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บทที่ 5 

ผลการศึกษาสภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
เพ่ือการอนุรักษและสงเสริม 

 

5.1  ประวัติการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนหมูบานที่ศึกษา 
 
 งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาสภาพการผลิตน้ําตาลในอดีตและปจจุบัน ในอดีตเริ่มในราว
ป พ.ศ. 2477  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่ยังจําเรื่องราวได  ประวัติการผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดของชุมชนหมูบานที่ศึกษา คือ หมู 1 ปากน้ําโจโล หมู 7 หลังวัด หมู 8 บานไร หมู 10 ทา
ลานลาง หมู 11 บางทองหลาง ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตางใหขอมูลตรงกันวา 
ไมทราบวาตนตาลโตนดในตําบลปากน้ํามีมาแตเมื่อใด ตั้งแตจําความไดเห็นตนตาลและพอแมทําตาล
แลว ตนตาลขึ้นหนาแนนอยูทั่วไปนับเปนพัน ๆ ตน ตามทองไรทองนา มีทุกตารางนิ้ว ซ่ึงกลุมผูให
ขอมูลหลักเปนกลุมที่ทําตาลตอมาจากรุนพอแม ดังนั้น การประกอบอาชีพทําน้ําตาลพื้นบานจาก
ตาลโตนดจึงเปนการสืบทอดตอมาจากบรรพบุรุษตั้งแต 2 ชวงอายุขึ้นไป ผูที่ประกอบ อาชีพนี้ใน
ปจจุบันลวนแตเห็นตนตาลมาแตเด็ก  
  ในราวป พ.ศ. 2477 ผูคนที่มาอาศัยอยูในบริเวณนี้ยังไมมีการแบงเปนหมูบาน การคมนาคม 
ใชเดินทางเทาตามรอยที่โค กระบือ เดินหากิน เรียกวา ตรอก ซอก ซอย ผูที่ทําตาลจะเดินไปตามทางนี้
เพื่อไปขึ้นตาล น้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ําเปนที่รูจักเรียกชื่อกันในตําบล อําเภอ และ
จังหวัดใกลเคียงวา “ปากน้ํา ปาตาล” หรือ “ปากน้ํา ดงตาล” จึงมีคํากลาววาถาคนจากตางถ่ินจะมาที่
ปากน้ํา เปนที่รูกันวามาหาน้ําตาลกิน การประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในอดีต ควบคูกับ
การทํานา  สําหรับหมูบานตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ผูใหขอมูลกลาววา เร่ิมตนจากการชักชวนกันมาจับจอง          
ที่อยูอาศัย และเรียกชื่อตามสิ่งที่ใกลกับที่ตนเองพักอยูในบริเวณนั้น ๆ เชน ใกลกอไผ จะเรียกวา บาน
ปาไผ ใกลตนทองหลาง เรียกวา บานทองหลาง ใกลทาน้ํา เรียกชื่อขึ้นตนวา “ทา” สําหรับตน
ตาลโตนดนั้นมีขึ้นหนาแนนกวาครึ่งตําบล จึงไมมีการนํามาเรียกเปนชื่อในที่ใดที่หนึ่ง ตอมา เมื่อมีผูคน
จํานวนมากขึ้น ครอบคลุมอาณาบริเวณกวางขึ้น จึงมีการแบงบริเวณเปนหมูบานและตั้งชื่อหมูบาน
ตามชื่อที่ใชเรียกขานกันแตเดิมนั่นเอง 
    หมู 1 ปากน้ําโจโลประวัติศาสตรเลาวาพระเจาตากสินมหาราชทรงพักทัพที่ปากแมน้ํา
บางปะกงเพื่อเดินทางตอไปเมืองจันทบุรี จึงมีการเรียกชื่อบริเวณนี้วา “ปากน้ําเจาโล” ตอมามีชาวจีน
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มาตั้งถ่ินฐานอยูจํานวนมาก และในบริเวณปากน้ํานี้มีปลาตะเพียนขาวชุกชุม ชาวจีนเรียกปลานี้วา “โจโล”  
ตอมาเมื่อมีการตั้งชื่อหมูบาน จึงมีชื่อเรียกในปจจุบันวา “ปากน้ําโจโล”   
  หมู 7 บานหลังวัดเปนชื่อที่ชาวบานใชเรียกตามลักษณะการตั้งบานเรือน กลาวคือ ชาวบาน
ที่มาจบัจอง ที่ดินและตั้งบานเรือนอาศัยอยู ตอมามีการสรางวัดปากน้ํา ซ่ึงเปนวัดแรกของชุมชนตําบล
ปากน้ํา เมื่อมีการแบงหมูบาน ชุมชนแหงนี้จะมีลักษณะที่ตั้งของบานเรือนอยูทางดานหลังวัดปากน้ํา 
ชาวบานจึงตั้งชื่อวา “บานหลังวัด”  
  หมู 8 บานไรจากการสอบถามผูเฒาผูแกกลาววา เกิดมาก็ไดยินคนเรียกชื่อหมูบานวาบาน
ไรแลว แตคนในหมูบานทําตาลโตนดกันทั้งหมูบาน เรียกชื่อหมู 8 วา “บานไร” เปนชื่อเรียกทาง
ราชการ และมีชื่อที่ชาวบานเรียกอีกหลายชื่อ เชน ไผแหลม ทาลาน คลองลัด”   
  หมู 10 บานทาลานลาง ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานาสลับกับการทําตาล การทํานานั้น
ชาวบานจะมีลานขาวที่เก็บเกี่ยวแลวสวนใหญวางไวบริเวณที่อยูติดกับทาน้ําชายฝงบางปะกงตอนลาง 
ชาวบานจึงเรียกชื่อหมูบานนี้วา บานทาลาน หรือทาลานลาง 
  หมู 11 บานบางทองหลาง หมูบานนี้เกิดขึ้นเมื่อใดไมมีใครทราบ แตบุคคลที่เกาแกที่สุด    
ที่คนในหมูบานยังพอจําไดและคิดวาอาจเปนตนตระกูลที่มาตั้งหมูบาน ราวป พ.ศ. 2467  ชื่อวานายสิน 
และนายเฉียง นามสกุล ตันเฉี่ยง ในอดีตหมูบานมีสภาพเปนปารกเลื้อย มีไมสะแก ไมไผ และมีตน
ตาลโตนดจํานวนมาก เรียกวา ปาตาล หมูบานนี้มีชื่อท่ีชาวบานเรียก 2 ช่ือ คือ กลุมที่มีอาณาเขตติดกับ
หมู 8 เรียกชื่อหมูบานตนเองวา บานปาไผ สวนกลุมที่ตั้งบานเรือนในอาณาเขตติดกับหมู 7 เรียกชื่อ
หมูบานตนเองวา บานทองหลาง ตอมาทางราชการไดตั้งชื่อหมูบานวา บานบางทองหลาง อยางไร       
ก็ตาม จากคําบอกเลากลาววาอาชีพแรกของผูที่อพยพจากหมูบานอื่นในพื้นที่และมาตั้งรกรากอยูใน
ตําบลปากน้ํานี้ไดประกอบอาชีพทํานาควบคูกับการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดเปนอาชีพแรกทั้งสิ้น 
 

5.2  สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในอดีตถึงปจจุบัน 
 
  จากการสํารวจและสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่ประกอบอาชีพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด
ทั้งในอดีตและปจจุบัน ผูวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 3 ชวงเวลา ไดแก  สภาพการผลิตน้ําตาลในอดีต
ในชวงปที่ผูใหสัมภาษณพอระลึกได ผูวิจัยกําหนดใหเปนยุคแรกที่มีการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดกันอยางเฟองฟู เปนชวงที่มีการผลิตน้ําตาลเจริญรุงเรืองที่สุด ตอมาเปนสภาพการผลิตน้ําตาล
ในชวงกลาง ชวงเวลานี้นับไดวา เปนชวงที่อาชีพการผลิตน้ําตาลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดนอยลง และ
ชวงที่สาม เปนชวงเวลาของการศึกษาอาชีพการทําน้ําตาล ของชุมชนตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในสภาพปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
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    5.2.1  ยุคแรก : สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในอดีต 
  

  ในชวงป พ.ศ. 2502 - 2529 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน 
ในการทําน้ําตาลจากตาลโตนด กลาววา เปนยุคที่มีการทําน้ําตาลพื้นบานเจริญรุงเรืองที่สุด มีการทํา
ตาลกันแทบทุกหลังคาเรือนตลอดลําคลองในตําบลปากน้ํา โดยทําตาลสลับกับการทํานา   ฤดูหนาว
ประมาณเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมเปนชวงที่น้ําตาลใหผลผลิตมาก ผูที่ประกอบอาชีพนี้     
บางครัวเรือนกินนอนอยูในปาตาล หัวหนาครัวเรือนจะทําหนาที่ขึ้นตาลเพื่อนํากระบอกน้ําตาลสดที่
รองไวลงมาและวางไวที่พื้นโดยรอบตนตาลแตละตน สมาชิกในครอบครัว ไดแก ภรรยา และบุตร จะ
ทําหนาที่มาหิ้วหรือหาบกระบอกตาลที่มีน้ําตาลสดไปตมเคี่ยวท่ีบาน โดยแตละเที่ยวจะตองนํา
กระบอกไมไผสําหรับรองน้ําตาลเปลามาวางใหเพื่อนําขึ้นไปสับเปลี่ยนกระบอกที่มีน้ําตาลลงมา 
น้ําตาลที่ไดจะนํามาตมเคี่ยวจนงวดเสร็จแลวนํามาหอดวยกาบกลวยตากแหงเพื่อกันชื้นชาวบาน 
เรียกวา น้ําตาลงบ สําหรับตนตาลโตนดในรุนแรกที่ไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีลําตนสูงมากขึ้น
เร่ือย ๆ ชาวบานไดตัดขาย มีทหารนํารถมาบรรทุกตนตาลไปทําเขื่อนกั้นน้ําในแมน้ําบางปะกงที่บาง
ขนาก ชาวบานบางรายรับจางเลื่อยตนตาลราคาตนละ 100 บาท โดยที่ผูประกอบอาชีพนี้จะใชตน
ตาลโตนดรุนที่สองที่ปลอยใหขึ้นและตนไมสูงมากนักในการผลิตน้ําตาล  
  การทําอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดในตําบลปากน้ํานี้มีอยู 2 แบบ แบบแรก
คือ การทําตาลบนพื้นที่ของตนเอง แบบที่สอง คือ การเชาทํา และการจองทําในที่สาธารณะ สําหรับ
การเชาทํานั้น เรียกวา การเชาเหมาปา ราคาคาเชามีทั้งการจายเปนเงิน และการแลกดวยน้ําตาล กรณี
การจายเปนเงิน ถาเชาเหมาปา ราคาปาละ 500 บาท 800 บาท 900 บาท และ1,000 บาทตอป จะตกลง
กันในราคาเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความหนาแนนของจํานวนตนตาล ในยุคนี้ผูที่ประกอบอาชีพทําน้ําตาล
ที่รูจักเก็บเงินจะมีเงินเหลือใหคนในหมูบานกูไปใชลงทุนทําตาลในชวงหมดที่ฤดูการทํานาโดยคิด
ดอกเบี้ยเปนน้ําตาลเคี่ยวเขมขน นายเสนห บัวลบ ผูใหขอมูลหลัก กลาววา “… แมแก มีลูกหนี้ 6 คน 
ใหกูคนละ 100 บาท ครบปจะตองนําเงินตน จํานวน 100 บาทมาชําระพรอมกับดอกเบี้ยคือน้ําตาล          
1 ถัง....”  เปนตน 
 
 การขายและการจําหนาย 

 
  การตลาดในยุคแรกจะมีลูกคาที่อยูนอกตําบลมารับซื้อ ทั้งที่พายเรือมารับทางแมน้ํา
บางปะกง และมีโรงงานมารับซ้ือไปครั้งละจํานวนมาก การจําหนายมีดวยกันหลายแบบ เชน ขายเปน
หอ หอละ  1  งบ  จํานวน  5  หอ  ราคา 75  สตางค ถาซื้อมาก จํานวน 100  งบ (หอ)  ราคา 8 - 10 บาท 
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ตอมาจึงเปลี่ยนมาขายเปนกิโลกรัม เร่ิมตนจากกิโลกรัมละ 1  บาท และขึ้นราคาเรื่อยมาเปน  1.5 บาท  
2 บาท 2.5 บาท  3 บาท 4 บาท 8 บาท  การขนสงผูผลิตจะหาบน้ําตาลไปสงพอคาคนกลางที่มารับซ้ือ
โดยการขนสงทางเรือของแมน้ําบางปะกง พอคาจะมารับน้ําตาลที่ทาเรืออําเภอบางคลาทุกสัปดาห ใน
ฤดูหนาวที่น้ําตาลใหผลผลิตมากชาวบานจะเคี่ยวน้ําตาลเขมขนใสโองเก็บไวขาย ในชวงที่ตนตาลให
ผลผลิตนอย   
  

  5.2.2  ยุคที่สอง  : สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในชวงเริ่มเสื่อม 
 

