลิตรตอไรตอวัน หรือโดยเฉลี่ย 41.29 ลิตรตอไรตอวัน จากจํานวนตนจาก 595 ตน ตอไร แตให
ผลผลิตเพียง 53 ตนตอไร คิดเปนรอยละ 8.97 ทั้งนี้มีขออธิบายคือ ตนจากมีการแตกชอดอกและการ
พัฒนาของผลไมพรอมกัน จากการสังเกตในสภาพธรรมชาติทะลายที่สามารถใหน้ําหวานได ตองมีอายุ
ระหวาง 6-8 เดือน ถาอายุนอย หรือมากเกินไปจะใหน้ําหวานนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอายุเกิน 8 เดือน 
ผลจากจะเริ่มแกและหลุดรวงไปในที่สุด หรืออาจกลาวไดวาตนจากที่ปาดไดมีเพียง 8.97 เปอรเซ็นต 
ของตนจากทั้งหมดตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เมื่อพิจารณาดานผลผลิตในแงของการใหน้ําหวาน ปรากฏวา
เกษตรกรสามารถใชประโยชนไดฤดูการผลิตละ  3-4 เดือน แตในหนึ่งปสามารถทําได 2 ฤดูการผลิต 
รวมทั้งปจึงสามารถใชประโยชนไดปละ    6-8 เดือน ดังนั้นในหนึ่งฤดูการผลิตสามารถใหน้ําหวานได   
3,772.80-4,954.80    ลิตรตอไร หรือ   7,432.20-9,909.60  ลิตรตอไรตอป  ซ่ึงใกลเคียงกับผลการศึกษา
ในรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย โดยที่เพียง    1 ชอดอกใหผลผลิต 0.50 ลิตรตอวัน หรือ 45.00 ลิตรตอ
ฤดูการผลิต และในพื้นที่ 1 ไร จะใหผลิต 5,600 ลิตรตอฤดูการผลิต (Chan and Salleh, 1986) 
 คนปาดที่เกงและมีความชํานาญอาจปาดได 100 ทะลายตอวันหรือมากกวานั้นเล็กนอย ที่อําเภอ
ปากพนัง หากมีพื้นที่ 10 ไรก็ตองสลับกันทําครั้งละ 5 ไรตอป เพื่อใหจากที่เหลือสมบูรณรอการปาดงวด
ตอไป ทําใหน้ําหวานไหลดี โดยทั่วไปน้ําหวาน 1 กะทะหรือประมาณ 60 ลิตรจะใหน้ําตาล 12.5 กก. 
การขนสงน้ําหวานสูโรงเคี่ยวน้ําตาลอาจแบกโดยใชคานหาม กระบอกหรือใชเรือขนกระบอกสูโรงเคี่ยว
น้ําตาล  
 4)  การแปรรูปจากน้ําหวานเปนน้ําตาลจาก (crystalizable sucrose)  
 หลังจากที่ปาดใหมทิ้งไว 2-3 ช่ัวโมง จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น.  ก็จะเริ่มเก็บกระบอกไมไผ
ที่รองรับน้ําหวานมากรองเอาเปลือกเคี่ยมออก โดยเทรวมในกะทะขนาด 60 ลิตร หรือกะทะใบบัว  ทํา
การตมเคี่ยวประมาณ 3-5 ช่ัวโมง กั้นขอบกะทะไมใหน้ําตาลหกดวย “มอ” ก็จะไดน้ําตาลขนเหนียวมีสี
น้ําตาลออนขึ้นฟอง จึงยกลงจากเตา ทําการตีดวยเหล็กสปริงคลายที่ตีไข ซ่ึงเรียกวา “การโซมน้ําตาล” 
ซ่ึงเปนการทําใหน้ําตาลเย็นตัว และแข็งตัวเร็วขึ้น ถาไมโซมน้ําตาลจะแข็งเปนตังเม ซ่ึงเปนวิธีการ
เดียวกันกับการทําน้ําตาลโตนด จากนั้นจึงเทบรรจุปบขนาด 25 กิโลกรัม คุณสมบัติของน้ําตาลดูไดจาก
ความแข็ง สี และรสชาติ น้ําตาลที่มีคุณสมบัติดีจะแข็ง แหง สีทอง และหวาน ถาคุณสมบัติไมดีจะนุม
หรือเหลว 

 5)  ความรูปลีกยอยเกี่ยวกับการทําน้ําตาลจาก 
 ในการทําน้ําตาลจาก มีผูรายงานวาในเกาะสุมาตราใชแรงงาน 38 คนตอพื้นที่ 10 แฮคตาร   
(62.5 ไร) คือเปนแรงงานปาด และเก็บน้ําหวาน 30 คน การกระตุนโดยการเคาะกานและดูแลรักษา
จํานวน 5 คน แรงงานขนน้ําหวาน 2 คน อีก 1 คนเปนผูตรวจความเรียบรอย (Johnston, 1975) โดยทั่วไป
การผลิตน้ําตาลจากนาจะไดเปรียบกวาการผลิตน้ําตาลในพืชอ่ืน เพราะสามารถทําไดตลอดป ไมตองพัก
แรงงานหรือหยุดการจางเหมือนการทําน้ําตาลออย และไมตองปลูกใหมทุกปโดยปลูกเพียงครั้งเดียว
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ใชไดตลอด ไมตองปายปนลําตนเหมือนโตนดหรือมะพราว ไมมีของเสียจากโรงงานเหมือนหีบออย 
อยางไรก็ตามอุปสรรคที่มีอยูบางในขณะนี้คือ ไมฟน ไมเคี่ยม และกระบอกไมไผรองรับน้ําหวานหายาก 
แตก็อาจทดแทนไดดวยกระบอกพลาสติกได นอกจากนี้พื้นที่ปลูกก็ไมตองแยงกับพืชชนิดอื่น เพราะ
เปนที่ราบลุม น้ํากรอย ทวมถึง พืชอ่ืนขึ้นไมไดอยูแลว 
 จากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา อําเภอปากพนัง พบวาขอมูลที่ไดรับแตกตางกันไป
บาง ขึ้นอยูกับพื้นที่ปลูก การจัดการและพันธุจาก เชน บางคนบอกวาในการแปรรูป ใชน้ําหวาน 6 ปบ 
จะไดน้ําตาล 1 ปบ หมายความวา อัตราสวนของน้ําหวานตอน้ําตาลคือ 6:1 และ 1 กอจะทําเพียง 1 
ทะลายเทานั้น แรงงาน 2 คน จะทําไดเพียง 5 ไรตอวัน ซ่ึงอาจมีรายได 70,000 - 100,000 บาทตอป คือ
คนหนึ่งตองดูแลไฟขณะเคี่ยวน้ําหวาน อีกคนหนึ่งเก็บน้ําหวานและปาดตาล หากจากกอหนึ่งม ี4 ทะลาย
พรอมกันมักจะทําเพียง 1 ทะลายที่เหลือฟนทิ้งตอนผลโตเต็มที่ เพราะจะไดใชผลแหงเปนเชื้อเพลิงไดดี 
ถาทําน้ําหวาน 4 ยอดจากอาจตายหรือน้ําหวานออกนอย แตสูงสุดอาจทํา 2 ยอดก็ได ตนจากอายุนอย
น้ําหวาน (sap) อาจมีมากกวา แตเปอรเซ็นตน้ําตาลนอยในขณะที่จากอายุมาก น้ําหวานอาจมีนอยกวา 
แตเปอรเซ็นตน้ําตาลสูง บอยครั้งเจาของสวนจากไมมีเวลาทําน้ําตาลเอง จึงตองจางคนอื่นโดยปนสวน
น้ําตาลในแบบ เจาของ 1 สวน และคนทํา 2 สวน หรือ 2 ตอ 3 แลวแตการตกลง ขึ้นอยูกับแตละฝายตอง
ชวยเหลือเร่ืองใดบาง 
 บริเวณชายฝงของประเทศเวียดนาม หลายพื้นที่เปนน้ํากรอย มีความเค็มของน้ํา   0.05 - 15 ppt 
ราษฎรบริเวณดังกลาวไดอาศัยตนจากทําวัสดุ จําเปนแตชีวิตประจําวันและทําน้ําตาล จากผลงานวิจัย
ของนาย Tran Van Ba (1999) ในการผลิตน้ําหวานโดยมีขั้นตอนในการกระตุนน้ําหวานโดยใชไม 2 อัน
เคาะสลับมือ ไมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5-4.0 ซม. และมีความยาว 35-40 ซม. เคาะกานผลเบาๆ วัน
ละ 2 นาที ไดผลดังตารางที่ 4, 5 และ 6  
 

