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ไม้ระก ำ Salacca wallichiana     ไม้วงศำ Palmae หรือ Palmaceae 
เดิมจัดไว้ ในวงศ์ Arecaceae     รสชำติดี มีเปรี้ยวหวำน ทำนชุ่มคอ 

 

    ชื่อสำมัญ ขำนว่ำ Salacca     ผลป้อมกว่ำ ไม้สละ ชุ่มฉ่ ำศอ 
 ล ำต้นต่ ำ หนำมแหลมยำว เหง้ำแตกกอ     ผลรวมออ เป็นกระปุก 3 กลีบใน 

 

    ยำมผลดิบ จิบรสฝำด อำจปนเปรี้ยว     หนำมเล็กเรียว เปลือกแข็ง แทงเจ็บหลำย 
สุกรสหวำน คั่นเปรี้ยวจ๋ี บี้น้ ำลำย     กินแก้ไข้ ละลำยเสมหะ รักษำก ำเดำ 

 

    ใช้ทำนสด รสจรุง ปรุงอำหำร     ท ำของหวำน พันช์ระก ำ ต้มย ำปำกเป่ำ 
ท ำต้มส้ม ข้ำวย ำ รสล้ ำใช่เบำ     ใช้บรรเทำ อำกำรกระหำย ไข้ส ำประชวร 

 

    หนำมระก ำ ต ำหักคำ พำปวดนำน     คนโบรำณ ท่ำนจึงห้ำม ถูกหนำมข่วน 
ยิ่งให้ชื่อ ว่ำระก ำ จ ำใคร่ครวญ     จึงไม่ควร ปลูกบนบ้ำน บั่นมงคล 

     
    สุดระก ำ ช้ ำเศร้ำตรม ระทมใจ     ใยใจไม้ ไส้ระก ำ ช้ ำชอกป่น 

ชื่อไม่เพรำะ เสนำะใจ ไร้มงคล      แต่ออกผล ล้นรสชำติ เมืองตรำดเจริญ 

           สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 

ไม้ระก ำ ดีล้ ำเลิศ ประเสริฐยิ่ง     ไร้ซึ่งโทษ ประโยชน์จริง พืชมิ่งขวัญ 
นำมไม่เพรำะ เสนำะโสต ชนโจษจัน     พฤกษ์รังสรรค์ อนันตคุณ กรุ่นก ำจร 

 

เป็นอำหำร ทำนอร่อย ไม่น้อยหนำ     ทำนเป็นยำ พำให้สุข ทุกข์ผันผ่อน 
สมุนไพร ได้อ ำนวย ช่วยคลำยร้อน     คนเขำค่อน ย้อนหรือ มองชื่อร้ำย 

 

คนจะงำม งำมน้ ำใจ ใช่ชื่อเพรำะ     พร้ิงน้ ำเสียง ส ำเนียงเสนำะ ไพเรำะหลำย 
อยำกเชยชิด คิดถึงยิ่ง มิ่งทรำมวัย     เธอวิไล ใจสวยสด แสนงดงำม 

 



 

เธอเป็นหนึ่ง ซึ้งเพียงเธอ ผู้เลอค่ำ     เฝ้ำค ำนึง ถึงกัลยำ เจิดจ้ำอร่ำม 
เธอประเสริฐ เลิศพรรณรำย ใช่เพียงนำม     ในโลกสำม งำมดั่งเธอ เจอน้อยนิด 

 

อันวำสนำ ตัวข้ำฯนั้น มันต่ ำต้อย     ได้เพียงคอย ชม้อยแล แม่ขวัญจิต 
เก็บรักไว้ ในใจเล่ำ เฝ้ำเพียงคิด     อยู่มิดชิด สนิทมั่น นิรันดร์กำล 

 

สัญญำ..ไม่ระก ำ ช้ ำฤดี มิมีทุกข์     ยังผำสุก ทุกทิวำ เพลำผ่ำน 
จิตประจักษ์ รักเธอนี้ มำกมีอนันต์     ขอเพียงฝัน ฉันสุขได้ ใจพอเพียง 

         โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

เห็นระก ำท ำให้หวนนึกถึง     ในครั้งหนึ่งตอนวัยเด็กยังเล็กหนอ 
ที่ชำยป่ำมีเหง้ำเตี้ยแตกยอดกอ     ต้นระก ำเริ่มแทงหน่อก่ิงก้ำนใบ 

 

แผ่เป็นกองดงำมหนำมเต็มต้น     มีลูกผลรวมกระจุกชุกสวยหลำย 
ช่อระก ำห้อยย้อยเด่นเป็นทะลำย     ประมำณได้ห้ำชุกกระจุกรวมกัน 

 

เขียวระก ำสวยสีผลมีหนำม     แดงระก ำสีที่งำมยำมสุกนั้น 
เนื้อในนุ่มฉ่ ำหวำนน่ำทำนครัน     คุณค่ำของผลระก ำนั้นมำกเชียว 



 
 

ปรุงอำหำรได้รสหรูเมนูระก ำ     ท ำข้ำวย ำห่ันระก ำเพิ่มเติมรสเปรี้ยว 
ท ำต้มส้มน้ ำซุปหอมกลมกล่อมเชียว     ท ำครั้งเดียวน้ ำพริกระก ำจ ำติดใจ 

 

น ำระก ำท ำเป็นน้ ำระก ำหวำน     รับประทำนช่วยคลำยกระหำยได้ 
ท ำของหวำนรสซำบซ่ำนหวำนชื่นใจ     แช่อิ่มไซร้ลอยแก้วเล่ำเจ้ำระก ำ 

 

อันระก ำสมุนไพรไทยท ำยำ     ช่วยรักษำสรรพคุณเลิศเกิดผลล้ ำ 
ขับเสมหะละกำรไอใช้ผลระก ำ     ยังใช้ท ำยำรักษำเลือดก ำเดำ 

 

ใช้ประโยชน์ไม้ระก ำท ำของเล่น     หรือท ำเป็นจุกขวดน้ ำงำมดีเล่ำ 
ท ำฝำบ้ำนระก ำทำนงำนหนักเบำ     ในบ้ำนเขำห้ำมปลูกระก ำจะช้ ำใจ 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 
 

ต้นระก ำ หนำมคม แสนสมชื่อ     เขำเลื่องลือ ว่ำโดนเข้ำ เฝ้ำแต่ปวด 
จะเป็นแผล มีหนองบวม อ่วมยิ่งยวด     ก็เลยชวด กินระก ำ แสนช้ ำใจ 

 

     ต้นระก ำ ขึ้นเปน็กอ แล้วแตกแขนง     ก้ำนนั้นแทง แซงขึ้นสูง เป็นกอใหญ่ 
ดอกออกเป็น ช่อยำว พรำวดอกไว้     ออกโคนต้น เต็มไป ให้สวยดี 

 



 

    สีผลออก แดงแกมส้ม ชมดูสวย     เปรี้ยวเสียด้วย น้ ำลำยสอ เต็มคอนี่ 
ระก ำปลูก มำกที่ตรำด จันทบุรี     ทยอยออก ทั้งปี มีให้กิน 

 

     ต ำน้ ำพริก ด้วยระก ำ ไม่ช้ ำชอก     อย่ำให้บอก อร่อยนัก จักถวิล 
ท ำลอยแก้ว ชิมแล้วชม ให้ได้ยิน     จิ้มพริกเกลือ อร่อยล้ิน กินกันดี 

 

     นอกจำกนี้ น ำระก ำ ใช้ท ำยำ     แก้ไข้ป่ำ แก้ไอ หำยทุกที่ 
ไม้ระก ำ ท ำจุกขวด ดูสวยดี     ชื่นชีวี ไม่ช้ ำนะ เจ้ำระก ำ 

    ศกุนตลำ  ณ หนองคำย 
 

อันควำมรักแสนแปลกเมื่อแรกน้ัน     ต้องใจกันพันผูกถูกนิสัย 
ต่ำงดูแลให้เห็นเป็นห่วงใย     ทุกวันไปใกล้ชิดจิตสัมพันธ์ 

 