  ในราวป พ.ศ. 2530 - 2540 นับเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เกิดขึ้น
ในตําบลปากน้ํา มีการโคนลมตนตนตาลไปเปนจํานวนมากเพื่อทําเปนสวนมะมวง จึงเปนปที่การผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนดเริ่มลดลง ถือเปนชวงกลางของความเสื่อมในการประกอบอาชีพนี้ คนแกในรุน
แรกไดเลิกไปตามวัย ความเจริญเริ่มเขามาสูหมูบาน มีการจัดสรรที่ดินเพื่อปลูกเปนที่อยูอาศัย การ
คมนาคมสะดวกขึ้น มีถนนลาดยางตัดผานหมูบาน ในป พ.ศ. 2531 มีไฟฟาเขาหมูบาน ไดมีการ
เปล่ียนแปลงอาชีพจากการทําตาลมาเปนสวนมะมวง และการไปประกอบอาชีพนอกหมูบาน รับจาง 
ทําธุรกิจเล็ก ๆ เปนของตนเอง เชน ตัดเย็บเสื้อผา คาขาย เร่ิมมีใหเห็นชัดเจนมากขึ้น ทรัพยากรตนตาล
เร่ิมลดนอยลง การเชาเหมาปายังคงมีอยู แตบางรายอาจเชาเปนตน ราคาตนละ 100  บาทตอป อยางไร
ก็ตาม ในป พ.ศ. 2532 ไดเกิดอุทกภัยน้ําทวมใหญอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เคยเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2526 น้ํา
ทวมครั้งนี้สงผลใหผูที่ประกอบอาชีพทําสวนมะมวง สวนผักตาง ๆ รวมทั้งนาขาว ไดรับความเสียหาย 
บางรายกลาววาตนมะมวง 30 ไร ตายหมด เหลืออยูแตตนตาล ชาวบานบางรายจึงหันกลับมาประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไมสามารถรื้อฟนสวนมะมวงไดอีก 
 
  การตลาด  

 
  การตลาดในยุคที่สองนี้ ราคาน้ําตาลไดถีบตัวสูงขึ้นเปนราคากิโลกรัมละ 10 บาท 
12  บาท  15 บาท 18 บาท และ 20 บาท สวนน้ําตาลสดราคาปบละ 60 - 80 บาท พอคาคนกลางที่มา         
รับซ้ือเร่ิมมีเพิ่มขึ้น มีโรงงานมารับซ้ือน้ําตาลสดครั้งละจํานวนมากในบริเวณพื้นที่ 4 - 5 หลังคาเรือน  
เพื่อนําไปบรรจุขวด แตมารับซื้อได 2 ปก็เลิกไป ดังนั้น วิธีการหาลูกคารายตอไปของชุมชนคือ ใช
วิธีการบอกตอกันไปในหมูผูทําอาชีพเดียวกัน หากครัวเรือนใดมีน้ําตาลไมเพียงพอตอความตองการ
ของลูกคา ก็จะบอกใหลูกคาไปรับน้ําตาลที่บานนั้น ๆ ตามที่ไดมีการบอกกลาวกันไวแลว 
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 5.2.3  ยุคปจจุบัน : สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในปจจุบัน 
 

  ในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา อาจกลาวไดวายุคนี้เปนยุคของความเสื่อมในการประกอบ 
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด  เนื่องมาจากความเจริญที่เขามาในพื้นที่รอบ ๆ ชุมชน และการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากสุขาภิบาล มาเปนเทศบาล คนในชุมชนเริ่มนําพื้นที่ไปใชประโยชนอยางอื่น 
มีการโคนลมตนตาลเปนจํานวนมากเพื่อทําบอกุง ปลูกบาน ขายใหนายทุน คนหนุมสาวในหมูบาน
เร่ิมไปทํางานโรงงาน รับราชการ ไปทํางานตางถิ่น ดวยเหตุนี้ ในป พ.ศ. 2546 หนวยงานภาครัฐและ
ชุมชนไดประชุมรวมกันเพื่อขอความรวมมือในการอนุรักษตนตาลโตนด ไมใหมีการโคนลม บาง
ครัวเรือนประสบปญหาขาดทุน มีหนี้สินจากการเลี้ยงกุง ไดหันกลับมาประกอบอาชีพทําน้ําตาล
พื้นบานอีกครั้ง สําหรับหมู 11 บานบางทองหลาง นับวาเปนหมูบานเดียวที่มีการประกอบอาชีพนี้      
บนพื้นที่ของตนเอง ที่สามารถจะอนุรักษและสงเสริมการทําน้ําตาลพื้นบานใหเปนเอกลักษณของ
ชุมชนได 
 

การตลาด  
 
การตลาดในยุคปจจุบัน  พ.ศ. 2547 ราคาน้ําตาลงบหรือน้ําตาลเขมขนขายสงกิโลกรัม

ละ 25 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 30 บาท และเริ่มมีการขายน้ําตาลสดกันมากขึ้น เพราะไดราคาดี        
วิธีการไมยุงยากเพราะไมตองเคี่ยวน้ําตาล  ทําใหไดน้ําตาลปริมาณมาก ขายสงราคาถังละ 150 บาท 
ในชวงที่ตนตาลใหผลผลิตมาก แตในชวงหนารอน ตนตาลใหน้ําตาลนอย ผูซ้ือจะเปนผูกําหนดราคา 
อาจไดราคาสูงตั้งแตถังละ 180 - 200 บาท ขึ้นอยูกับความตองการของผูซ้ือ หากเปรียบเทียบการขาย
น้ําตาลในอดีตกับปจจุบันจะพบวา ถาขายน้ําตาลในอดีตได จํานวน 13 ถัง ราคาถังละ 80 บาทตอวัน 
จะมีรายไดวันละประมาณ 1,040 บาท  ในปจจุบันขายน้ําตาลสดได จํานวน 7  ถัง ราคาถังละ 150 บาท 
จะมีรายไดวันละ 1,050 บาทเชนกัน ชาวบานกลาววา “สมัยกอนหาน้ําตาลมากจึงไดมาก แตปจจุบัน
ขึ้นตาลนอยกวา แตสามารถหารายไดเทาสมัยกอน” แมคาเงินในปจจุบันจะไมเหมือนในอดีต สินคามี
ราคาแพงขึ้น แตชาวบานก็ยังยืนยันวา รายไดในปจจุบันดีกวาในอดีตเพราะเหนื่อยนอยกวา และตลาด
การจําหนายในปจจุบันของชุมชนไดขยายมากขึ้นดวย  ลูกคาที่มารับน้ําตาลมีทั้งในตําบล อําเภอ และ
จังหวัดเดียวกัน  
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5.3 วิเคราะหการตลาดน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
  
  จากการศึกษาสภาพการทําตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ําพบวา ในอดีตการผลิตและ
การตลาดเปนระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ผลผลิตที่นํามาขายเปนสินคาในตลาดมีจํานวนจํากัด ความ
ชํานาญเฉพาะในการผลิต (Specialization) ไมสามารถเกิดขึ้นอยางกวางขวางนัก เพราะตลาดมีขอบเขต 
จํากัดและผลผลิตมิไดถูกกําหนดโดยอุปสงคและอุปทาน ทัศนีย ทองสวาง (2549, หนา 154) กลาววา
ราคาในระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมนี้ ถูกกําหนดโดยขนบธรรมเนียมประเพณีมากกวาถูกกําหนดโดย
กฎหมาย  และจากการวิเคราะหตลาด จะพบวา ชุมชนตําบลปากน้ํา มีระบบการตลาดแบบเศรษฐกิจที่
การสงสินคาออกบางสวน (adjunct export economy) กลาวคือ สังคมชุมชนมีการผลิตสินคาเพื่อใชใน
การบริโภคภายในสังคม และสงออกไปขายยังสังคมอื่นบาง สมาชิกในสังคมจะมีความชํานาญพิเศษ
ในการผลิตสินคาและบริการนอย ทั้งนี้เปนเพราะผลผลิต เทคนิคที่ใชในการผลิต และโครงสรางทาง
เศรษฐกิจมีลักษณะคลายคลึงกัน และโครงสรางของการตลาดเชิงสังคมจึงมีความสัมพันธระหวาง
ตลาดทองถ่ินกับตลาดในเมืองและตลาดของประเทศ  องคการและหนวยงานที่ทําหนาที่ประสาน
ความสัมพันธของตลาดประเภทตาง ๆ ราคาสินคาและบริการมีผลกระทบมาจากตัวแปรอื่น ๆ ของ
ตลาด แสดงดังภาพที่ 22 

 
 
  
 
      
 
  
 
 
(ตัวแปรภายใน)                (ตัวแปรภายนอก)  

  
ภาพที่  22  แสดงการวิเคราะหการตลาดน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้าํ 

 
  ปจจุบันการตลาดของชุมชนตําบลปากน้ําไดคอย  ๆ เปลี่ยนแปลงมาสูระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหม (Modern Economy) มีลักษณะที่สําคัญคือ เจาของมีสิทธิเหนือทรัพยสินและปจจัยการผลิต

ทรัพยากรตนตาลโตนด 

ผูผลิต (producer) 

การผลิต  ตลาด 

สงออก
ภายนอก
ทองถ่ิน 

บริโภค
ภายใน
ทองถ่ิน 

ภาวะตลาด
ประเทศ 
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อยางเต็มที่ สามารถดําเนินการผลิตไดโดยตรงหรืออาจยินยอมใหผูอ่ืนเขาดําเนินการผลิตแทน โดย
ไดรับคาตอบแทนเปนการแลกเปลี่ยน มีการแขงขันกันโดยเสรี ผูบริโภคมีเสรีภาพในการเลือกซื้อ
สินคาและบริการตามอํานาจซื้อที่มีอยู และในทํานองเดียวกัน  หนวยธุรกิจก็มีเสรีภาพในการผลิต
สินคาตาง ๆ ตามจํานวนทรัพยากรที่มีอยู การตัดสินใจในการผลิตสินคาก็ดี จะผลิตจํานวนเทาไร   
เปนการตัดสินใจของผูบริโภคและหนวยธุรกิจทั้งสิ้น จากการศึกษาสภาพการผลิตน้ําตาลพื้นบานจาก
ตาลโตนดของชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน สามารถวิเคราะหการตลาดตามโครงสรางไดดังนี้ 
  ผลผลิต (products) ผลผลิตน้ําตาลพื้นบานไดจากน้ําหวานของชอตาลตามธรรมชาติ 
น้ําตาลที่ไดนํามาตมใหเดือดประมาณ 30 นาที โดยใชความรอนประมาณ 100 องศา เทใสในภาชนะ
พักใหเย็น  เรียกวาน้ําตาลสดผสมน้ําแข็งดื่มเพื่อแกกระหาย ซ่ึงเปนเครื่องดื่มที่มีมาแตโบราณ น้ําตาล
สดปากน้ําเปนที่ยอมรบัของลูกคาวามีรสหอม หวาน อรอย ไมมีสารกันบูดหรือสารเจือปนใด ๆ  สราง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภคที่นิยมดื่มน้ําหวานที่ไดจากธรรมชาติอยางแทจริง น้ําตาลสดตมเดือดนี้
หากตมเคี่ยวตอไปใหงวดแลวนํามาเทใสพิมพปลอยทิ้งไว 2-3 ชั่วโมงใหแหงเปนกอน ชาวบาน
ปากน้ําเรียกวา น้ําตาลงบ ซ่ึงเปนน้ําตาลที่นํามาใชเปนสวนประกอบที่สําคัญของอาหารไทย ขนมไทย 
ในครัวไทย  
  ราคา (price) น้ําตาลสดที่เคี่ยวจนไดที่แลวพักใหเย็น นํามาบรรจุใสภาชนะรองรับปริมาณ 
บรรจุ 20 กิโลกรัม ราคาขาย 150 บาท ซ่ึงมีราคาเดียว ขนาดการจําหนายมีเพียงขนาดเดียวสงลูกคาท่ีมา
จากตางพื้นที่มารับไปจําหนาย สําหรับการขายน้ําตาลหนาหมูบาน ที่เรียกวา หมูบานน้ําตาลสด เปน
ลักษณะการขายของสมาชิกในครอบครัว เชน พี่ชายผลิต สงนองสาวจําหนาย  สําหรับน้ําตาลสดการ
จําหนายจะมี 2 แบบ คือ ตักใสถวยผสมน้ําแข็งแกวละ 5 บาท และบรรจุถุงพลาสติก ราคาถุงละ 20 
บาท เปนตน 
  ชองทางการจําหนาย (place) การจําหนายมี 2 แบบ คือ สงพอคาคนกลางที่มารับถึงบาน
ผูผลิต กับลูกคาที่มารับเพื่อไปจําหนายปลีก สถานที่ที่พอคารับไปจําหนายไดแก หนาวัดหลวงพอ            
โสธร ตลาดนัดในตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา และจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี 
  การสงเสริมการตลาด  (marketing promotion) การสงเสริมการตลาด พบวา มีการลง
ขาวประชาสัมพันธในวารสารของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปายโฆษณาหนาหมูบาน และปายบอกทางไป
หมูบานน้ําตาลสด จํานวน 2 แหงที่ทางราชการสรางไว หนวยราชการระดับอําเภอไดจัดงานตาม
เทศกาลทองถ่ินใหสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมาออกรานจําหนาย  สําหรับงานเทศกาลนี้ผูวิจัย
พบวาผูจําหนายน้ําตาลพื้นบานตําบลปากน้ําไมเคยมีสวนรวมในการออกรานจําหนาย เนื่องจาก           
ไมตองการเสียคาใชจายในการเชาที่ สําหรับในงานวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําผูจําหนายนํารอง คือราน       
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นายมนัส กลอมเกลี้ยง ออกรานเทศกาล หลังจากนั้นไดติดตามการขายจากนายมนัส พบวามีลูกคา          
รายใหม ๆ มาซื้อน้ําตาลที่หมูบานเพิ่มขึ้น  
  สังคมของชาวชุมชนตําบลปากน้ําเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถคิด
เปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูเทาทันโลกเพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญ 
สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาไดอยางเหมาะสม จากการศึกษาพบวา 
ชุมชนไดเปดโอกาสใหคนภายนอกชุมชนเขามาเรียนรูวิธีการผลิตน้ําตาลพื้นบานเพื่อประกอบเปน
อาชีพมาจนปจจุบันนี้ 
 