  ตารางที่ 4  แสดงปริมาณน้ําหวานที่ไดรับจากทะลายชอผลท่ีมีอายุตางกัน 
แปลง 
เลขท่ี 

จํานวนทะลายที่
ทดสอบ (ชอผล) 

จํานวนวันท่ีใชกระตุน
น้ําหวาน  (วัน) 

อายุของทะลาย 
(เดือน) 

ปริมาณน้าํหวาน 
(มล/วัน) 

1 50 7 2-5 50-100 
2 20 10 2 100-200 
2 20 14 3 600-800 
2 20 14 4 500-700 
2 20 14 5 150-200 
2 20 14 6 600-800 
2 120 14 3 600-800 
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 จากตารางที่ 4 พบวาทะลายที่มีอายุมากกวา 3 เดือนและใชจํานวนวันกระตุนหลายวันจะมี
น้ําหวานมากกวาทะลายที่มีอายุนอย ที่เคาะดวยจํานวนวันนอยกวา ทั้งนี้ปริมาณน้ําหวานที่ศึกษาไมได
บอกเปอรเซ็นตน้ําตาลที่อาจผันแปรไดดวย 

 
     ตารางที่ 5  แสดงจํานวนใบที่พอเหมาะตอการผลิตน้ําหวานในตนจาก 

จํานวนใบติด     
บนตน 

จํานวนทะลายที่
ทดสอบ 

อายุของทะลาย 
(เดือน) 

จํานวนวันท่ีเคาะ
หรือกระตุน
น้ําหวาน (วัน) 

ปริมาณของ
น้ําหวาน (มล/
วัน/ทะลาย) 

ใบโตเต็มที่ 1 ใบ + 
ใบออน 1 ใบ 

50 3 14 100 

ใบโตเต็มที่ 2 ใบ + 
ใบออน 1 ใบ 

50 3 14 800 

ใบโตเต็มที่ 3-4 ใบ 
+ ใบออน 1 ใบ 

50 3 14 1000 

  
จากผลการทดลองในตารางที่ 5 แสดงวา การผลิตจากเพื่อน้ําหวานตองมีปริมาณใบที่โตเต็มที่ 

3-4 ใบ หากมีใบเหลือนอยจะทําใหปริมาณน้ําหวานลด นั่นคือ จํานวนใบที่พอเหมาะโดยตัดใบแกเกิน
ทิ้งเสียบาง รวมทั้งใหมีใบออนที่ยังไมคล่ี 1 ใบ จะทําใหน้ําหวานออกดี โดยทั่วไปจากที่ใชผลิตน้ําหวาน
จะไมนิยมใชประโยชนจากใบ 
 
    ตารางที่ 6  แสดงอายุของปาจากและระยะระหวางกอตอปริมาณน้ําหวานที่ไดรับ 

แปลงที่ อายุปาจาก 
(ป) 

อายุทะลายจาก 
(เดือน) 

จํานวนวัน
กระตุน (เคาะ) 

(วัน) 

ระยะ
ระหวางกอ 

(เมตร) 

ปริมาณน้าํหวาน 
มล/วัน/ทะลาย 

1 20 3 14 2x2 200-300 
2 7 3 14 4x4 600-1000 
3 18 3 14 1x1 80-100 

  
จากผลการศึกษาในตารางที่ 6 แสดงวาอายุของปาจากและระยะหางระหวางตนหรือกอก็มีผล

ตอปริมาณน้ําหวาน ตนจากที่อายุ 7 ป และระยะหาง 4x4 เมตร ใหน้ําหวานดีกวาจากอายุมากเกินไป
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หลายเทา อยางไรก็ตามในประเทศไทย นิยมใชทะลายอายุมากกวา 5 เดือน ตลอดจนวิธีกระตุนน้ําหวาน
ก็ตางกันดวย เชื่อวาผลผลิตนาจะแตกตางกัน 

อนึ่งสมาคมหยาดฝน ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดตรังไดศึกษาและรวบรวมขอมูล
ผลผลิตและรายไดจากปาจากของตําบลยานซื่อ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดังนี้ 

 
ผลผลิตจากตนจาก จํานวนคน รายไดรวม/ป รายไดเฉล่ีย/ป/คน หมายเหตุ 
 น้ําตาล 4 64,000 16,000 ทําไดเวลา 3 เดือน 
น้ําสม 4 14,000 3,600 ทําไดเวลา 3 เดือน 
น้ําตาลเมาหรือกะแช 4 14,000 3,600 ทําได 3 คร้ังใน 1 ป 
ลูกจาก 2 4,800 2,400 ทําได 3 เดือนใน 1 ป 
ผลิตภัณฑจักสานจาก
กานจาก 

5 120,000 24,000 ทําไดตลอดป 

ใบจากหอขนม 2 19,200 9,600 ทําไดตลอดป 
จากมุงหลังคา 3 115,200 38,400 ทําไดตลอดป 
รวม  352,200 97,600  
ท่ีมา : สมาคมหยาดฝน จังหวัดตรัง 2543  