เมื่อรักร้ำงจำงใจให้เหินห่ำง     แสนอ้ำงว้ำงร้อนรุ่มกลุ้มโศกศัลย์ 
ช่ำงแสนเศร้ำระก ำใจไม่เว้นวัน     ต้องจำบัลย์ร่ ำไห้ใจระทม 

 

พันธุ์ไม้หนึ่งคือระก ำน ำชื่อพ้อง     ที่คันคลองปลูกไว้โตได้สม 
แตกกองำมผลรวมกระจุกกลม     หนำมแหลมคมต้นเป็นเหง้ำใบยำวดี 

 

ผลระก ำสีแดงเปลือกมีหนำม     เนื้อกลีบงำมแยกพูดูสวยสี 
เมื่อผลดิบเหลืองอมส้มนั้นมำกมี     รสเปรี้ยวนี้ชวนชิมให้ลิ้มลอง 



 
 

ผลระก ำเป็นยำรักษำโรค     ถูกโฉลกหำยได้ไม่หม่นหมอง 
รักษำไข้กระหำยน้ ำดังใจปอง     นับเปน็ของพื้นบ้ำนมีนำนมำ 

 

ใช้ปรุงรสอำหำรหวำนคำวได้     เป็นผลไม้กินสดรสดีหนำ 
น้ ำระก ำหอมชื่นรื่นอุรำ     ผิวน ำมำสกัดใช้ได้อย่ำงดี 

 

อันระก ำควำมหมำยนั้นเศร้ำโศก     วิปโยคชอกช้ ำท ำหมองศรี 
ไม่นิยมปลูกไว้ให้รำคี     เพรำะจะมีควำมระก ำให้ช้ ำใจ 

 

ไม้ระก ำน ำมำเป็นฝำบ้ำน     สวยตระกำรร่มร่ืนชื่นไฉน 
ท ำจุกน้ ำของเล่นเด็กได้ทั่วไป     แสนถูกใจไม่ระก ำน ำสุขเอย 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 
 

โอ้ระก ำไม่ช้ ำของสองสำว     ช่ำงแต่งให้เรื่องรำวดูหวำนหวำม 
ชื่อระก ำเลยสวยสดงดงำม     จนชื่อนำมระก ำนั้นมันดูดี 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 
 



 
 
 
 

แต่ระก ำช้ ำนักมักเป็นฉัน     เพรำะว่ำมันยังแต่งไม่ออกหนำ 
ก็แค่หวังครูใหญ่ให้รอเวลำ     อีกสักสองเพลำจะแต่งมัน 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 

ไอ้ที่แต่งมำได้ใช่สำระ     เลยไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรให้มำกเหลือ 
คิดอะไรแต่งไปได้เหลือเฟือ     จะแต่งเกลือแต่งกลอนก็แต่งไป 

 

แต่เรื่องที่มีสำระสละสลวย     ไม่ใช่กล้วยที่จะรีบแต่งไปได้ 
เพรำะว่ำเดี๋ยวผิดวิชำไง     ก็จะโดนครูใหญ่ให้ไม้เรียว......เฟี้ยว เฟี้ยว เฟี้ยว 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 

ตอบอำนนท์ กลกลอน ใช่ซ่อนเงื่อน     ไอ้ที่เพื่อน เอื้อนเอ่ยมำ สุขหำไหน 
กำรร่ำยกลอน ป้อนเนื้อหำ ใช่เรื่องใหญ่     ยำกเป็นง่ำย ได้อำรมณ์ สมใจจัง 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 
 
 



 
 

แสนสงสำรอำนนท์คนขยัน     เจอมุมตันเพรำะระก ำนั้นมีหนำม 
ต้องชอกช้ ำเพรำะระก ำต ำนิ้วงำม     ใจหวำบหวำมเพรำะระก ำท ำช้ ำทรวง 

จตุพร สุวรรณปำกแพรก 
 

เรียงรำยแนว แถวสวยล้น ต้นระก ำ     ฝนพร่ำงพร ำ ฉ่ ำชื่น ยืนต้นแผ่ 
ระก ำหวำนเมืองตรำด พิลำสแท้     ใฝ่ชะแง้ แวะมำพ้อง ลองชิมดู 

 