5.4  พันธุตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
  

  จากการสํารวจและสัมภาษณนายสุพจน ศรีสวัสดิ์ นายเอก โลหะเจริญ นายเสนห บัวลบ
ผูใหขอมูลหลักในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวามีตาลโตนดที่แตกตาง
ออกไปจากที่ไดศึกษาคนควาจากเอกสารวิชาการบาง ซ่ึงอาจจะเกิดจากการกลายพันธุ  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  1. ตาลหมอ หรือตาลใหญ สีคอนขางดํา เปนตาลที่มีลําตนแข็งแรงดูจากลําตนภายนอก
ไมสามารถแยกไดวาเปนตาลพันธุอะไร จะทราบไดเมื่อตาลนั้นใหผลแลว โดยสังเกตจากผลที่มี        
ผลใหญ ผิวดําเปนมันเรียบแทบไมมีสีอ่ืนปน เมื่อผลแกจะมีรอยขีดตามแนวยาวของผล เปลือกหนา 
ในหนึ่งผลจะมีเมล็ดอยูภายใน 2 - 4 เมล็ด (เตา) และในหนึ่งทะลายจะใหผลประมาณ 10 - 20 ผล          
สวนใหญจะใหผลเมื่ออายุประมาณ 10 ปขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของตน 
  2. ตาลไข  ลําตนแข็งแรง ผลจะมีสีขาวออกครีม แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
   2.1 ไขเล็ก คือผลตาลคอนขางเล็ก ในหนึ่งทะลายมปีระมาณ 20 - 30 ผล เมื่อผลเล็ก
เมล็ดจะมีขนาดเล็กดวย ตาลจะชนดินี้จะใหผลเมื่อมีอาย ุ10 ปขึ้นไป 
   2.2 ไขใหญ คือผลจะมีขนาดใหญกวาตาลชนิดไขเล็กมีสีคอนขางเหลือง และใน
หนึ่งทะลายมีประมาณ 10 - 20 ผล  และหนึ่งผลใหมีเมล็ด 2 - 3 เมล็ด จะใหผลเมื่อมีอายุ 10 ปขึ้นไป
เชนกัน 
  3.  ตาลพันธุลูกผสม ลําตนตรงใหญแข็งแรง ผลคอนขางใหญเกือบเทากับตาลหมอ มี          
สีเหลืองปนดํา หรือดําผสมน้ําตาล ในหนึ่งทะลายจะมีผล 15 - 20 ผล และในหนึ่งผลจะมี 2 - 3 เมล็ด 
จะใหผลเมื่อมีอายุ 15 ปขึ้นไป 
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5.5 กระบวนการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  การผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํานั้น มีอุปกรณหรือเครื่องมือและ
กรรมวิธีในการผลิตซึ่งเปนวิถีชีวิตและภูมิปญญาของชุมชนมาชานาน กระบวนการขั้นตอนในการ
ผลิตยังคงรักษาความเปนพื้นบาน ดังนี้ 
 

  5.5.1 เครื่องมือที่ใชในการผลิต 
 

 ไมตะเกียบหรือตะเกียบนวดรวงตาล  มี 2 ชนิด คือ ตะเกียบนวดตาลตัวผู และตะเกียบ 
นวดตาลตัวเมีย สําหรับตะเกียบนวดตาลตัวผูทําดวยไมขนุนหรือไมพุทรา เนื่องจากเปนไมที่เหนียว  
นํามาเหลาใหตรงทองไมเรียบสวนหลังนูน ดานหนึ่งของไมตะเกียบทําหัวมีรองสําหรับผูกเชือก
เพื่อใหตะเกียบติดกันเปนคู ปลายไมคอดเล็ก ไมตะเกียบตัวเมียทําดวยไมแกนยาวประมาณ 100 - 120
เซนติเมตร เหลาใหกลมเรียว สวนหัวมีรองผูกเชือกไดเพื่อใหตะเกียบติดกันเปนคูเชนกัน สวนปลายไม
กลมคอดเล็ก ตรงกลางตะเกียบโคงเพื่อการออนตัวของไมในการนวดตาล 
  กระบอกรองน้ําตาล ใชไมไผสีสุกปลองคอนขางใหญ เปนไมแกอายุอยางนอย 2 ป 
ชาวบานจะสั่งซื้อจากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก หรือจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับแหลงที่มีไมไผ เลือกเอาสวนที่อยูตอนกลางของลําตน เวนสวนโคนและปลายของลําไผ 
จากนั้นตัดขางหนึ่งทําเปนปากกระบอก เจาะสวนที่เปนกระบอกใหพอดีสําหรับรอยเชือกหูกระบอก 
เมื่อนําไปรองน้ําตาลจะไดใชเชือกผูกไวกับงวงตาลและเกษตรกรใชถือเมื่อเวลาปนนํากระบอกขึ้นไป 
กระบอกตาล 1 กระบอกใชรองงวงตาลเพียง 1 ที่หรือ 1 มัด เกษตรกรบางรายใชขวดน้ําพลาสติกขนาด 
1 ลิตรแทนก็ได กอนที่จะนํากระบอกตาลไปรองน้ําตาลตองผานการรมควัน โดยนํากระบอกไปคว่ํา
ลงบนเตาที่เจาะรูใหควันผานเขาไปในกระบอกไมไผได ทําใหกระบอกแหง   
  เชือกหูกระบอก เดิมเกษตรกรจะใชเชือกที่ทําจากตนปอกระเจา หรือเชือกกาบใย 
มะพราว ปจจบุันใชใยสังเคราะหประเภทไนลอนแทน ซ่ึงคงทนไมเปอยหรือขาดงาย 
  มดีปาดตาล เกษตรกรจะทํามีดปาดตาลเอง ขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 
กวางประมาณ 3 นิ้ว บางและมีความคมมาก ถามีดทื่อหรือความคมไมดีเมื่อปาดงวงตาลหรือริดลูกตาล
จะทําใหผิวหนาตาลช้ําเสียหรือยุยได มีดนี้จะถูกสอดเก็บไวในซองไม เหน็บไวกับบั้นเอวขณะปน
ขึ้นตนตาล 
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  พะอง  เปนลําไมไผสําหรับพาดขึ้นตนตาลตางบันได ใชไมไผปาทั้งลํามีตาทุกขอ
แข็งแรง ริดปลายออกเหลือพอสําหรับเหยียบปนขึ้นไปบนยอดตาล พะองลําหนึ่งยาวประมาณ 5 - 10 
เมตร  ตนตาลที่สูงมาก ๆ จะใชไมพะองตอกันใหไดตามขนาดของตนตาล 
  เชือกรัดตาล หมายถึง เชือกสําหรับมดัพะองหรือผูกใหไมพะองติดกับตนตาล  เดิม
เกษตรกรจะใชตนหวายตนเล็ก เชน หวายขี้ไก หรือหวายขบ นํามาผาซีก ตากแหง แชน้ําใหนิ่ม ถาเปน
เถาวัลยใชเถาวัลยไฟ ความยาวของเชือกรัดตาลวัดโดยพันรอบตนตาลได 3 - 4 รอบตนตาลแลวเหลือ
เผ่ือไวทําเงื่อนดวย ประมาณ 5 - 6 เมตร นํามาผูกพะอง ปจจุบันหวายหายากเกษตรกรบางรายยังคง      
ใชอยู บางรายเปลี่ยนมาใชเชือกไนลอน ตัดเปนเสน มัดยึดติดพะองกับลําตนตาลโตนดใหแนน พาด
จากโคนตาลกอนไลลําดับขึ้นไปจนถึงยอดตาล ขณะเดียวกันตองตอใหพะองแตละลําไดระยะหรือ
จังหวะเทากาวขึ้นและลงเพื่อกนัมิใหกาวผิดจังหวะพลัดตกลงมาได 
  เตาเคี่ยวตาล  เตาเคี่ยวน้ําตาลโตนดเปนเตาขนาดใหญสําหรับเคี่ยวน้ําตาลหรือทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เปนเตาชนิด 1 กระทะ มีปลอง  กอดวยอิฐสีแดง ตรงกลางสําหรับตั้งกระทะ
คือทองกระทะขุดเปนหลุมลึกลงไปสําหรับเปนชองไฟขึ้น ดานขางดานใดดานหนึ่งของเตาเจาะรูเปน
รูปส่ีเหล่ียมหรือกลมขนาดจุเช้ือเพลิงพอประมาณใหไฟทะลุเขากันกับรูชองไฟที่เจาะมาทางดานบน 
ของเตา  
  เตารมกระบอก  เปนเตาสําหรับรมกระบอกน้ําตาล ทําดวยดินเหนียว สูงประมาณ 
50 เซนติเมตรกอเปนรูปส่ีเหล่ียม ขางหนึ่งของเตาเจาะสี่เหล่ียมเพื่อใสฟนเปนเชื้อเพลิง ดานบนเรียบ
เกษตรกรจะใชไมไผหรือวัสดุที่มีลักษณะกลมแหลมแยงเจาะดินใหเปนรูและเปนแถว หนึ่งแถวมี
จํานวน 4 - 5 รู ประมาณ 10 - 15 แถว เพื่อคว่ํากระบอกไมไผ 1 รู ตอ 1 กระบอก เมื่อจุดเชื้อเพลิงควัน
จะขึ้นมาตามรูที่คว่ํากระบอกไมไผไว  เปนการรมควันใหกระบอกไมไผแหง    
  กระทะเคี่ยวตาล ใชกระทะเหลก็ใบบัวขนาดใหญ ปากกวางประมาณ 3 ฟุต สําหรับ 
ตมน้ําตาลสด หรือเคี่ยวน้ําตาลเปนน้ําตาลเหลวเขมขน 
  รองน้ําตาล  ใชไมไผสานถี่ ๆ ความกวางของรอบจะเล็กกวาปากกระทะประมาณ 2 
นิ้ว สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เมื่อน้ําตาลเดือดเต็มที่จะฟูลนออกมาเกษตรกรจะใชรองน้ําตาลครอบ
บนกระทะเคี่ยวตาลเพื่อกันไมใหน้ําตาลลนออกมานอกกระทะ 
  เชื้อเพลิง   เกษตรกรใชฟน ไม แกลบ กะลามะพราว กาบตาล เปนเชื้อเพลิง 
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  5.5.2  ข้ันตอนการผลิตน้ําตาลสดจากตาลโตนด 
 

  ผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณผูใหขอมูลหลักในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวามีแบบแผนกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตจากตนตาลโตนดมาผลิตเปน
น้ําตาลพื้นบาน มีขั้นตอนดังนี้ 