 
จากผลการศึกษาของสมาคมหยาดฝน พบวารายไดของชุมชนยานซื่อจากผลผลิตของปาจาก 

ประมาณ 12 ลานปเศษตอป เมื่อชุมชนมีรายไดจากการใชประโยชนปาจาก ชุมชนก็จะชวยกันดูแลรักษา
และจัดการเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของรายได ซ่ึงก็คือความยั่งยืนของทรัพยากรนั่นเอง จนกระทั่งถึง
ปจจุบันชาวบานหลายราย ไดมาพลิกฟนผืนนาที่รกรางมาเนิ่นนาน เนื่องจากการรุกลํ้าของน้ําเค็มจนทํา
นาขาวไมไดอีกตอไปใหกลายเปน “นาจาก” ดวยตนจากนั้นปลูกงายโตเร็ว ไมตองดูแลเปนพิเศษแต
อยางใด เพียงแคอายุ 3 ปคร่ึง ก็สามารถตัดใบออนขายเปนใบจากมวนยาสูบไดแลว พอยางเขาปที่ 4 จาก
ก็เร่ิมออกจั่นและออกผลก็ยิ่งใชประโยชนไดเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการทําใบจากมวนใบยาสูบนี้สามารถสราง
งานลดการวางงานในชุมชนได เชน การรับจางตัดยอดจาก มีคาจางแรงงานถึง 200 บาท/คน/วัน 
นอกจากนั้นในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ จนกระทั่งสงตลาดนั้นยังมีขั้นตอนที่ทําใหเกิดการจาง
งานไดอีก เชน การสับยอดจาก คาจาง 35-40 บาท/100 ยอด การลอกจาก คาจางพวงละ 5 บาท การคัด
ขนาดความยาวของใบจาก จะไดคาจางกิโลกรัมละ 1 บาท ซ่ึงในแตละขั้นตอนนี้เด็กและคนชราก็
สามารถทําได จะทําเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ไดทั้งนั้น ประมาณกันวารายไดชุมชนยานซื่อ 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการแปรรูปใบจากมวนยาเสน เปนเงินปละ 11.7 ลาน หรือวันละ        
32,500 บาท 
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การปรับเปลี่ยนที่นารางใหเปนที่นาจากจึงเปนการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม แทนที่จะ
ปลอยใหรกรางวางเปลาไรประโยชน เพราะนาจากที่ไดนอกจากจะเปนแหลงรายไดใหกับประชาชน
แลว ยังเปนผลดีกับระบบนิเวศโดยรวมใหทุงนาและปาจากมาอยูดวยกันอยางกลมกลืน เพราะปาจากจะ
ชวยซับน้ํา รักษาความชุมชื้นใหแกผิวดินในฤดูแลง ชวยรักษาควบคุมระดับน้ําใตดินมิใหลดระดับลงไป
และเปนที่อยูอาศัยพักพิงแพรพันธุของสัตวตางๆ อีกหลายชนิดทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา ในสวนของปา
จากธรรมชาติที่ขึ้นอยูริมตลิ่งนั้นยอมมีประโยชนอเนกอนันต ดังที่กลาวมาแลว ดวยระบบรากที่เปน
ระบบรากฝอยและลักษณะตนที่มีลักษณะพิเศษ ทําใหตนจากมีประสิทธิภาพสูงมากในการปองกันชาย
ตล่ิงไมใหถูกกัดเซาะ ชวยดักตะกอนดินทําใหแผนดินงอกและชวยลดความแรงของกระแสลมและคลื่น
ไดดี (อัครวัฒน ,2544) 

 6)  ลักษณะของพันธุจากที่ดีสําหรับการทําน้ําตาล 
 สําหรับพันธุจากที่ดีนั้น เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทําน้ําตาลหลายรายไดใหวิธีสังเกตไว
ตางกัน ในการทําน้ําตาลนั้นคนใตเรียกพันธุดีวา “พันธุยอย” มีลักษณะทั่วไปดังนี้ 
 

- พงจาก หรือโคนกานใบ (petiole) มีขนาดใหญ 
- ชอดอกตลอดจนกานชอมีขนาดใหญ 
- น้ําหวานที่หยดแตละหยดมีขนาดใหญ 
- ที่ทะลายมีปลองสั้น (อาจไดน้ําหวาน 2.5 ลิตรตอวัน) 
- สวนที่เปนเมล็ดมีขนาดใหญ 
- ใบยอยถ่ี, ใบใหญอวนสมบูรณ 
- พงจากไมสูง และไมแข็งเกินไป 
- ใบใหญแผออกรับแสง 
- กานใบที่อยูถัดจากพงจากขึ้นไปผอม 
- ทะลายที่ติดผล ไมคอยมีผลลีบ 
- ทะลายนิ่ม ไมแข็งกระดาง 
- ใบยอยขนาดเล็กที่อยูลางสุด (ชาวบานเรียกหูใบ) จะอยูใกลผิวดินเชนสูงไมเกิน 1 เมตร 
   แตถาอยูตําแหนงสูง เชน 2.5 เมตร น้ําหวานจะไหลนอย  

  
ทั้งหมดนี้เปนเพียงขอสังเกต หากจะใหถูกตอง ควรมีการวิจัยอีกครั้งหนึ่ง สําหรับปริมาณ

น้ําหวานหรือน้ําตาลในจากพันธุยอย จากการสอบถามพบวาไมแนนอน บางคนใช 80 ทะลายไดน้ําตาล 
1 ปบ ในขณะที่ปกติตองใชมากกวา 100 ทะลาย และในหนาแลงอาจถึง 130 ทะลาย แตบางแปลงใช 40-
60 ทะลายตอน้ําตาล 1 ปบ อยางไรก็ตามความมากนอยของน้ําหวาน นอกจากขึ้นอยูกับพันธุจากแลว 
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ความอุดมสมบูรณของจากเอง ฤดูกาล เชนน้ําตาลไหลดีเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม ปริมาณน้ําในดินก็
มีสวนสําคัญยิ่ง เกษตรกรบางคนเอาใจใสดูแลดี มีสวนจาก 10 ไร แบงครึ่งทําปเวนป ใสปุยขาวบํารุง
สม่ําเสมอ ไดผลผลิต 46 ทะลายตอน้ําตาล 3 ปบ หากเปนพันธุยอยดวยแลว ทํา 50 วันไดน้ําตาล 90 ปบ 
ซ่ึงเปนเรื่องเหลือเชื่อ แตก็ไดบงถึงศักยภาพของจากในการปรับปรุงคุณภาพใหไดน้ําตาลปริมาณมากได 
ที่สําคัญคือ การทําสวนจากควรถูกน้ําเค็มและน้ําจืดทวมบางสลับกัน 