หนำมยำวแหลม แซมลำม ตำมต้นใบ     ดุจป้องภัย ให้ผล พ้นพำลศัตรู 
ช่อดกแดง แซงทะลำย พรำยสวยหรู     สองสำมพู คู่ผล ยลเมล็ดมี 

 

สีเหลืองส้ม เนื้ออมเปรี้ยว หวำนชุ่มฉ่ ำ     สุดชอกช้ ำ ย้ ำปอกเปลือก ยำกนักนี่ 
ท ำลอยแก้ว แล้วเลิศรส อร่อยดี     ปรุงน้ ำพริก สุดที่ มีต ำรำ 

 

ไม้ระก ำ ใช้ท ำ ฝำบ้ำนได้     ประโยชน์หลำย กลำยของเล่น เห็นล้ ำค่ำ 
เป็นสมุนไพร ที่ใช้ กันนำนมำ     เลอนักหนำ ป่ำระก ำ พร ำพนำ 

กุศล  ค ำเพรำะ 
 
 



 
 

ท ำกุศลผลบุญหนุนน ำให้     สุขในใจไม่ช้ ำระก ำหนอ 
ผลระก ำอร่อยล้ินกินไม่พอ     เฝ้ำแต่รอเลยช้ ำระก ำใจ 

อัญชลี ณ เชียงใหม่ 
 

กินระก ำ ให้หน ำใจ ดีไหมเล่ำ     กินแทนข้ำว เพลำชอกช้ ำ สำวเมินหนี 
ถ้ำกินระก ำ ระก ำหำย ใจเปรมปรีด์ิ     คงจะดี มิใช่น้อย หงอยลับลำ 

โกวิท ธีรวิโรจน ์
 

สุดระก ำช้ ำชอกยอกในอก     เหมือนนรกหมกไหม้เผำให้สูญ 
ท ำระก ำช้ ำชอกออกอำดูร     ยำกจะทูลยำกจะกล่ำวเล่ำออกมำ 

 

ควำมระก ำเหมือนระก ำต้นคนพูดกัน     อย่ำน ำมันมำปลูกไว้ให้โศกหนำ 
เพรำะต้นชื่อระก ำจะน ำพำ     ควำมชอกช้ ำระก ำอุรำมำสู่คน 

 

ต้นระก ำจัดเป็นพวกตระกูลปำล์ม     อยู่ร่วมนำมสกุลกับสละอย่ำสับสน 
เป็นไม้ที่ชำวเมืองตรำดน่ำยินยล     ระก ำหวำนเมืองตรำดล้นคุณภำพดี 

 



 
 

ระก ำเป็นต้นมีเหง้ำเตี้ย     ยอดแตกเป็นกอไม่เรี่ยรำดนี้ 
ผลรวมกันเป็นกระจุกหนึ่งทะลำยมี     2 ถึง 5 กระปุกที่ล ำต้นหนำมแหลมคม 

 

เปลือกของผลมีหนำมแข็งคมเล็ก     ซึ่งเด็กเล็กไม่สำมำรถปอกได้เหมำะสม 
ต้องผู้ใหญ่ถึงปอกได้ดูเกลียวกลม     มีเทคนิคผสมควำมช ำนำญกำร 

 

ผลดิบมีรสฝำดและออกเปรี้ยว     ผลสุกเคี้ยวมีรสเปรี้ยวอมหวำน 
เนื้ออ่อนนั้นฉ่ ำน้ ำกลิ่นหอมนำน     ยำมรับประทำนช่ำงหอมหวำนสรำญใจ 

 

ผลระก ำใช้เป็นยำขับเสมหะ     อีกจะช่วยรักษำอำกำรไอหำย 
รักษำเลือด รักษำก ำเดำได้สบำย     แก่นรักษำไข้ส ำประชวรได้ดี 

 

ประโยชน์น ำมำใช้ปรุงอำหำร     เพรำะรสเปรี้ยวหวำนท ำต้มย ำนี้ 
ท ำต้มส้ม ท ำน้ ำพริก ข้ำวย ำมี     แสนสุขขีสกัดมำท ำน้ ำมันระก ำ 

อำนนท์ สรวิสูตร 
 

 
 
 