 
  ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกชอดอก 
 
  การคัดเลือกชอดอกจะเปนขั้นตอนแรกที่เกษตรกรทําในกระบวนการเพื่อใหได       
ผลผลิตน้ําตาลใส ซ่ึงชอดอกของตาลโตนดตัวผูและตาลโตนดตัวเมียนั้นแตกตางกัน คือ  
  ตนตาลโตนดตัวผู   ชอดอกจะออกมาจากกานของกระโปรงตาล  มีลักษณะคลาย
นิ้ว มีเกสรเล็ก ๆ บาง ๆ ความยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร เกษตรกรเรียกชอดอกวา “งวงตาล”  ใน 
1 กระโปรงตาลมีกานที่มีชอดอก 2 - 6 กาน ใน 1 กานจะมีชอดอก 2 - 5 ชอดอก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สมบูรณของตนตาล และใน 1 กระโปรงตาล เกษตรกรจะเลือกกานที่มีความสมบูรณของชอดอกหรือ
งวงตาล 2 กาน และใน 2 กานนี้จะเลือกงวงตาลที่มีความสมบูรณไวกานละ 2 งวง รวม 2 กาน เทากับ 4 
งวง เพื่อจะทําการนวดในขั้นตอนตอไป สวนงวงตาลที่เหลือจะตัดออกเพื่อไมใหเปลืองหรือแยง
อาหารที่จะสงมาหลอเล้ียงชอดอกทั้งหมด  งวงตาลที่ตัดออกมานั้นจะหั่นบาง ๆ ตากใหแหงนํามาตม
แลวดื่มน้ําที่ตมเปนสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน 
  ตนตาลโตนดตัวเมีย  ชอดอกจะออกมาจากกานของกระโปรงตาล ใน 1 กระโปรง
มี 1 - 4 กาน ในแตละกานมี 1 ชอดอก เกษตรกรเรียกวา “งวงตาล” เชนเดยีวกันซึ่งงวงตาลของตนตัว
เมียนั้นสามารถติดผลได การคัดเลือกงวงตาลจะสังเกตวางวงที่ออกมาจากกานครั้งแรกที่มี1 งวงหรือ 1 
ชอดอกนั้น ตอมามีกานเล็ก ๆ ออกมาจากโคนดานขาง ๆ ละ 1 กาน รวมเปน 2 กานติดกับงวงแรก 
เรียกวา “ระแนะ” แสดงวางวงตาลนั้นสามารถใชนวดในขั้นตอไป เพื่อใหผลผลิตน้ําตาลใสได อีก
กรณีหนึ่ง ถางวงตาลที่ออกครั้งแรกไมมีระแนะออกดานขาง เกษตรกรจะสังเกตวาผลที่ติดอยูตามงวง
ขนาดเทาประมาณผลมะนาว ที่กนของลูกตาลจะมีจุดแดงเรียกวา “ตาแดง” หรือบางพันธุอาจมีจุด            
สีเหลืองเรียกวา “จุดเหลือง” และจุดนี้โผลพนเปลือกที่หอหุมอยูขึ้นมา แสดงวาสามารถใชนวดใน
ขั้นตอนตอไปเพื่อใหผลผลิตน้ําตาลใสไดเชนกัน สําหรับงวงตาลที่ไมมีระแนะออกดานขางนี้ 
เกษตรกรเรียกวา “โทน” 
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  ขั้นตอนที่ 2 การนวดชอดอกหรือนวดงวงตาล 
 

  หลังจากที่เกษตรกรไดคัดเลือกชอดอกแลว ขั้นตอนตอมาคือการนวดชอดอกหรือ
นวดงวงตาล ตาลโตนดตัวผูและตัวเมียจะมีวิธีการนวดและการใชอุปกรณการนวดที่แตกตางกัน 
กลาวคือ 
 
  วิธีการนวดตาลโตนดตัวผู 

 
  เกษตรกรจะใชไมตัวผูทําดวยไมเนื้อแข็งลักษณะแบน 2 ทอน ความยาวประมาณ 
80 - 90 เซนติเมตร ผูกปลายติดกันขางหนึ่งดวยเชือกไนลอนเพื่อทําเปนคีมไม  เรียกวา “ไมตะเกียบ”  
หรือ “ตะเกียบนวดตาล”  การนวดนั้นเกษตรกรจะใชตะเกียบนวดตาลดานที่ผูกเชือกหนีบงวงตาลดาน
โคน สวนตะเกียบขางที่ไมไดผูกเชือกขางหนึ่งหนีบไวใตรักแร อีกขางหนึ่งใชมือขวาจับประกบ
ตะเกียบไปรอบ ๆ งวงตาล โดยมีมือซายจับงวงตาลบิดงวงใหหมุนไปพรอมกับที่มือขวาประกบ
ตะเกียบนวดจนรอบงวงตาลอยางสม่ําเสมอ โดยเริ่มจากโคนและเลื่อนไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายตลอดทั้ง
งวงตาล การนวดจะนวดทีละงวงทําจนครบ 4 งวง  ในระยะแรกเกษตรกรจะนวดวันละ 1 ครั้ง เรียกวา 
1 ไม นวดติดตอกัน 2 วัน เวนระยะ 1 วัน นวดตออีก 2 วัน รวมเปน 5 วัน เรียกวานวดครบ 4 ไม แตถา
ทําเชนนี้ในระยะแรกแลวตาลยังไมใหผลผลิตน้ําตาลใสเกษตรกรจะเรียกวา “ตนดื้อ”  คร้ังตอไป
เกษตรกรจะเพิ่มการนวดในระยะแรกจากเดิม 2 วัน เปนนวด 3 วันติดตอกันแลวจึงเวนชวงเปนการนวด
เทากับ 5 ไม สําหรับตาลที่เรียกวาตนดื้อนั้น เกษตรกรบางรายจะปนงวงตาลโดยเอามือจับงวงตาลแลว
หมุนบิดควงซายสลับขวา ระวังอยาใหงวงหัก เพื่อใหทอน้ําหวานที่มีลักษณะเปนเสี้ยนแตกกระจายตัว 
ทิ้งไวนาน 1 วันกอน แลวจึงเขาสูขั้นตอนการนวด 4 ไม หรือ 5 ไมตอไป เปนตน 
 
  วิธีการนวดตาลโตนดตัวเมีย 
 
  เกษตรกรจะใชไมนวดตาลตัวเมียเรียกวา “ไมตะเกียบ” หรือ “ ตะเกียบนวดตาล”  
เชนกันทําดวยไมเนื้อแข็งลักษณะกลม 2 ทอน ความยาวประมาณ 100 - 120 เซนติเมตร ผูกปลายติดกัน
ขางหนึ่งดวยเชือกไนลอนซึ่งไมดานนี้จะมีลักษณะใหญกวาดานปลาย ความกวางประมาณไมต่ํากวา       
3 เซนติเมตร เหลากลมเรียวไปถึงสวนดานปลายความกวางประมาณ 2 เซนติเมตร เพื่อความสะดวก
ในการนวด เกษตรกรเรียกวา “ออนตัว”  ซ่ึงหมายถึง เมื่อจับตะเกียบบีบงวงเขาดวยกันแลวปลาย
ตะเกียบจะประกบกันพอดี  
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 วิธีการนวดตาลโตนดตัวเมยีเกษตรกรจะมวีิธีการนวด 2 ลักษณะ คือ 
  1.  ลักษณะทาตรง หมายถึง การตั้งไมตะเกียบนวดตาลในแนวดิ่ง สอดไมตะเกียบ
ไปที่ชองวางระหวางผลตาลขนาดเล็กแตละชวง ใชมือแตละขางจับไมตะเกียบแตละขาง บีบมือที่จับ
ไมตะเกียบเขาหากันเนื่องจากชอดอกมีขนาดใหญจะใชแรงนวดมากกวาการนวดชอดอกหรืองวงตาล
ตัวผูจึงใชทั้ง 2 มือนวดสับไปมาระหวางลูกตาลจากโคนจนถึงปลายตลอดทั้งงวงตาลโดยนวด 2 ดาน  
  2.  ลักษณะทานอน หมายถึง การวางไมตะเกียบนวดตาลในแนวนอน แลวทําการ
นวดเชนเดียวกับลักษณะทาแรก นวดอีก 2 ดานของงวงตาล เรียกวานวดครบ 4 ดาน 
  เมื่อนวดครบสี่ดานแลว เกษตรจะจับงวงตาลโยกไปมา โดยพยามยามนวดแบบ
โนมลงวัตถุประสงคเพื่อใหกานตาลออนตัว เนื่องจากงวงตาลตัวเมียปลายงวงจะชี้ขึ้นฟา หากนวด
ครบจะสามารถโนมกานใหปลายงวงดิ่งลงสามารถรองรับน้ําตาลได การกระทําเชนนี้เรียกวาครบ           
1 ไม การนวดจะทําทั้งหมด 6 - 8 วัน 
  การนวดในระยะแรกเกษตรกรจะนวดวันละ 1 ครั้ง เรียกวา 1 ไม นวดติดตอกัน 3 
วัน เวนระยะ 1 วัน นวดตออีก 3 วัน ทําเชนนี้ใหไดรวม 6 วัน เรียกวานวดครบ 6 ไม การเพิม่วนัมากกวานี ้
ขึ้นอยูกับวาเปนตาลตนดื้อหรือไม เกษตรกรจะทราบตั้งแตการทําตาลครั้งแรก กลาวคือ ถาทํา
ครบรอบ 6 วันหรือ 6 ไมแลว ตาลยังไมใหผลผลิตน้ําตาลใสก็จะเพิ่มเปน 7 หรือ 8 วัน และการทํา
กระบวนการผลิตน้ําตาลสดจากตาลโตนดในครั้งตอไปเกษตรกรจะจําตนตาลไดวาตาลตนไหนดื้อ
หรือไมดื้อตองนวด 6 หรือ 7 หรือ 8 วัน เปนตน 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การดองชอดอกหรืองวงตาล 

 
  การดองชอดอกหรือการดองงวงตาลเปนขั้นตอนที่ เกษตรกรทําเมื่อส้ินสุด
กระบวนการนวดแลว สําหรับตาลตัวผู เกษตรจะเวนระยะไว 1 วัน ตาลตัวเมีย จะเวนระยะ 2 - 3 วัน  
ตอจากนั้นเกษตรกรจะนํากระบอกไมไผใสน้ําขึ้นไปดวยพรอมกับไมนวดตาล ทําการนวดอีกครั้งหนึ่ง 
จากนั้นหักปลายงวงตาลซึ่งมีลักษณะแหลมเหมือนปลายเปลือกกลวยยาวประมาณ 1 เซนติเมตรออก 
นํางวงตาลที่ไดนวดครบ 4 ไมแลวนั้น  จับงวงตาล 2 งวงมัดรวมกันดวยกานใบของตาล จํานวน 2  มัด  
เทากับ 4 งวง หรืออาจมากกวาจะใชงวงตาลจํานวนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความสมบูรณของตนตาลที่ได
คัดเลือกและผานกระบวนการนวดแลวใน 2 ขั้นตอนแรก จากนั้น นํามัดของงวงตาลที่ผูกติดกันแลว
ทั้งหมดแชลงน้ําในกระบอกไมไผที่เตรียมไว ซ่ึงเกษตรกรจะใชน้ําคลอง สําหรับชวงเวลาในการดอง
ตาลนั้น สวนใหญจะเริ่มดองตาลเวลาชวงบายประมาณ 13.00 - 19.00 น. ทิ้งไว 2 คืน  

 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 159

  ขั้นตอนที่ 4 การผลิตผลผลิตน้ําตาลสด 
 
  เมื่อข้ันตอนของการ “ดองตาล” ครบกําหนดแลว เกษตรกรจะขึ้นไปบนยอดตาล
ตอนเชาเวลาประมาณ 5.00 - 8.00 น.  กระบวนการคือเทน้ําในกระบอกไมไผที่ดองตาลไวทิ้ง   เรียกวา 
“ชักดอง”  ทิ้งระยะไวชวงเย็นเวลาประมาณ 16.00 - 18.00 น. เกษตรกรจะขึ้นไปบนยอดตาลอีกครั้ง
พรอมกับมีดปาดตาล ทําการปาดหรือฝานงวงตาลตามขวางบาง ๆ ประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร ครั้งที่ 1 
ถาน้ําตาลยังไมไหลปาดอีก 1 แผน ปาดวันละ 2 ครั้ง ของชวงเชาและเย็น ประมาณ 2 - 3 วัน สังเกต           
ดูวาถาน้ําหยดเปยกพื้นดิน เรียกวา “น้ําตาลวิ่งดี”  ถือวางวงตาลสามารถใหน้ําหวานได  ใชภาชนะ เชน 
กระบอกไมไผ แกลลอน หรือขวดน้ําพลาสติก ใสเปลือกไมพะยอม (Shorea floribunda)  ที่มียางฝาด 
ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 3 - 5 กรัม ประมาณ 2 - 3 ชิ้น ซ่ึงจะชวยปองกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย และกันไมใหน้ําตาลบูด นํากระบอกไมไผแขวนรองรับน้ําตาลที่ไหลซึมออกมาจากงวงตาล
นั้น การรองครั้งแรกสวนใหญจะรองน้ําตาลชวงเวลาเย็นเพราะเปนระยะเวลายาว จะไดน้ําตาลมาก 
หลังจากนั้นตาลจะใหผลผลิตน้ําตาลใสมากขึ้นเรื่อย ๆ การรองน้ําหวานในชวงเชาจะเปนเวลา
ประมาณ 5.00 - 6.00 น.ทิ้งไว ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง จะขึ้นไปเก็บประมาณ 16.00 - 17.00 น. การขึ้น
ไปเก็บเกษตรกรจะนํากระบอกเปลาขึ้นไปเปลี่ยนดวยพรอมมีดปาดตาลเพื่อปาดงวงตาลใหมบาง ๆ 
อีกครั้ง เนื่องจากการทิ้งไวนาน ๆ นํ้าหวานจะแหงปดทอการไหลของน้ําตาลจึงตองปาดใหมอีกครั้ง            
ตนตาลตัวผูจะใหน้ําหวานประมาณวันละ 3 - 4 ลิตร/ตน อาจนอยหรือมากกวาทั้งนี้ขึ้นกับเทคนิคการ
ปาดตาล การนวดตาล การดองตาล และความสมบูรณของตนตาล  
  กรณีชอดอกตัวเมียหรืองวงตัวเมียจะไมมีการดองตาล เมื่อปฏิบัติครบตาม
กระบวนการนวดในขั้นตอนที่ 2 แลว เกษตรกรจะปาดหรือฝานปลายงวงตาลตามขวางบาง ๆสามารถ
รองรับน้ําหวานไดเลย แตถาปาดปลายงวงแลวน้ําตาลไมไหล เกษตรกรจะลิดลูกตาลเล็ก ๆ ออก และ
ดองงวงตาลชวงเย็นทิ้งไว  1 คืน ตอนเชาขึ้นไปชักดอง ชวงเย็นขึ้นไปปาดงวงถาน้ําตาลวิ่งดีจึงรองรับ
น้ําตาลได แตถาปฏิบัติตามข้ันตอนแลวไมมีน้ําตาลไหลออกมาก็เปลี่ยนตน แสดงวาตาลตนนี้ไมให
น้ําตาลใส เกษตรกรจะปลอยใหจั่นติดผลเพื่อเก็บผลตาลเปนทะลายตอไป 
  โดยปกติตนตาลตัวเมีย 1 ตน จะใหน้ําหวานประมาณวันละ 5 ลิตรตอตนซ่ึงมาก
และยาวนานกวาตาลตนตัวผูเนื่องจากชอดอกมีขนาดใหญและยาวกวางวงตัวผู ทั้งนี้ขึ้นกับขนาด และ
ความยาวของงวงตาลตัวเมีย  เทคนิคการผลิต  รวมทั้งความสมบูรณของตนตาลดวยเชนกัน  
  ตนตาล  1 ตนจะมีกระโปรงตาลประมาณ 2 - 6 กานดังที่ไดกลาวแลว ความสมบูรณ
ของกานและงวงตาลของตนจะมีความสมบูรณไมพรอมกัน ดังนั้น เมื่อเกษตรกรเลือกผลิตน้ําตาล         
คร้ังแรก 2 กาน เมื่อเก็บน้ําหวานไดแลวในตนเดียวกันก็สามารถเริ่มกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 ไดอีก 
เมื่อชอดอกมีความสมบูรณ  เกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้เมื่อข้ึนตนตาลก็จะมีกิจกรรมทั้งการนํา
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น้ําตาลสดลงมา การคัดเลือกชอดอก การนวด การดอง การชักดอง ในกระบวนการผลิตน้ําตาลสดจาก
ตนตาลโตนดหนึ่งตน สลับหมุนเวียนกันไปตลอดเวลา   
  ขั้นตอนที่ไดกลาวมาทั้งหมดนั้นเปนภูมิปญญาของชุมชนเพื่อใหไดผลผลิตคือ
น้ําหวานที่มีสีเหลืองคลายสีน้ําออยมีฟองสีขาวลอยอยูบนผิวหนา น้ําหวานที่รองไดจากงวงตาลและ
ปลีตาลนี้ชาวบานเรียกวาน้ําตาลสด ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักสําคัญในการนํามาแปรรูปอยางงายเปน
ผลิตภัณฑ จํานวน 2 ชนิด ไดแก น้ําตาลสด และ น้ําตาลงบ  
 