4.3  การเย็บจากมุงหลังคาและกั้นฝาผนัง 
  ในการเย็บจากมุงหลังคาและทําฝาผนัง จะใชใบจากแกมาทํา โดยตัดใบที่ตองการแลวปลอยให
เหลือใบไวเล้ียงกอ 3-4 ใบ ในการเย็บจากนิยมใชไมตับยาว 1 เมตร โดยใชใบยอยของจาก 2 ใบ ซอนให
ทับกันแลวเย็บรอยใหติดกัน ใบจาก 1 ใบทําไดประมาณ 4 ตับ ใชวัสดุที่หาไดในทองถ่ิน ไดแก เชือก
คลาหรือเถาหวายลิง ซ่ึงพบไดทั่วไปในปาจาก เปนเชือกเย็บรอย สําหรับไมตับนั้นก็ไดจากกานใบหรือ 
“ทางจาก” ตากแหง ซ่ึงจะเห็นไดวากิจกรรมประเภทนี้ ไมจําเปนตองหาวัสดุจากภายนอกเลย จากมุง
หลังคาสวนมากจะมีความคงทนอยูไดนานถึง 7-8 ป แตถาหากเย็บจากโดยใชใบ 3 ใบ ซอนทับกัน จะอยู
ไดนานไมนอยกวา 10 ป ในปจจุบันตลาดมีความตองการจากมุงหลังคา เพื่อใชในธุรกิจรานอาหาร หรือ
ทําโรงเรือนในนากุง เนื่องจากทําใหไมรอนอบอาว จึงมีการประกอบอาชีพนี้มากเพราะสามารถทาํไดทกุ
ฤดูกาล การเย็บจากสามารถทําไดตลอดป โดยตัดใบแกมาเย็บ ขนาดของตับจากจะมี 2 ขนาดคือ ขนาด 1 
เมตร และขนาด 1.20 เมตร แตที่นิยมคือขนาด 1 เมตรเรียกวา “จาก 2 ศอก” ผูที่ประกอบอาชีพนี้สามารถ
เย็บจากไ0020ด 80-160 ตับตอคนตอวัน เมื่อคิดเปนรายไดราคาตับละ 1.50 บาท (พ.ศ.2540) จะมีรายได
ประมาณ 120-150 บาทตอคนตอวัน หรือ 3,600-4,500 บาทตอคนตอเดือน เมื่อรวมทั้งปจะมีรายได
ประมาณปละ 43,200 -54,000 บาทตอคน ซ่ึงเปนรายไดที่ดีและสูงเมื่อเปรียบเทียบรายไดเฉล่ียของ
เกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังเชนกัน 

4. 4  การทําน้ําสมสายชู 
 ในการทําน้ําสมสายชู นั้นจะมีขั้นตอนทุกอยางคลายกับการทําน้ําตาล แตไมตองนําน้ําหวานขึ้น
เตาเพื่อเคี่ยว เพียงแตหมักไวในไห ประมาณ 10 วัน ก็จะเกิดกรดน้ําสมเพื่อใชมาบริโภค หากตองการ
เก็บไวไดนานเปนป มักจะเติมเกลือและกระเทียมลงไปดวย แตถาไมใสกระเทียมและเกลอืกจ็ะเกบ็ไวได
เพียง 6 เดือนเทานั้น จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษา ในกรณีของน้ําตาลสด พืชตระกูลปาลมอื่นๆ เชน ตาลโตนด 
ก็สามารถที่จะนํามาหมักเปนน้ําสมสายชูได เชนเดียวกับน้ําตาลจาก ขั้นตอนในการผลิตมีความ
คลายคลึงกับการทําน้ําตาลจากในชวงแรก แตการทําน้ําสมจะไมใสเปลือกเคี่ยมในกระบอกรองรับ
น้ําหวาน และไมตองตมเคี่ยว เพียงแตหมักในไห 10 วัน ก็จะเกิดรสเปรี้ยว ผูที่ทําน้ําสมสายชูนั้นมักจะ
ทํารวมกันกับอาชีพอื่น สามารถผลิตน้ําสมไดประมาณวันละ 15-20 ลิตร โดยขายสงในราคาลิตรละ 5 
บาท จะทําใหมีรายไดวันละ 75-100 บาท ถาหากขายปลีกจะขายเปนขวด หรือลิตรละ 8 บาท รายไดจะ
เพิ่มขึ้นเปนวันละ 120-160 บาททําใหมีรายไดตอเดือน 2,250 - 3,000 บาท  
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 4.5  การใชใบจากมวนบุหรี่ 
 การตัดยอดจากเพื่อนํามาทําใบจากมวนบุหร่ี มักจะเปนผูที่อาศัยใกลชายฝงทะเล ซ่ึงประกอบ
อาชีพการทําประมงไปดวย การตัดยอดจากจึงใชเรือเปนพาหนะ เนื่องจากอยูใกลชายทะเล มีน้ําทวมขัง 
โดยสามารถตัดยอดจากไดวันละ 150-180 ยอดตอวัน แลวจะขายสงใหกับพอคาในตลาดอําเภอปากพนัง 
หรือตากแหงทําใบจากเอง  ปจจุบันขายไดราคายอดละ 1 บาท และหลังจากตัดยอดแลวอีกประมาณ      
3 เดือน จึงจะตัดยอดใหมได จึงทําใหมีรายไดประมาณ 150-180 บาทตอวัน หรือ 4,500-5,400 บาทตอ
เดือน 
 ในการทําใบจากมวนบุหร่ี ทําโดยใชใบจากที่ยังออนหรือยอดจากอายุประมาณ 2 เดือน ที่มี
ลักษณะเรียวกลมใบยังไมคล่ีออก ยอดจาก 1 ยอด (1ใบ ประกอบ) จะใหใบยอยประมาณ 100 ใบ หรือ
ทําใหแหงได 0.5 กก. ใชมีดตัดใบยอยออกที่โคนใบแลวลอกออกเปน 2 ซีก นํามาผึ่งแดด   1 วัน สวนที่
ลอกออกเปนเยื่อบาง (cuticle) สวนใบที่เหลือจะมีความนิ่มแลวจึงนํามาตัดเปนทอนๆ ยาวประมาณ       
7-8 เซนติเมตร บรรจุซอง หรือทําเปนมัดเล็กๆ เพื่อจําหนายใชมวนใบยาสูบตอไป หากเปนโรงงานก็จะ
อบควันของซัลเฟอรไดออกไซด หรือกล่ินกํามะถันที่เผา ประมาณ 2-3 ช่ัวโมง ทําใหใบจากนุมมวน
บุหร่ีงาย แลวจึงคอยตัดเปนชิ้นๆ แตชาวบานมักใชวิธีรมควันหรือหอดวยกาบหมากอบความรอน จะ
เก็บไดนานเปนปเชนกัน 