  5.5.3 กระบวนการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
 

  กระบวนการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการผลิตน้ําตาล 2 ชนิด คือ น้ําตาลสด และแปรรูปเปนน้ําตาลเขมขน เรียกวา 
น้ําตาลงบ โดยมีกระบวนการผลิตน้ําตาลแตละชนิด ดังนี้ 

 
  การผลิตน้าํตาลสด  

 
  การทําน้ําตาลสดที่ไดจากตนตาลโตนดมาผานกระบวนการผลิตเปนน้ําตาลสดที่
จําหนายไดของเกษตรกร ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น  
  ขั้นแรก   เกษตรกรจะนํ าวัต ถุดิบคือน้ํ าตาลสด  ไปผ านการตมกอนเพื่ อ                          
ฆาเชื้อจุลินทรีย โดยเทน้ําตาลสดจากกระบอกลงในกระทะขนาดใหญประมาณ 50 เซนติเมตร ตม
ประมาณ 30 นาที ใชไฟแรงใหน้ําตาลเดือดเต็มที่ เนื่องจากน้ําตาลสดมีความเขมขน ดังนั้น เมื่อเดือด
จะรุนแรงกวาน้ําธรรมดา กลาวคือ ลนขึ้นมาบนปากกะทะใบบัว เกษตรกรจะนําวงไมไผที่สานใหเล็ก
กวาปากกระทะประมาณ 2 นิ้ว สูงประมาณ 10 นิ้ว วางครอบลงบนปากกระทะเพื่อกันไมใหน้ําตาล       
ลนหกออกมานอกกระทะ การใหความรอนขณะตมน้ําตาลจะตองสม่ําเสมอ ถาไฟแรงเกนิไปจะทําให
น้ําตาลไหม ในการควบคุมความรอนนั้นเกษตรกรจะใชความชํานาญโดยการสังเกตจากการเดือดของ
น้ําตาล หากน้ําตาลสดนั้นสามารถจําหนายไดหมดในวันเดียว จะใชความรอนไมมาก ตมพอเดือดปุดๆ 
ก็ใชได ไดปริมาณน้ําตาลมาก หากคางคืนจะตองอุนใหเดือดวันตอวัน  การเก็บรักษาไวใหไดนาน  
จะตองตมน้ําตาลใหเดือดจนฟองน้ําตาลแตกลอยอยูบนผิวหนา เกษตรกรจะชอนฟองออก สามารถ
เก็บไวในอุณหภูมิต่ําไดประมาณ 2 สัปดาห  เกษตรกรบางรายจะกรองน้ําตาลสดที่เปนวัตถุดิบกอน
นําไปตม ซ่ึงในน้ําตาลจะมีแมลง เชน ผ้ึง ตัวตอ ตกคางอยู  และยงัมีดอกตาลตัวผู เปลือกพะยอม  จึง
ตองกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตกคางอยูใหสะอาด กรองอีกครั้งหนึ่งกอนบรรจุออกจําหนายใหลูกคาตอไป   
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  ขั้นท่ีสอง  หลังจากตมน้ําตาลสดแลวจะบรรจุแกลลอนหรือปบขายสงพอคาคน
กลาง หรือตั้งไวใหอุนถึงเย็นสําหรับการจําหนายปลีกโดยการบรรจุถุงจําหนาย 
  การจําหนาย จําหนายสงพอคาที่มาจากในจังหวัด ไดแก หนาวัดหลวงพอโสธร 
พนมสารคาม และบริเวณใกลเคียง สําหรับพอคาคนกลางที่มาจากตางจังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี เปนตน จําหนายสงแกลลอนหรือปบละ 150 บาท สวนการจําหนายปลีก บรรจุถุงละประมาณ 1 
กิโลกรัม ราคา 20 บาท 

 
  การแปรรูปน้าํตาลสดเปนน้ําตาลเขมขน 
 
  ขั้นแรก  นําน้ําตาลสดมาเคี่ยวเพื่อใหเปนน้ําตาลเขมขนชาวบานจะเคี่ยวน้ําตาลสด
จากกระทะใชเวลาเคี่ยวประมาณ 3 - 4 ช่ัวโมง คนใหเขากันหรือกวนโดยใชไมพายเพื่อปองกันน้ําตาล
ติดกนกระทะ หรือไหมกระทะ หากมีฟองใหชอนฟองทิ้ง เคี่ยวจนกระทั่งน้ําตาลมีสีแก ขน และฟู 
  ขั้นท่ีสอง   ตอจากนั้นยกลงจากเตาตักใสแมพิมพที่ทําจากใบตาลเปนรูปวงกลม 
ชาวบานเรียกวา “วงงบ”  หนึ่งวงงบมีขนาดกวางประมาณ 2 นิ้ว สูง 1 นิ้ว วางเรียงวงงบบนโตะสี่เหล่ียม 
เรียบรองดวยผาขาวบางอีกชั้น หยอดน้ําตาลลงในวงงบครั้งแรกใสเพียงครึ่งวงงบกอน ประมาณ 10 
นาที ชาวบานจะใสน้ําตาลลงในวงงบอีกครั้งหนึ่งใหเต็มวง ทั้งนี้การเต็มครั้งเดียวน้ําตาลจะไหล
ออกมานอกวง ตั้งทิ้งไวประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมงเพื่อใหน้ําตาลแข็งตัว 
  ในอดีตที่มีการผลิตจํานวนมากชาวบานตองใชเครื่องในการทําน้ําตาลงบ เรียกวา 
“เครื่องคน” หรือ “เครื่องปน” หลังจากยกน้ําตาลที่เคี่ยวลงจากเตา ชาวบานจะนําเขาเครื่องปนนาน
ประมาณ 15 - 20 นาที จนน้ําตาลเริ่มเหนียว ชาวบานเรียกวา น้ําตาลเริ่มแคน จากนั้นตักน้ําตาลหยอด
ลงในแบบพิมพ ปจจุบัน “เครื่องคน” นี้ยังมีใหเห็นตามครัวเรือนซึ่งจะใชเมื่อมีวัตถุดิบจํานวนมาก 
 

5.6   การถายทอดภูมิปญญาการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
   
  การถายทอดภูมิปญญาการทําน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา มี
การทําอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดมาตั้งแตบรรพบุรุษสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
  ในอดีตเกษตรกรจะผลิตน้ําตาลสดไวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนหรือแจกจายญาติพี่นอง 
โดยใชเวลาวางจากการทํานาระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม ปจจุบันเกษตรกรผลิตน้ําตาล
สดขายเปนอาชีพ ตนตาลโตนดจะใหน้ําตาลสดมากในชวงฤดูหนาวเริ่มประมาณตั้งแตเดือนตุลาคม
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เร่ือยไปจนถึงในราวเดือนมีนาคมของปถัดไป ดวยตนตาลโตนดเปนทรัพยากรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
และมีเปนจํานวนมาก ชาวบานไดนําสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชประโยชนในการดํารงชีวิต   
  ตนตาลโตนดเปนวัตถุดิบธรรมชาติที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ
ชาวตําบลปากน้ํา เปนวัตถุดิบธรรมชาติที่ใชประโยชนไดหลายอยาง และนํามาใชใหเกิดประโยชน
โดยตรง หรือแปรรูปเปนเครื่องดื่ม อาหาร ของหวาน ยารักษาโรค ประดิษฐเปนเครื่องใชในครัวเรือน 
แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชาวบานที่สะสมกันมาเปนเวลาชานาน ภูมิปญญานี้ไดผานการ
กล่ันกรองและสะสมมาแตอดีตจนไดผลลัพธที่สมบูรณกับความตองการทั้งใชในชีวิตประจําวันและ
เพื่อประโยชนทางการคา 
  อยางไรก็ตาม ลักษณะการถายทอดการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในอดีตจากการ
สัมภาษณนายนลิต วนะภูติ ผูใหขอมูลหลัก กลาววา  เปนการเรียนรูที่จํากัดในวงของทองถ่ิน เปนการ
เรียนรูอยางคอยเปนคอยไป โดยอาศัยการฝกฝนเปนหลัก เปนการสืบทอดตอ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ 
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จึงกลาวไดวา เปนการ สืบทอดภูมิปญญาซึ่งบรรพบุรุษไดส่ังสมมา
แตอดีต เปนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ โดยนําสิ่งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติมาใชประโยชน ส่ิงเหลานี้เปนการบงชี้ใหเห็นถึงความฉลาดของคนในอดีตที่สามารถสราง
รายได สรางชื่อเสียงใหแกชุมชน เปนที่ยอมรับในปจจุบัน จะเห็นไดวาคนในชนบทมีความผูกพัน
อยางแนนแฟนกับธรรมชาติ ซ่ึงสงผลใหบรรพบุรุษไทยสามารถศึกษาเรียนรู เขาใจในความเปนไป
ของธรรมชาติไดอยางลึกซึ้ง สามารถทําความเขาใจและเลือกสรรคุณสมบัติอันดีเดนของตาลโตนดมา
ใชประโยชนโดยผลิตเปนน้ําตาล ที่ใชเปนเครื่องดื่มและใชเปนสวนประกอบของอาหารคาว หวาน
ของทุกครัวเรือน ชาวบานตําบลปากน้ําจึงมีความคุนเคยและรูจักใชประโยชนจากตนตาลโตนด
มากมาย เชน  นําผลมาทําเปนอาหาร และของหวาน ลําตนมาใชประโยชนในการทําเปนเครื่องใชใน
ครัวเรือน การกอสราง สวนประกอบของบาน ใบ สําหรับจักสาน รากตาล ทําเปนยารักษาโรค งวง
ตาลเมื่อผานกระบวนการผลิตจะใหน้ําตาลสดที่นํามาผลิตเปนน้ําตาลพื้นบาน ทางตาลใชเปนเชื้อเพลิง 
ใชแทนเชือก และอ่ืน ๆ   
  การที่ชุมชนตําบลปากน้ํานําทุกสวนของตนตาลโตนดมาใชประโยชน ถือวาเปนภูมิปญญา
ของทองถ่ินที่แสดงออกมาไดหลายแงมุม กลาวคือ ประการแรก ความรูเกี่ยวกับตาลโตนด หมายความ
วา ชาวบานมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับตาลโตนดวามีลักษณะอยางไร และมีคุณสมบัติอยางไร ชาวบาน
จะตองมีความรูเกี่ยวกับตาลโตนดเปนอยางดีจึงไดหาประโยชนจากตาลโตนดไดทุกสวน ประการที่สอง 
การรูจักใชทุกสวนของตาลโตนดใหเกิดประโยชน นับเปนภูมิปญญาของชาวบานที่สําคัญ  
  จากที่ไดกลาวมานี้แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการเลือกสรรและนําสิ่งที่อยูใกลตัวมาใช
ในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยใชความรูที่ไดจากการสังเกต การศึกษาธรรมชาติอยางคอยเปนคอยไป 
เมื่อรูถึงคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของวัตถุดิบ และนําวัตถุดิบนั้นมาเตรียมตามขั้นตอนที่ไดศึกษามา
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สรางเปนผลผลิต ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และ
สภาพภูมิศาสตรของทองถ่ิน ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนภูมิปญญาของชาวบานที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนอยู 
ของคนในทองถ่ิน และเปนผลผลิตที่มีการถายทอดความรูมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 
  กระบวนการถายทอดการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชาวบานตําบลปากน้ํา จึงเปน
กระบวนการที่สําคัญยิ่งของการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด  จากการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลักพบวามีกระบวนการถายทอดความรูของชุมชน ดังนี้ 
   1.  ครอบครัว ครอบครัวจะเปนแหลงความรูที่สําคัญที่ใชในการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนแหลงความรูภายในบาน ผูที่ถายทอดความรูไดแก พอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา สวน
ผูรับการถายทอดไดแก บุตรหลาน ที่อยูในครอบครัวนี้ ถาพอแมเปนผูมีความรูความชํานาญในการทํา
น้ําตาลพื้นบาน ลูกก็จะไดรักการถายทอดการทําน้ําตาลพื้นบานเชนเดียวกัน โดยไดรับการถายทอด
จากพอแม ซ่ึงไดรับการถายทอดจากปูยา ตายาย ตอ ๆ กันมา ซ่ึงชาวบานตําบลปากน้ําจะไดรับความรู
จากครอบครัวมากที่สุด นายเอก โลหะเจริญ และนายชลิต ไทยเจริญ  กลาววา “...ไมไดไปเรียนจากที่
ไหน ชวยพอแมทําตาลก็สามารถทําได” 
  2.  ทําตามตัวแบบ ครอบครัวที่อาชีพทําตาล พอแมจึงเปนตนแบบสําหรับลูก ๆ เด็ก ๆ 
เมื่อเกิดมาเห็นกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการที่พอแมปฏิบัติในการผลิตน้ําตาลพื้นบานทุกวัน จนคุนเคย 
เมื่อถูกใชงานเล็ก ๆ นอย ๆ จะคอย ๆ เร่ิมสะสมความรูจากการเห็นและปฏิบัติจนเกิดความชํานาญและ
ทําไดในที่สุด ผูใหขอมูลหลัก นายดํารงค วนะภูติ กลาววา “...พอใหขึ้นตาลตนใกล ๆ กัน มองเห็นกัน
ไดชัดเจน และใหนวดตาลตามแบบอยาง” 
  3.  เพื่อนบาน เพื่อนบานจะเปนผูถายทอดความรูที่สําคัญอีกทางหนึ่ง จากการสัมภาษณ
พบวา ในการทําน้ําตาลพื้นบานในปจจุบันไดมีคนอยูตางตําบล อําเภอ และจังหวัดอื่น ไดยายมาตั้ง
รกรากอยูที่ตําบลปากน้ํา และมาประกอบอาชีพการทําน้ําตาลพื้นบานโดยไดรับความรูจากเพื่อนบาน 
จึงกลาวไดวา เพื่อนบานเปนผูใหความรูแกเพื่อนบานดวยกันได ผูถายทอดที่เปนเพื่อนบานและผูรับ
การถายทอดนั้นจะเปนการแลกเปลี่ยนความรูกัน ซ่ึงปจจุบันยังมีความจําเปนอยู เพราะแตละคนจะมี
ความสามารถ และความถนัดที่เปนเทคนิคของแตละบุคคล นายสมาน โลหะเจริญ ผูใหขอมูลหลัก
กลาววา “อยูหมูบานอื่น พอยายมาอยูที่นี่ ขางบานมีอาชีพทําน้ําตาล จึงใหขางบานสอนให...”  
  4.  การฝกฝนดวยตนเอง จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา การที่บรรพบุรุษของ
ตนเองทําอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนดติดตอกันมาชานานนับเปนรอย ๆ ป บุตรหลานที่อยู
ในครอบครัวเหลานี้จะไดรับการถายทอดวิธีการทําน้ําตาลพื้นบานมาจากบรรพบุรุษ แตก็ยังมีอยูอีก
สวนหนึ่งที่ไดรับความรูจากการฝกฝนดวยตัวเอง โดยอาศัยความเคยชินจากการพบเห็นบอย ๆ เมื่อ
ตองทําน้ําตาลพื้นบานก็สามารถดําเนินการตามกระบวนการผลิตไดเองโดยไมมีใครสอนมากอน ดัง        
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คํากลาวของ นายนลิต วนะภูติ  ผูใหขอมูลหลัก กลาววา “ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ เรียนรูไป ทําไป ทาํ
ไดปเศษ ๆ ก็ชํานาญแลว เพราะฉะนั้นเทคนิคของแตละคนจะไมเหมือนกัน”  
  5.  หนวยราชการ ความรูที่ไดรับการถายทอดจากแหลงอื่นโดยผานหนวยราชการ ไดแก 
พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เทศบาลตําบลปากน้ํา โดยการนําผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนดไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสาคร และการอบรมโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูในดาน
การผลิตน้ําตาลใหปลอดภัย 
  6.  โรงเรียน โรงเรียนตาง ๆ ทั้งในตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม 
อําเภอแปลงยาว อําเภอเมือง เชน โรงเรียนวัดปากน้ํา  โรงเรียนวัดดอนทอง จากการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินโดยเปดโอกาสใหทางโรงเรียนสามารถปรับและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใชใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพทองถ่ินได จุดนี้ทางโรงเรียนจึงไดใชเปนแนวทางในการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
พิจารณาวาในทองถ่ินนั้นมีอะไรที่เปนภูมิปญญาและตองการใหความรูอะไรแกนักเรียน ดังนั้น ทาง
โรงเรียนจึงตองเปลี่ยนบทบาทการเปนผูรูดี เชี่ยวชาญการสอนหนังสือ มาเปนผูไมรู และพรอมที่จะ
เรียนจากชาวบานที่เปนผูรู โดยเชิญปราชญชาวบานหรือบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถ่ินมาดําเนินการ
เรียนการสอน ใหความรู สาธิต เพื่อใหนักเรียนที่จบออกไปสามารถนําความรูเหลานั้นไปใชในการ
ประกอบอาชีพได นอกจากการเชิญเจาของภูมิปญญาไปใหความรูในโรงเรียนแกนักเรียนแลว ทาง
โรงเรียนยังไดนํานักเรียนมาเรียนรูในแหลงผลิต ณ จุดสาธิตของทองถ่ินดวย ดังนั้น จะเห็นไดวา 
โรงเรียนเปนแหลงความรูอีกแหลงหนึ่งท่ีถายทอดความรูใหแกนักเรียนซึ่งเปนคนรุนหลังเปนการ             
สืบทอดความรูมิใหสูญหายไป  
  จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา วิธีการถายทอดการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูถายทอดมีวิธีการถายทอดความรูเร่ืองราวการทํา
น้ําตาลพื้นบานโดยการบอกเลาดวยวาจา หรือที่เรียกวา แบบมุขปาฐะ กลาวคือ ผูสอนมิไดบันทึก
วิธีการทําน้ําตาลพื้นบานเปนลายลักษณอักษร สอนจากความทรงจําออกมาเปนคําพูดใหผูเรียนเขาใจ 
พรอมทั้งปฏิบัติใหดูเปนตัวอยาง และใหผูเรียนปฏิบัติตาม ผูเรียนศึกษาจากผูสอนโดยวิธีการสังเกต 
ซักถาม ทดลองทํา ผูเรียนและผูสอนจะใชเวลาที่ดําเนินการผลิตน้ําตาลสอนและฝกหัดพรอมกัน 
ผูเรียนสามารถฝกหัดและทําไดจนกระทั่งชํานาญและพอใจในผลผลิตที่ได การฝกหัดจะเปนการฝก
แบบซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญ ผูสอนใชคําพูดสั้น ๆ งาย ๆ เชน นวดตาล ดองตาล รองตาล ซ่ึงเปน
คําพูดที่ทําใหผูเรียนเขาใจโดยทันทีวา ผูถายทอดตองการใหปฏิบัติหรือทําอยางไร การใชคําพูดสั้น ๆ 
งาย ๆ นี้จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูรับการถายทอดจดจําไดงาย เขาใจงาย โดยไมตองใชการบันทึก
เปนตัวอักษร  เปนการถายทอดอยางไมเปนทางการ ความรูที่ไดนํามาใชประโยชนในการแกปญหา
และเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน เปนการพึ่งพาตนเองมากกวาที่จะไปขอความชวยเหลือ
หรือพึ่งพาจากแหลงภายนอก 
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  น้ําตาลมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของชาวบานจากอดีตจนถึงปจจุบันดังนั้น
กระบวนการถายทอดภูมิปญญาเกี่ยวกับการผลิตน้ําตาลมาอยางตอเนื่องจึงเปนกระบวนการที่สําคัญที่ 
ทําใหภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบทอดมาจนทุกวันนี้ 
 