 4. 6  การใชสวนตางๆ มาประกอบอาหาร 
 ผลออนอายุประมาณ 4 เดือนของจาก สามารถนํามาหั่นเปนชิ้นบางๆ เพื่อทําเปนผักดอง หรือ
เปนผักแกง สวนผลจากอายุประมาณ 5-7 เดือนนั้นเนื้อในผลจาก (endosperm) สามารถรับประทานได 
โดยทําขนมหวานน้ําเชื่อม ลักษณะคลายลูกชิด แตมีขนาดใหญกวา นอกจากนี้ชอดอกออน อายุประมาณ 
1 เดือน สามารถนํามาหั่น ทําเปนผักจิ้มน้ําพริกโดยการลวกหรือรับประทานสด และสามารถทําเปนผัก
ดองโดยดองกับน้ําสมที่ทําจากตนจากใชรับประทานเปนผักดองขนมจีน ซ่ึงเปนที่นิยมของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 4.7  การผลิตแอลกอฮอล และทําสุรา 
 การทําแอลกอฮอลจากน้ําตาลจากไดเร่ิมขึ้นในประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ.2454 และใน
ประเทศมาเลเซีย อีก 10 ปตอมา โดยเฉพาะในยุคน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง การใชแอลกอฮอลผสมกับ
น้ํามันปโตรเลียมในสัดสวน 1:4 สามารถกระทําไดดีโดยไมตองปรับเปลี่ยนเครื่องยนต (Hamilton and 
Snedaker, 1984) สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การผลิตแอลกอฮอลในมาเลเซียไดผลผลิตประมาณ 
2,450 ลิตรตอไรตอป โดยมีพื้นฐานการปาดปละ 340 วัน ในขณะที่ประเทศฟลิปปนสไดผลผลิตระหวาง 
1,037 - 1,636 ลิตรตอไรตอป แตถามีการปรับปรุงประสิทธิภาพ อาจผลิตไดถึง 2,900 ลิตรตอไร (Halos, 
1981) สําหรับในรัฐซาราวัคของมาเลเซียในป 1960 ผลิตแอลกอฮอลได 341,505 ลิตร แตพอถึงป 1980 
ผลิตไดเพียง 8,406 ลิตร ทั้งนี้เพราะจํานวนเกษตรกรที่ทําน้ําตาลจากลดลง (Chai, 1982) ที่อําเภอปาก
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พนังนั้น การทําแอลกอฮอล 10 ลิตร ตองใชน้ําตาลจาก 1 ปบ ซ่ึงสูราคาขายเปนน้ําตาลไมได นอกจากทํา
เปนสุราที่ราคาดีกวา  นอกจากการใชประโยชนที่กลาวมาแลว ในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมาประชาชน
ในอําเภอปากพนังนิยมนําน้ําตาลจาก (jaggery) มาตมกลั่นสุรารับประทานกันในหมูบานชวงเทศกาล 
งานบุญตางๆ ถึงแมการผลิตสุราเถื่อนจากน้ําตาลจากเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตการที่ไดทราบถึงกรรมวิธี
การผลิต ซ่ึงเปนภูมิปญญาชาวบานที่ถูกสั่งสมมาเปนเวลาชานาน ยอมกอใหเกิดความรู อาจเปน
ประโยชนในการพัฒนาการผลิตที่ถูกกฎหมายตอไปในอนาคตได เชนเดียวกับเหลาสาเกของญี่ปุนที่
ผลิตจากขาวเจา สําหรับวิธีการของชาวบานนั้น จะใชน้ําตาลประมาณ 20 ลิตร หมักในโอง 7-8 วัน โดย
เติมน้ําลงไป 4 ปบ (80 ลิตร) จากนั้นจึงนําไปตมกล่ัน จะไดแอลกอฮอล ประมาณ 10 ลิตร โดยเติม
เครื่องปรุงลงไป ไดแก เปลือกลําพู ดีปลีเชือก พริกขี้หนูแหง ชะเอม พริกไทย กานพลู ลูกจันทร          
รกจันทร โดยบดเปนผงแลวเติมลงไปกอนตมกล่ัน เพื่อใหมีรสชาติ นารับประทาน และเก็บรักษาไวได
นาน สําหรับในประเทศฟลิปปนสก็ไดมีการทําสุราเถ่ือนและน้ําตาลเมาจากตนจากเชนเดียวกัน 
เกษตรกรบางคนที่ในอดีตมีประสบการณในการทําสุราเลาใหฟงวา เทคนิคในการทําสุราอาจจะแตกตาง
กันไป ตามความนิยมของแตละคน บางคนใชน้ําหวานจากใสในโอง จํานวน 6 ปบ ใสเปลือกเคีย่ม 4 กก. 
แชไว 7 วันจะขึ้นฟองเต็มโอง โดยอาศัยเชื้อยีสตธรรมชาติ เมื่อฟองเริ่มหดตัวใสดีปลีเชือก 1 กรัม 
พริกไทย 1 กรัม แลวจึงไปตมกลั่นเปนสุราตอไป เปนตน 

4.8  การใชประโยชนอ่ืนๆ 
 จ่ันและกานดอกจากแก 
 จากออกดอกประมาณเดือนกรกฎาคม ระยะที่จั่นยังออนนี้ชาวบานที่หากินอยูกับปาจากบอกวา 
สามารถจะปาดเอาน้ําตาลสดไดเชนเดียวกับจั่นมะพราวและตาล แตเทาที่ทราบน้ําตาลจากนี้เมื่อนําไป
เคี่ยวทําเปนน้ําตาลปกหรือทําเปนน้ําตาลเมามักจะมีความเค็มของน้ําทะเลติดมาดวย 
 กานดอกจากยังนํามาใชประโยชนไมอีกคือ ทําเปนแส ใชปดแมลงวัน โดยนําสวนโคนกานมา
ทุบใหเหลือแตเสนใย ใชหวีสางใหเปนเสนละเอียดก็จะไดแสทางมาอยางดี 
 ลูกจาก 
 ลูกออน (ทั้งเปลือก) ของจากใชเปนผักใสแกง หรือจิ้มน้ําพริกได โดยเฉือนเอาแตสวนที่ชิดขั้ว
ผลที่มีสีขาว(หัวจาก) หรือเลือกเอาแตสวนออนๆที่พอจะใชมีดใชหั่นไดงายๆ แลวนํามาขยํากับเกลือ 
ลางดวยน้ําเปลาหลายๆครั้ง เพื่อไลความฝาดออกไป หัวจากนี้เมื่อปรุงสุกแลวก็ยังมีรสอมฝาดไมสูอรอย
นัก ไมเหมือนเนื้อลูกจากออน ผาออกมาจะเห็นเนื้อขางในเปนเนื้อขาวใสคลายลูกชิด รสและกลิ่นก็
คลายๆกัน แตลูกจากจะแพลูกชิดที่ไปเก็บไดยากกวา และมีระยะที่กินไดส้ัน ลูกจากหามหรือแกแลวเนื้อ
จะแข็งมาก เอาเนื้อมาคั้นกะทิก็ไมได แตมีรายงานวาประเทศมาเลเซียในอดีตเคยมีโรงงานกล่ันน้ํามัน
จากลูกจาก  
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 ประโยชนทางยา 
 ตามสรรพคุณโบราณกลาววา ใบมีรสฝาดแกลมจรตางๆ ขับเสมหะ และดับพิษทั้งปวง น้ําตาล
จากใชสมานริดสีดวงทวาร 
 พอนหรือพง จากเผาไฟบีบเอาน้ําดื่ม แกเมาแมงดาทะเล (ตัวเห-รา) 
 ลูกจาก-ลูกชิด 
 บางคนเขาใจวาลูกจากกับลูกชิดเปนชนิดเดียวกัน ที่จริงไมใช ลูกชิดเปนผลของตนตาว หรือ
ตาว (Arenga westerhoutii Griff) ซ่ึงเปนชื่อเรียกลูกชิดของคนภาคเหนือ ทางใตก็มีลูกชิด เรียกตน ฉก, 
ตาวหรือฉกนี้ เปนไมผลทองถ่ินที่พบตามปาเขา เปนปาลมชนิดมีลําตนแบบเดียวกับมะพราว  และ
ตาลโตนดใบคลายใบจากตางแตใบดานลางจะเปนคราบสีเทา ใบไมคอยหักพับ และจั่นเปนพวงหอย 
(จั่นจากพวงตั้ง) ลูกชิดมีช่ือเรียกอื่นๆ ไดอีก คือ รังกับ หรือรังไก 
 ที่มาของลูกชิดนี้มีผูสันนิษฐานวา คนตั้งชื่อเจตนาจะใหมีความหมายตรงขามกับคําวา ลูกจาก 
ซ่ึงชื่อดูไมเปนมงคล ช่ือนี้มีที่มาตั้งแตคร้ังกอนกรุงรัตนโกสินทร ซ่ึงสมัยนั้นสวนใหญคนยังเขาใจวาลูก
จากกับลูกชิดเปนชนิดเดียวกัน ระยะหลังคนจีนนําลูกตาว หรือลูกฉก มาเชื่อมกินกับน้ําแข็งใส ลักษณะ
ลูกตางกับลูกจากซึ่งมีขนาดใหญกวา ถึงไดรูวาเปนคนละอยางกัน เห็นสบโอกาสจึงตั้งวาลูกชิด เพื่อจะ
ไดจับคูกันเปนลูกจากกับลูกชิด 
 ในปจจุบันลูกชิดยังคงมีทะยอยออกสูตลาดอยางตอเนื่อง เพราะเปนพืชปาที่ขึ้นอยูตาม
ธรรมชาติในบริเวณที่ปาไมยังไมถูกทําลาย แตก็มีราคาแพงเพราะเก็บเกี่ยวและขนสงออกจากปาไดยาก 
เนื่องจากสวนใหญถูกลักลอบเก็บจากปาสงวนและอุทยานแหงชาติ  ลูกชิดนับเปนเครื่องเคียงหรือ
สวนประกอบที่สําคัญที่สุดของน้ําแข็งใสหรือไอศกรีมกะทิ (เฉพาะพวกรถเข็นหรือรถพวงขางที่เที่ยวเร
ขายตามตรอกซอกซอย) หากขาดลูกชิด จะมีอยางอื่นๆมาแทนอีกหลายอยาง เชน  มันเทศเชื่อม ลูกบัว 
ฯลฯ หรือลูกจากที่มีความคลายคลึงกัน  
 ขนมจาก-ลูกจากเชื่อม 
 อาหารที่ไดจากตนจาก ซ่ึงที่รูจักกันดี 2 อยาง คือ ขนมจาก และลูกจากเชื่อม ขนมจากดูวาไม
เกี่ยวของกับจากมากนัก เพราะใชเพียงใบจากหอขนมชวยใหหอมดีและคงเอกลักษณของความเปนขนม
จากไวเทานั้น ขนมจากจึงหารับประทานงายโดยเฉพาะแถบจังหวัดที่ใกลชายทะเลหากจะทําเองก็ไมยาก 
หาใบจากแกๆมาไดแลวก็เตรียมเครื่องปรุง ซ่ึงประกอบดวย 
 