5.7  ตาลโตนดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  จากการการศึกษาเหตุการณในประวัติศาสตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะตําบลปากน้ํา 
ซ่ึงเปนที่ตั้งกองทัพและเปนแหลงผลิตเสบียงอาหารบํารุงกําลังกองทัพ แรงงานจีนที่เขามาปลูกออย 
ตั้งโรงหีบเพื่อสงน้ําตาลสูตลาดตางประเทศ แมไมปรากฏหลักฐานชัดเจนแตอาจกลาวไดวาพัฒนาการ
ผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในยุคนั้นนาจะมีความสาํคัญในการเปนเสบียงเพื่อสงกองทัพเชนกัน จึงไดมี
ชาวจีนเขามาดําเนินการผลิตน้ําตาลจากออยจนกระทั่งเกิดการตั้งโรงหีบขึ้นถึง 28 โรงท่ีบานบางคลา
ในยุคสมัยนั้น จึงกลาวไดวา ฉะเชิงเทราเปนเมืองเกษตรกรรมอยางสมบูรณ สองฝงแมน้ําบางปะกง
และฝงคลองมีการปลูกขาว ทําสวนผัก  ผลไม เกลือ ถึงแมจะไมมีการกลาวถึงการทําน้ําตาลจาก
ตาลโตนดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามโรงงานน้ําตาลทรายของชาวจีนไดกลายเปนแหลงผลิตน้ําตาล
สงออกที่สําคัญ จึงสันนิษฐานไดวา กอนที่จะมีการผลิตน้ําตาลจากออย ทั้งสงบํารุงกองทัพและการ        
สงสวยในยุคนั้น จะเปนการใชน้ําตาลพื้นบานกันอยางกวางขวางและเปนจํานวนมาก จึงเปนสาเหตุให
ชาวจีนมาตั้งรกรากปลูกออยและผลิตน้ําตาลทรายขึ้นมาทดแทน อยางไรก็ตามปจจุบันไมมีการปลูก
และผลิตน้ําตาลจากออยในอําเภอบางคลา แตตําบลปากน้ํายังคงมีการทําน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด
มาอยางยาวนานสืบทอดกันมาแตครั้งบรรพบุรุษ และในปจจุบันเปนการผลิตเพื่อการคาอันเปน
เศรษฐกิจของชุมชน 
  การทําตาล เปนอาชีพที่กลาวไดวาเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สุดของตําบลปากน้ํา จังหวดั
ฉะเชิงเทรา หากกลาวถึงน้ําตาลพื้นบาน  ทั้งน้ําตาลสด และน้ําตาลงบ จากตนตาลโตนดแลว น้ําตาล
ปากน้ํา ไมเปนสองรองใคร อาชีพทําตาลเปนอาชีพที่ทํามาแตดั้งเดิมสืบทอดกันมา โดยที่ชาวบานได
ปลูกตาลไวตามหัวไรทายนาบาง ขึ้นเองตามธรรมชาติบาง ในอดีตชาวบานจะทําตาลควบคูกับการ          
ทํานา บางครอบครัวเล้ียงหมูประสบปญหาขาดทุน จึงหันมาทําตาลที่ขึ้นอยูบนพื้นที่ตนเองและเชา
ผูอ่ืนบาง เนื่องจากน้ําตาลขายไดราคาดี คนนิยมทํากันมากครัวเรือน จนปจจุบันกลายเปนสินคาประจํา
หมูบานและตําบล การทําตาลตองรับผิดชอบมาก ผูที่ประกอบอาชีพนี้มักจะไมคอยมีเวลาวาง เพราะ
ตองขึ้นไปปาดตาลและเปลี่ยนกระบอกน้ําตาลลงมาวันละ 2 คร้ัง เชา เย็น เปนประจําทุกวัน เพราะหาก
ทิ้งไวบนยอดตาลเพียงวันเดียว น้ําตาลจะบูดเสียกลายเปนน้ําตาลเมา และไมสามารถนํามาเคี่ยวเปน
น้ําตาลปกได  ตองทิ้งไป  จากการสัมภาษณ นางโกสุม  ธรรมจินดา  กลาววา  มีบางคนทําตาลมาก
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จนถึงขนาดกินอยูที่ปาตาล เพราะกวาจะขึ้นมื้อเชาเสร็จก็ใชเวลาครึ่งวัน หยุดนอนพักที่เพิงใตตนตาล
สักพัก จะมีคนที่บานหาบกระบอกน้ําตาลมาเปลี่ยนให คนปาดตาล หรือปจจุบันเราเรียกวา ผูผลิต ก็
ตองทํางานขึ้นตาลตอไป คนที่ทําตาลมากสามารถปลูกบานหลังใหญไดในเวลาเพียงไมกี่ป…” ซ่ึงคํา
กลาวสอดคลองกับคําบอกเลาของผูที่อดีตเคยประกอบอาชีพทําตาล กลาววา “ผมทําตาลมา 40 ป 
สามารถซื้อที่ได 40 ไร และปลูกบาน 1 หลัง”  แตในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนอาชีพไปตามยุคตาม
สมัย อาชีพทําตาลในสวนของผูผลิต จึงมีแตเพียงคนรุนเกาที่นับวันจะคอย ๆ ลดนอยถอยลง เนื่องจาก
อายุมากขึ้น คงมีคนรุนวัยกลางคนเพียงไมกี่ครัวเรือนเทานั้น ที่ยังคงยึดอาชีพทําตาลเปนอาชีพหลัก 
และกลาววา ยังตองนําเงินไปจุนเจือลูกหลานที่ไปทําโรงงาน เพราะไมพอกิน แตอยางไรก็ตาม ใน
อดีตแมจะมีคนทําตาลจํานวนมาก แตก็ไมไดรํ่ารวยเทาที่ควรจะเปนทุกราย เพราะไปหลงเลนการพนนั 
เชน หวยใตดิน ถ่ัวโป กินเหลา สูบบุหร่ี ทําใหทรัพยสินที่หามาไดมลายหายไปโดยไมเกิดประโยชน
อันใดเลย 
  สําหรับเงินลงทุนของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลที่สําคัญในรอบ 1 ป คือ การซื้อหาพะอง
ขึ้นตาล และเปลือกพะยอม น้ําตาลสดที่ไดมาจากตนตาลจะนํามาเทลงในกระทะใบบัวขนาดใหญ ใน
อดีตชาวบานจะใชฟน ใบมะพราวแหง ใบตาลแหง เปนเชื้อเพลิงในการตม เคี่ยวน้ําตาล ตาลที่ขึ้นใน
ตอนเย็น ชาวบานจะตมน้ําตาลใหเดือดและใชไมแผนใหญปดกระทะตั้งทิ้งไวบนเตา ตอนเชาคนที่ทํา
หนาที่ขึ้นตาลจะไปนํากระบอกที่รองน้ําตาลไวในชวงเย็นลงมา และนํามาเทรวมกับในกระทะที่ไดตม
ทิ้งไวเมื่อวานตอนเย็น ตมใหเดือดประมาณ 30 นาที  และใสน้ําปูนใสที่ใชกินกับหมากลงไปนิดหนอย
จะไดน้ําตาลรสหอมหวานอรอย  ใสภาชนะขายเปนน้ําตาลสด และเคี่ยวเปนน้ําตาลเขมขนหยอดลงใน
ถังหรือวงงบที่ทําจากใบตาลขนาด 1 - 2 น้ิว  เรียกวาน้ําตาลงบที่พรอมจําหนายใหลูกคาตอไป ใน
สภาพปจจุบันตนทุนในการผลิตน้ําตาลสด คือการซื้อหาพะองที่มีราคาแพงขึ้น และเปลือกพะยอมที่
เปนไมสงวนราคาแพงขึ้น หาซื้อยาก และบางครัวเรือนไดใชแกลบเปนเชื้อเพลิงในการเคี่ยวน้ําตาล จึง
ทําใหตนทุนของผูผลิตน้ําตาลสดสูงในขณะที่ราคาขายสงยังคงเทาเดิม 
  นอกจากการทําน้ําตาลแลว ชาวบานยังไดใชประโยชนจากตนตาลอีกหลายอยางเชน นํา
ยอดออนของใบตาลมาหอขาวตมมัด ใบตาลจากตนเล็ก ๆ ชาวบานจะตัดไปขายใหคนทําพัดใบตาล 
สวนใบตาลแหงจากตนสูงใชมุงหลังคาบังแดดฝน  ตนตาลที่ไมใหผลผลิตแลว เจาของจะโคนตนขาย 
ผูที่รับซื้อจะนําไปทําผลิตภัณฑจากตนตาลหลายอยาง เชน พวงกุญแจ แจกัน เหยือกน้ํา ไมตีพริก           
เกาอ้ีโยก ซ่ึงเปนสินคาขายไดราคาดี ผูที่มารับซื้อเปนคนตางถ่ิน มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑจากไมตาล
ตั้งอยูที่จังหวัดปราจีนบุรี  การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตนตาล ยังสามารถสรางอาชีพไดอีก นั่นคือการเก็บ
ลูกตาลสุกสงขายใหแกผูที่มีอาชีพทําขนมตาล  คนที่มีอาชีพทําขนมตาลเมื่อยีลูกตาลแลวทิ้งเมล็ดไว 
สามารถขายเมล็ดใหกับคนที่จะนําไปขยายพันธุ หากทิ้งไวจนงอกผาเมล็ดขายเปนจาวตาลไดอีก ใน
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ปจจุบันมีการขายตนตาลขนาดความสูงประมาณ 1 เมตร ราคาตนละ 500 - 4,000 บาท ใหแกผูที่จะ
นําไปตกแตงสวน ซ่ึงมีคนมาหาซื้ออยูเปนประจํา เพราะใกลกวาการเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี 
  ปาตาลภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนตําบลปากน้ําที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณของ
ชุมชน  องคกรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพไดพยายามจัดกจิกรรมตาง ๆ 
ใหกับชาวบาน ซ่ึงที่ผานมาชาวบานไดใหความรวมมือเปนอยางดีมาโดยตลอด แตถึงกระนั้นการ
เปล่ียนแปลงที่รัฐไดจัดขึ้นก็ตั้งอยูบนฐานของความสะดวก และความเปนไปไดที่ชาวบานจะรวมมือ
ในการทํากิจกรรมนั้น  

 

5.8 ผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  การอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา คือการสืบทอด
และถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดดําเนินควบคูมากับวิถีชีวิต และมีการปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตาม ครัวไทย อาหารไทยเกือบทุกชนิดตองใช
น้ําตาลในการปรุงรสอาหารใหมีรสชาติ หอมหวาน เปนแบบฉบับของอาหารไทย ถากลาวถึงเฉพาะ
ครัวไทย อาหารไทยแลว จะพบวา มีอาหารมากมายหลายชนิดที่ปรุงรสดวยน้ําตาลแบบไทย ๆ เพื่อให
มีรสชาติตามแบบฉบับของอาหารประเภทนั้น ๆ เชน อาหารที่ตองมีหวานนํา  บางชนิดตองใหมี       
รสหวานตาม บางชนิดตองใสน้ําตาลเล็กนอย ชาวบานเรียกวา ตัดน้ําตาลหรือตัดปรา สําหรับคนรุน
ใหมใชคํานี้วา ปรับรส  โดยการเติมน้ําตาลลงไปนิดหนอยเพื่อปรับใหรสของอาหารนุมนวล กลม
กลอม ดังนั้น น้ําตาลจึงเปนเครื่องปรุงรสที่สําคัญในอาหารไทย จากการสัมภาษณในการนําน้ําตาล
พื้นบานมาประกอบเปนอาหารที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันและอาหารสําหรับงานพิธี งานเลี้ยงของ
ชุมชนหมูบานที่ศึกษา สามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้ 
 

  5.8.1 เครื่องดื่ม      
 

  ลูกตาลออน หรือลอนตาล  นําลอนตาลมาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ ใสเครื่องปนพรอม
เติมน้ําตมสุก ผสมน้ําเชื่อมปนใหละเอียดจนไดน้ําลูกตาลสีขาว มีกล่ินหอมหวานใสน้ําแข็งหรือแชเยน็ 
เรียกวา “น้ําลูกตาล” 
  งวงตาล ที่เปนสวนของชอดอกเมื่อผานกรรมวิธีการผลิตแลว จะใหผลผลิตเปน
เครื่องดื่ม เรียกวา “น้ําตาลสด” ที่ใชดื่มแกกระหายไดทันที หรือตมใหเดือดเปนน้ําตาลสด เคี่ยวจน
เขมขน เรียกวา “น้ําตาลงบ” หรือ “น้ําตาลปก” หรือ “น้ําตาลแวน” จําหนายเปนสินคาสําคัญของ
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ชุมชน ผลพลอยไดจากการเคี่ยวน้ําตาลปก คือสวนของน้ําตาลที่เหนียว ๆ จับอยูในกระทะ เคี่ยวน้ําตาล
ตอไปใหแหงปนเปนกอนได เรียกวา “ตังแม” น้ําตาลยังสามารถทําเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลได  เมื่อ
นําน้ําตาลสดมาอุนและทิ้งไวใหเย็นสนิท จากนั้นนําเปลือกหรือรากมะเกลือมาเผาไฟทิ้งใหเย็น         
ใสลงไปในน้ําตาลสดปดฝาใหแนน ตั้งทิ้งไว 2 วัน 2 คืน จะได เรียกวา “หวาก” หรือ “กระแช” หรือ 
“น้ําตาลเมา”   
 

  5.8.2  อาหารคาว  
 
  หัวตาล คือสวนที่อยูติดกับขั้ว ซ่ึงออนมาก ชาวบานนิยมนํามาทําเปนอาหารคาว
ประเภทแกงสม ที่บรรพบุรุษไดดัดแปลงวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใหเกิดคุณคาแกการดํารงชีวิตและ
เกิดประโยชนแกลูกหลาน โดยการนําหัวตาลออนมาปอกเปลือกจนเหลือแตท่ีออนๆ ฝานเปนชิ้น
บางๆ แชน้ําที่ละลายมะขามเปยกเพื่อไมใหหัวตาลมีสีดํา จากนั้นนําเครื่องแกงเผ็ดใสลงหมอที่ตมเดือด
ไดที่แลวนําปลายางผสมลงไปในหมอตมหัวตาล จากนั้นปรุงรส จะไดอาหารคาวที่เรียกวา “แกงหัว
ตาล” ที่มีรสชาติเขมขน อรอย หรือนําหัวตาลมาผสมกับเครื่องยํา คลุกเคลาใหเขากัน เรียกวา “ยําหัว
ตาล” ใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเปนรายไดแกชุมชนอาหารประเภทนี้จะหารับประทานได
เฉพาะในแหลงที่มีการปลูกตาลหรือชวงฤดูกาลเปนสวนใหญ 
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ของหมูบานที่ศึกษาพบวา มีการนําน้ําตาลงบ
มาเปนสวนประกอบในอาหารคาวหลายชนิด ซ่ึงเปนอาหารหลักของคนไทย ครัวไทย  ไดแก อาหาร
ประเภทแกงเผ็ดตาง ๆ เชน แกงเขียวหวาน แกงคั่วทุกชนิด ผัดพะแนง ประเภทตมพะโล น้ําพริก
รับประทานกับขนมจีน ฉูฉี่ปลา ผัดหมี่ น้ําพริกจิ้ม น้ําปลาหวาน หมูหวาน ตมสมปลา ตมเค็มหมู/ปลา/
กุง  เปรี้ยวหวาน หลนตาง ๆ เชน หลนเตาเจี้ยว  หลนปูเค็ม น้ํายําประเภทตาง ๆ เชน ยําหัวปลี ยํา
มะมวง ฯลฯ  และน้ําเมี่ยงอีกหลากหลายประเภท อาหารเหลานี้นอกจากประกอบขึ้นเพื่อรับประทาน
ในครัวเรือนแลว  ยังเปนอาหารที่นิยมใชในงานเลี้ยง เชน งานบวช งานแตงงาน งานพิธี  งานประเพณี 
และงานบุญของชุมชนดวย 

 