-  แปงขาวเหนียว                                                                     1                          กิโลกรัม 
   (แปงขาวเหนียว 7 ขีด ดํา 3 ขีด) 
-  มะพราวสําหรับคั้นกะทิ                                                 1-1 ½                      กิโลกรัม 
-   มะพราวออน                                                                       3                          ลูก 
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-  น้ําตาลปบ                                                                            ½                           กิโลกรัม 
-  น้ําตาลทราย                                                                        ½                            กิโลกรัม 
-เกลือปน                                                                                ½                            กิโลกรัม 

 
วิธีปรุง 

1. เทแปงขาวเหนียวใสกะละมัง รวมกับน้ํากะทิ เติมเกลือปน ใชมือกวนใหเขากัน 
2. เติมน้ําตาลปบ บี้น้ําตาลปบใหละลายเปนเนื้อเดียวกับแปง แลวตามดวยน้ําตาลทรายชวยแตงรส

ใหหวานแหลม น้ําตาลปบมี 2 อยาง คือ อยางแข็งที่เรียกวาน้ําตาลปก กับน้ําตาลปบเหลวที่ใส
ปบตามชื่อ หากใชอยางแข็งตองนํามาใสครกตําหรือใชมีดสับเปนชิ้นเล็กๆ หรือจะทําอยางไรก็
ไดไมใหเปนกอนแข็ง เพราะจะละลายยากกวาอยางเหลว หลังจากนั้นก็นวดหรือกวนใหเขากัน
ดี โดยขณะที่เปนแปงผสมน้ําตาลนี้จะตองมีความเหลวขนพอเหมาะ หากไมเหลวพอควรเติมน้ํา
เล็กนอย 

3. ขูดมะพราวออนใหเปนเสนเล็กๆดวยชอนขูดที่เรียกวา มือแมว แลวเทลงคลุกเคลาใหเขากับ
แปงที่กวนไว ถึงตอนนี้มันจะขนพอดีที่จะตักใสใบจากโดยไมเหลวไหล หากเหลวเกินไปก็คน
ไปเรื่อยๆ จนกวาจะไดที่ 

4. ตักใสใบจากที่ตัดเปนทอนๆ ความยาวใหพอเหมาะกับขนาดของเตาที่ใชยาง หรือจะใหส้ัน
เทาที่พอจะใสเตาอบหรือเตาไมโครเวฟ ใชไมกลัดที่เหลาจากทางจากหรือจะใชแม็กซเอาก็ได 
ใบจากจะตองใช 2 ใบซอนตอกัน มิฉะนั้นจะหอขนมไมมิด  

5. นําขึ้นยางไฟเตาถานใหใบจากพอเกรียม กะวาใหผิวขนมที่อยูขางในกรอบหอมเนื้อในนิ่ม หรือ
จะใชเตาแกส เตาอบตางๆ หรือจะอบใหใกลสุกกอนนําไปยางใหไดเอกลักษณของขนมจากก็ไมมี
ขอจํากัดใดๆ แตบรรยากาศของขนมจากอยูที่การนั่งลอมวงรอบเตาถานแลวยางไปกินไป ไดรสชาติและ
กล่ินหอมควันไฟระคนกลิ่นใบจากที่ถูกยางจนเกรียม  อีกอยางคือลูกจากเชื่อม ซ่ึงทําไดงายกวา เพราะ
เพียงหาลูกจากที่เขาผาเอาแตเนื้อใสถุงขายกลับถึงบานก็เทใสหมอตั้งบนเตาไฟ เทน้ําตาลทรายตามลงไป
แลวหร่ีไฟปานกลาง คนไปจนเดือดและน้ําตาลละลายดี ปริมาณน้ําตาลที่ใสขึ้นกับวาชอบหวานมาก
หวานนอย หรือขึ้นอยูกับวาจะรับประทานแบบไหน ถาจะใสน้ําแข็งแบบลูกชิดก็เผ่ือหวานไว 
( อราม,2547) 

 
5. การบํารุงรักษาสวนจาก 
 จากการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (นริศร, 2539 ; นพรัตน 2540) โดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก พรอมทั้งสังเกตวิธีการดูแลบํารุงรักษาปาจากและสวนจากของเกษตรกรในทองถ่ิน อําเภอปาก
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พนัง บริเวณปาจากที่มีอยูเดิมโดยการตกทอดมาจากบรรพบุรุษรุนปูยาตายาย เปนวิธีที่ปฏิบัติติดตอกัน
มาเปนเวลาชานาน เพื่อมุงใหมีปาจากไวใชประโยชนไดอยางยาวนาน จึงเนนการบํารุงรักษา ดังนี้ 
 5.1  การบํารุงรักษาปาจากธรรมชาติ 
 การตัดแตงใบ  ในการตัดแตงใบนั้นจะตัดเฉพาะใบที่แกจัดเทานั้นเหลือไว 5-7 ใบตอตน ทั้งนี้
เพื่อใหเหลือจํานวนใบที่มากพอในการสังเคราะหแสงเพื่อการสรางผลผลิต ในการตัดนั้นตัดใหเหลือ
โคนกานใบไวยาวประมาณ 1 เมตร เพราะวาสวนโคนของใบจาก (petiole) หรือพงจากนั้นเปนสวนอวบ
น้ํา อาจเก็บน้ําหวานและชวยในการหายใจ หากตัดใบจากมากเกินไปหรือตัดจนถึงโคนตนจะทําให
ผลผลิตน้ําหวานลดนอยลง ซ่ึงวิธีการนี้ผูประกอบอาชีพจะทราบดีและปฏิบัติอยางเครงครัด โดยจะไม
ตัดยอดจากขายเพราะจะทําใหจํานวนใบลดลง ยกเวนผูที่มีอาชีพเย็บจากจะตัดใบเหลือเพียง 2-3 ใบ
เทานั้นเพื่อไวเล้ียงหนอ 
 การตัดสาง ในกรณีที่ตนจากมีการแตกกอและเพิ่มจํานวนใบมากขึ้นทําใหใบติดกันแนนจนไม
มีชองวาง จึงรับแสงไดนอยลง จําเปนตองตัดใบทิ้งทั้งกอเพื่อใหมีชองวางและไมแกงแยงอาหารกันมาก
เกินไป ชาวบานเรียกวิธีการนี้วาการ “ฆาจาก” การฆาจากตองอาศัยความรูและประสบการณ หากฆาไม
เปนจากจะไมตาย  เชน จะฆาทั้งกอซึ่งมีหลายยอด ตองสังเกตวาหัวใตดินวิ่งไปทางไหน การแตกยอด
ใหมจะเปนสองงามเสมอ สังเกตดินที่แยกออกเปนรอยทาง เวลาฆาตองทําลายทุกยอด ไมใหเหลือ หาก
มีการแตกยอดใหมอีกครั้งก็ทําลายอีกครั้ง จากนั้นเมื่อลําตนขาดอาหาร ก็จะตายยกกอ บอยครั้งการเดิน
ของหัวใตดินจะมาชนหรือเกยทับกัน ทําใหเดาไมออกวาเปนของกอไหน ทําใหตัดยอดผิด ทําใหกอจาก
เดิมที่มีหัวใตดินที่แกมากแลวไมตาย 
         การดูแลรักษา    รวมถึงการทําลายวัชพืช และการดูแลอื่นๆ  การทําลายวัชพืช จะกระทําหลังเดือน
เมษายน จนถึงมิถุนายน ชวงนี้เปนชวงแลงหลังน้ําลดจะมีวัชพืชขึ้นมากไดแก พวกหญา เถาวัลยตางๆ 
เชน หวายลิง ปรงทะเล เถาถอบแถบ เหงือกปลาหมอดอกสีมวง เปนตน การทําลายวัชพืชจะใชวิธีการ
ถางโคนแตจะไมมีการใชสารเคมี สวนการบํารุงรักษาอื่นๆ เชน การขุดหรือพรวนดินบริเวณโคนตน
ออกบางเพื่อใหโคนตนมีโอกาสขยายออกไดมาก ทําใหพงจากมีขนาดใหญขึ้น จะมีผลผลิต น้ําหวานดี 
นอกจากนี้เกษตรกรบางราย ไดมีการนําปุยนาขาวสูตร 16-20-0 และ      ปุยยูเรียมาใชในปาจาก จากการ
สัมภาษณ พบวาทําใหมีผลผลิตดีขึ้นเกือบ 100% และตนจากมีความสมบูรณเจริญเติบโตดี โดยทําการใส
ปุยหลังน้ําลดคือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ โดยมีการขุดพรวนดินรอบโคนตนจาก แลวหวานปุยรอบ
โคน แตการใสปุยนี้ผูใชสวนใหญยังไมเปนที่นิยมเพราะถือวาเปนการสิ้นเปลืองคาใชจาย 
 การพักแปลง   ในการเขาไปใชประโยชนนั้นโดยทั่วไปหากมีพื้นที่มากจะมีการแบงพืน้ทีป่าจาก
ออกเปนแปลงยอย 2-3 แปลง กลาวคือเมื่อปาดน้ําหวานมาประมาณ 3-5 เดือนก็จะพักแปลง เปลี่ยนไป
ใชแปลงอื่น เพื่อใหตนจากมีโอกาสพักฟนตัวใหมอีกครั้ง หากมีการใชพื้นที่ซํ้ากันจะทําใหตนจากโทรม
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ผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการผลิตใหมก็เปลี่ยนพักแปลงสลับกันไป วิธีการนี้จึงเรียกวา
วิธีการสลับหมุนเวียน (rotation) ซ่ึงคลายกับการใชประโยชนจากทุงหญาเลี้ยงสัตว 
 5.2  การบํารุงรักษาปาจากที่ปลูกเพิ่ม 
 ในการดูแลปาจากปลูกหรือสวนจากนั้นในอําเภอปากพนัง ไดเร่ิมขึ้นมาในระยะไมเกิน 10 ปที่
ผานมานี้เอง ทั้งนี้เพราะประชาชนที่เคยทํานาขาวดวยนั้นเลิกอาชีพทํานา หันมาทําน้ําตาลจากเพียงอยาง
เดียว จึงมีเวลาวางมากขึ้น บางรายบอกวารายไดของตนจาก 1 ไรดีกวานาขาว 10 ไร เสียอีก และไดริเร่ิม
มีการปลูกจากในพื้นที่วางเปลาใกลเคียงกับปาจากเดิมหรือปลูกเสริมในพื้นที่วางของปาจากที่มีอยูแลว 
เพราะเห็นคุณคาทางเศรษฐกิจมากขึ้น จึงควรมีการเตรียมการเรื่องการเลือกและการเตรียมพื้นที่ปลูก 
เนื่องจากตนจากซึ่งสามารถเจริญเติบโตในบริเวณที่มีน้ําทะเลทวมถึงมีลักษณะของน้ําเปนน้ํากรอยหรือ
น้ําเค็มสลับจืด ดังนั้นบริเวณในสุดของชายเลนบริเวณริมฝงคลอง ที่ลุมน้ําขังชื้นแฉะ ลักษณะดินเปนดิน
เหนียว จะเหมาะที่จะปลูกตนจาก แตถาเปนพื้นที่หางจากลําคลอง ควรจะเปนที่ลุมหรือมีการขุดคูใหน้ํา
ในลําคลองไดมีโอกาสไหลเขาไปถึง ซ่ึงจะทําใหตนจากเจริญเติบโตดี การเตรียมที่ปลูกนั้นจะเตรียมการ
ปลูกในชวงหลังน้ําลดคือเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธของทุกป ในขณะที่ดินยังเปยกแฉะเปนดินโคลน
โดยถางพืชอ่ืนๆ ที่ไมจําเปนออกไป แลวคัดพันธุดีมาปลูกในแปลง 
 สวนการบํารุงรักษา การริดกิ่ง การตัดสาง (thinning) ตลอดจนถึงการกําจัดวัชพืช นั้น 
โดยเฉพาะในชวง 2 ปแรกของการปลูก งานบํารุงรักษาคือการกําจัดวัชพืช เพื่อลดการแกงแยงธาตุ
อาหาร ไดแก พวกหญา ปรงทะเล ถอบแถบ หวายลิง และเหงือกปลาหมอ เปนตน สวนการตัดแตงกิ่ง 
และการตัดสางจะกระทําเมื่อจากอายุ 2 ปขึ้นไปแลว เพราะมีการแตกกอและแตกใบเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
ความหนาแนนของตนจาก จึงตองมีการตัดสาง บางคนตัดตนจากระหวางแถวออกเพื่อใหมีชองวาง
ระหวางตน 3 เมตร และเมื่อตนจากอายุเกิน 5 ปไปแลว ซ่ึงเปนระยะที่กําลังจะเริ่มใหผลผลิต เพราะเริ่มมี
ชอดอกในตนที่สมบูรณ ก็จะพิจารณาตัดสางอีกครั้ง หากมีการเจริญเติบโตและมีการแตกกอหนาแนน
เกินไป ในระยะนี้ผูปลูกจากบางรายไดมีการใสปุยรอบโคนตน ปละครั้ง เพื่อใหไดตนจากที่สมบูรณและ
เมื่อตนจากอายุประมาณ 7 ป ก็จะสามารถใชประโยชนผลิตน้ําหวานจากตนจากไดเต็มที่ 
 สําหรับโรคและศัตรูพืช เนื่องจากการปลูกจากของเกษตรกรคอนขางจะเปนไปตามธรรมชาติ 
และการปลูกจากยังมีนอยรายจึงไมปรากฏพบโรคและแมลงศัตรูพืชแตอยางใด แตที่พบศัตรูพืชคือ ปู
และหนู โดยที่ปูจะทําลายตนจากที่เพิ่งปลูกในปแรก สวนหนูจะเขามาทําลายกัดกินทะลายเมื่อจากเริ่ม
ใหผลผลิต เพราะมีรสหวาน หรือกัดกินยอดออนในบางพื้นที่ แตการทําลายยังถือวาไมรุนแรง ผูปลูกมัก
ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมไดคิดวิธีการปองกันแตอยางใด 
 ในการดูแลรักษาปาจากหรือสวนจากนั้น ตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคดวย หาก
ตองการใชใบ จะตัดใบจากแกใหถึงโคน โดยเหลือใบไว 2-3 ใบ แลวจะตัดชุดใหมอีก 6-7 เดือนตอมา 
แตถาตองการทําน้ําตาลก็ไมควรตัดใบที่สมบูรณ เพราะจะทําใหปริมาณน้ําหวานลดลง หากใบจากแก
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มาก ก็ควรตัดออกกอนที่จะลมลง เพราะอาจบังแสงแกใบอื่นหรืออาจหักทําลายกานชอดอกหรือชอผล 
การตัดแตงและตัดสางจะทําใหตนจากแตกชอดอก ชอผลใหมไดดี 
 
6. ขอสังเกตและแนวโนมในอนาคต 

ในปจจุบันความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศชายฝงทะเล แมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําทั่วไป
ไดลดนอยถอยลงเปนอยางมาก อันมีสาเหตุจาก การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจสังคม เชน 
การเจริญทางอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การบุกรุกชายฝง จนทําใหปาชายเลนที่เคยมี
อยางอุดมสมบูรณ ในอดีตถูกทําลายอยางมากมายในชวงทศวรรษที่ผานมา ทําใหรัฐบาลและชุมชนตอง
ตระหนักถึงปญหาดังกลาว ความรูพื้นบานอันเปนภูมิปญญาไทยที่ตกทอดมาแตบรรพบุรุษ มักถูก
ทอดทิ้ง เชน ในอดีต ประชาชนที่อาศัยอยูตามบริเวณที่ราบลุมหรือชายฝงทะเล ไดอาศัยตนจาก เพื่อทํา
น้ําตาล ทําน้ําสมสายชู ทําเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ทําขนม และผลิตแอลกอฮอลจุดไฟ การ
ดํารงชีวิตในอดีตก็เปนแบบงายๆ เนื่องจากการคมนาคมไมสะดวก ไมหรูหรา ฟุมเฟอยจนเกินความพอดี 
ถึงแมมีปญหาเศรษฐกิจบาง แตก็ไมรุนแรงเหมือนปจจุบัน 

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง โดยไมคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินใหเหมาะสม มักทําใหเกิดผลเสียในระยะยาว เชน ทําใหเกิดการลมสลายของนาขาว การสูญเสีย
ตนตาลโตนดที่ใชทําน้ําตาล รวมทั้งการสูญเสียปาจากจํานวนมาก จึงมีคําถามวา หากการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง ลมสลายลงดังเชนที่กําลังเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เราจะแกไขปญหาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรมเชนนี้ใหคืนสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงของเดิมไดอยางไร เนื่องจากปาจากเคยมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนและเศรษฐกิจชุมชนชายฝง พืชชนิดนี้ให
ประโยชนทั้งทางตรงและทางออมรวมทั้งเปนแหลงอาหารและเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําจําพวกกุง หอย 
ปู ปลา ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตวน้ําเหลานี้ มีความสัมพันธโดยตรงกับปาจากเชนเดียวกัน จากสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วที่กลาวมาแลว ยอมทําใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนในบริเวณดังกลาว เกิดปญหาการแยกจากกันของ
ครอบครัว มีการยายถ่ินฐาน การเปลี่ยนแปลงอาชีพ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนจํานวนมาก ที่มีการดํารงชีพแบบเรียบงาย มีรายไดพอสมควร และใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางประหยัด ใหไดรับผลกระทบนอยที่สุด แนวทางการพัฒนาจึงตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมควบคูกันไปดวย ตนจากเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ดินเค็ม ในขณะที่พืช
บกที่เปนพืชเศรษฐกิจเจริญเติบโตแทบไมได จึงเหมาะที่จะนํามาใชกับพื้นที่นากุงทิ้งราง หรือนาขาวที่
ไดรับผลกระทบจากดินเค็ม ผลิตผลของตนจากใชไดแทบทุกสวน เปนพืชที่มีอายุยืนนับรอยป ให
น้ําตาลที่ไมตองปายปนปาดน้ําตาล เหมือนตนตาลหรือมะพราว ไมตองปลูกใหมทุกป เหมือนออย ซํ้า
เปนน้ําตาลที่ใหแอลกอฮอลสูง ที่เหมาะกับการนํามาใชทางอุตสาหกรรมหรือเปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
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อนาคต น้ําตาลจากยังใชประกอบทําขนมพื้นเมือง เชน ทําขนมลา น้ํากะทิลอดชองที่มีรสชาติหวานมัน 
และอาจพัฒนาเปนของหวานชนิดอื่นๆ เชน ลูกอมรสตางๆ จึงควรพัฒนาและสงเสริมพืชชนิดนี้ไวเพื่อ
อนาคต 
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