  5.8.3  ของหวาน  
 
  ขนมหวานไทยทุกชนิดใชน้ําตาลเปนเครื่องปรุงหลัก ขนมไทยที่ใชน้ําตาล
พื้นบานเพื่อชูรสชาติใหอรอย ไดแก กาละแม กวนขาวเหนียวแดง ตมถ่ัวเขียวหรือถ่ัวดํา สังขยา            
หมอแกง ลอดชองน้ํากะทิ กลวยบวชชี ประเภทฉาบตาง ๆ เชน ฟกทอง กลวย ขนมตะโก มันเชื่อม 
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กลวยเชื่อม เผือกกวน กลวยกวน พุทรากวน  ทําไสขนมหวาน เชน ขนมเทียน ขนมสอดไส ขนมสาคู 
กรอบเค็ม และอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ของหวานเหลานี้ยังคงใชน้ําตาลพื้นบานเพื่อความหวานเปน
สวนประกอบ  เปนตน นอกจากที่ไดกลาว ยังมีการนําน้ําตาลสดจากตาลโตนดมาเปนสวนประกอบ
หลักของขนมบัวลอยไขหวานโดยการนําน้ําตาลโตนดเทลงในกระทะทองเหลืองตมใหเดือดใสลูกบัว
ลอยลงในน้ําตาลโตนดพรอมไขไก จะไดบัวลอยไขหวานที่มีรสชาติหอมอรอยจําหนายใหผูบริโภค
ทั่วไปเปนเศรษฐกิจของชุมชนไดเปนอยางดี  
  ผลของตาล หรือ ลูกตาลสุก ผลผลิตจากตาลโตนดที่นิยมนํามาทําเปนขนม
จําหนายเปนรายไดอีกอยางหนึ่งของชุมชนคือ ขนมตาล เปนขนมไทยแทดั้งเดิม ความเดนของขนมตาล
อยูที่ความหอมหวานของน้ําคั้นจากผลตาลสุกงอม ความหวานมันที่ไดจากมะพราวขูดเปนเสนอยูหนา
ขนม ซ่ึงมีคํากลาววา ที่ใดมีตนตาลที่นั่นตองมีขนมตาล จากการสังเกตของผูวิจัยและการสัมภาษณ         
นางนิ่ม จักษ ุผูใหขอมูลหลัก หมู 1 ปากน้ําโจโล กลาววา ขนมตาลทําจากลูกตาลสุก โดยลอกเปลือก       
ลูกตาลออกใหหมด ขูดเอาเนื้อสีเหลืองออกโดยการนํามายีกับตะกราสานมีตาสี่เหล่ียมขนาดประมาณ         
1 x 1 นิ้ว จะไดเนื้อลูกตาลสีเหลือง จากนั้นลางเนื้อลูกตาลใหสะอาดและเพื่อขจัดรสขื่น นําเนื้อตาล         
สีเหลืองใสลงในถุงแปงผูกมัดปากถุงใหแนนเพื่อใหน้ําที่ปนกับเนื้อตาลไหลออกจากถุง คงเหลือแต        
เนื้อตาลนํามาผสมกับแปง นวดสวนผสมเขาดวยกันจนแปงที่ผสมเนียนและนุมมือ ใสน้ําตาลสลับกับ
หัวกะทินวดจนหัวกะทิและน้ําตาลละลายหมดพักทิ้งไวประมาณ 5 - 10 ช่ัวโมง เพื่อใหแปงขึ้นฟู วิธี
สังเกตวาแปงขึ้นฟูไดที่คือจะมีฟองแปงใหเห็นเหมือนฟองเดือดปุด ๆ จากนั้นตักแปงที่ผสมแลวใส
พิมพหรือถวยตะไลตามขนาดที่ตองการวางในซึ้งหรือลังถึง นึ่งไฟแรงใชเวลาประมาณ 15 นาที จึงยก
ลงตั้งรอไวใหเย็นกอนแลวจึงตักออกจากถวยตะไลหรือพิมพโรยหนาดวยมะพราวจะไดขนมตาลที่มี
ความหอมเนื้อตาล นุม อรอย จําหนายเปนรายไดของชุมชนในหลายครัวเรือน ทั้งการจําหนายในพื้นที่
และออกไปจําหนายนอกพื้นที่ นอกจากการจําหนาย ผูวิจัยยังพบวามีการนําขนมตาลมาใชในการทําบุญ
ที่วัดในเทศกาลงานบุญ โดยเฉพาะการทําบุญเขาพรรษา ชาวบานจะทําขนมตาล หรือซ้ือจากรานคา
ทั่วไปในชุมชน นํามาทําบุญเปนจํานวนมาก เนื่องจากชวงนี้เปนชวงที่ลูกตาลสุกมีอยูทั่วไปในชุมชน 
อีกทั้งชุมชนยังมีรายไดจากการจําหนายลูกตาลสุกเปนลูก ๆ ตามรานคาริมทางสําหรับผูที่สัญจรไปมา
อีกดวย 
  ลูกตาลออน หรือ ลอนตาล  ในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะเปนชวงที่
ตนตาลโตนดเพศเมียใหผลตาล เนื้อในของลูกตาลหรือเรียกวาลอนตาล เปนผลผลิตอีกชนิดหนึ่งที่ทํา
รายไดใหแกชุมชนไดเปนอยางดี  จากการสัมภาษณนายวิชาญ จิตรประเสริฐ พบวา มีการเชาเหมา            
ปาตาลเพื่อนําผลตาลมาเฉาะนําลอนตาลออนมาจําหนาย ลอนตาลนี้จะอยูในผลตาล ในหนึ่งทะลายจะ
มีผลอัดแนนหลายผล ในผลมีเมล็ด 3 - 4 เมล็ด ลักษณะแบนเกือบกลม เมล็ดออนมีเนื้อขาวใสคลายวุน 
เรียกวา ลูกตาลออน นําลูกตาลออนมาปอกเปลือกรับประทานสดก็ได มีรสหอมหวาน ชื่นใจ หรือ
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ปอกเปลือกแลวนําไปตมกับน้ําตาลรับประทานกับน้ําแข็ง รสชาติ หอม หวาน อรอย และชวยใหสด
ชื่น กระปรี้กระเปรา แกกระหายน้ํา ในชุมชนมีทั้งอาชีพการจําหนายลูกตาลออนสดแกผูบริโภคทั่วไป 
และจําหนายใหแกผูที่มีอาชีพทําขนมหวานนําลูกตาลไปตมกบัน้ําตาลรับประทานกับน้ําแข็ง เรียกวา 
“ลูกตาลลอยแกว” ถานําไปผสมกับกะทิ โดยการปอกเปลือกลูกตาลผา 4 ชิ้นตอ 1 ลูก ตั้งกะทิใหเดือด
ใสลูกตาลลงไปปลอยใหเดือดอีกครั้งใสน้ําตาลและเกลือคนใหเขากันพอน้ําตาลละลายยกลงได 
เรียกวา “ลูกตาลแกงบวด”  สําหรับบริโภคในครัวเรือนและจําหนายเปนอาชีพ การเลือกลอนตาลควร
เลือกที่ไมออนหรือแกจนกินไป เพราะถาลอนตาลแกเนื้อขางในจะแข็ง ลอนตาลที่ออนเปลือกจะมีสี
ขาวนวลเมื่อใชมือกดจะหยุนมือ การปอกเปลือกตองปอกใหหมดเพราะเปลือกของลอนตาลจะมีรส
ขม เมื่อปอกเสร็จแลวใหลางน้ําอยางรวดเร็วเพื่อทําความสะอาดเปลือกที่ติดอยูตามเนื้อตาลใหหมด น้ํา
ในลอนตาลจะมีรสหอม หวาน เมื่อนําไปทําขนมจะชวยเสริมใหรสของขนมมีความหอมอรอยมาก
ยิ่งขึ้น 
  จาวตาล  ผลตาลที่มีเมล็ดออนอยู เมื่อปลอยใหเมล็ดแกหอหุมดวยเนื้อสีเหลือง
สดที่นํามายีเปนขนมตาล หากปลอยทิ้งไวใหมีรากงอกออกมาประมาณ 1-2  นิ้ว นําเมล็ดมาผาจะได
เนื้อขางในสีขาวแข็งเรียกวา “จาวตาล”   เนื้อในของจาวตาลจะแข็งซุยคลายจาวมะพราว ชาวบานที่มี
อาชีพทําขนมตาลขายจะมีเมล็ดแกจํานวนมาก เมื่อปลอยทิ้งไวใหรากงอก หักรากปลายรากทิ้งเพื่อ
ไมใหรากงอกยาวเปนตนออน  จําหนายเมล็ดนี้ใหกับผูที่มีอาชีพขายขนมหวานประเภทเชื่อม โดยผา
เมล็ดออกนําเนื้อแข็งขางในนํามาเชื่อมกับน้ําตาลจนน้ําตาลแทรกเขาเนื้อจาวตาล ใชรับประทานเปน
ขนมหวาน แตงหนาขาวเหนียว สวนผสมของขนมหวานและไอศกรีมไดรับความนิยมมาก เปนขนม
หวานเรียกวา “จาวตาลเชื่อม”  เมื่อนําจาวตาลเชื่อมนี้มาชุบแปงแลวทอดในน้ํามันรอนจะไดขนมที่
เรียกวา “โตนดทอด” จําหนายใหแกผูบริโภคทั่วไปในตลาดของชุมชน 
  ผลตาลแก  สวนที่เปนเนื้อสีเหลืองนํามาทําเปนขนม เนื้อที่อยูภายในเมล็ดแก
เรียกวาจาวตาล นํามาเชื่อมเปนขนมหวานไดเชนกัน  
  ผลตาลออน ผลตาลออนนี้เรียกวา “ลูกตาล” หรือ “ลอนตาล” นํามาปอกเปลือก
นอกออกรับประทานสดไดทันที หรือนําเนื้อมาตมเปนขนมหวาน เชื่อมเปนของหวานผสมน้ําแข็ง 
ผสมไอศกรีม หรือปนเปนน้ําปนผลตาล 
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  5.8.4  ประเภทสมุนไพร 
 

  ราก  คนโบราณมักจะนําเอาสวนของตนตาลมาเปนสวนผสมประกอบในการ
ปรุงยารักษาโรคตาง ๆ เชนใชทํายารักษาโรค แกรอนใน กระหายน้ํา แกไข ขับเลือด แกตอมทอนซิน
อักเสบ แกซางเด็ก ชูกําลัง ขับพยาธิ  
  งวงตาล  ชาวบานจะนํางวงตาลที่มีดอกตัวผูสดมาหั่นฝานบาง ๆ เปนแวนนําไป
ตากแดดใหแหงตมดื่มแกโรคเบาหวานสามารถลดน้ําตาลในเลือดได 

 
  5.8.5  เคร่ืองใชในครวัเรือน 

 
  ลําตน  ในชุมชนตําบลปากน้ํามีการน้ําตนตาลมาใชประโยชนหลายอยาง ตั้งแต
การนํามาทําเปนทอน้ําเพื่อใหน้ําไหลเขามาในรองสวน ลําตนที่แกจัดของตาล ชาวบานจะนําสวานมา
ควานดานหัวและทายของลําตนเพื่อใหเปนรองทะลุตรงกลาง ตอจากนั้นจะกอไฟรมเขาไปในลําตน
เพื่อเผาเสี้ยนดานในของลําตน ใชเวลาประมาณ 3 วัน การเผารมควันดานในจะเผาไปเฉพาะเพียงเสี้ยน
ของตาลเทานั้น ลําตนที่โปรงนี้ชาวบานนําไปใชเปนทอฝงไวใตดินเพื่อใหน้ําไหลผานระหวางรองสวน 
ชาวบานใชตนตาลแทนทอน้ํากันโดยทั่วไปในตําบลปากน้ํา และกลาววา สามารถใชไดเปนระยะเวลา
นับ 10 ป เนื่องจากลําตนของตาลมีความแข็งแรง ทนทาน เนื้อไมแข็งแรงสามารถแชอยูในน้ําไดเปน
เวลานาน ไมผุงาย   และยังนิยมนําลําตนมาใชทําเปนเสาบาน ทําคาน ข่ือบาน สรางเปนเลาไก เลาหมู 
ทําเสาทาเทียบเรือ หรือสะพานปลา สะพานทาน้ํา เปนตน 
  ทางตาล นํามาทําร้ัว เชื้อเพลิง เสนใยใชทําเครื่องจักสาน ทําเชือกผูกไมพะอง 
ชาวบานเรียกวา "เขน็ด”  นํามาใชมุงหลังคา และทําโตะ เกาอี้ได  
  ใบตาลแก ใชทําพัด  จักสานเปนของเลนสําหรับเด็ก ทําหมวกบังแสงแดดและ
ฝน   
   ใบตาลออน นํามาทําวงงบสําหรับเปนพิมพของน้ําตาลงบ นํามาจักสานทําเปน
ตะกรา หมวก เส่ือ กระเปา  เสนใยแข็งบริเวณโคนใบ ใชทําแปรงลางพื้น ไมกวาด เชือก จักสานเปน
ของประดับบานและจําหนายเชน แมลงปอ ผีเสื้อ  
  จะเห็นไดวาผลผลิตจากตาลโตนดและน้ําตาลซึ่งเปนของคูกับครัวไทย อาหาร
ไทย และขนมไทยหลายชนิด ที่เปนเครื่องบงชี้ไดวาสามารถสงเสริมใหการทําน้ําตาลของชาวชุมชน
ตําบลปากน้ําสามารถดํารงอยูได   
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5.9  เครื่องบงชี้การอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 
  จากการศึกษาผลผลิตจากตาลโตนดในการนํามาใชประโยชนเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน
และเพื่อเปนเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบของอาหารคาว หวาน เครื่องดื่ม สมุนไพร เครื่องใชไมสอยใน
ครัวเรือนนั้น จากการที่ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงปริมาณและการสังเกต สัมภาษณ ผูใหขอมูลหลัก พบวา 
สถานที่สําคัญที่ทําใหเกิดการอนุรักษและสามารถพัฒนาโดยสงเสริมและยกระดับผลผลิตใหชุมชน
เขมแข็งไดจากแหลงสําคัญตาง ๆ ของชุมชน ดังนี้  
  5.9.1 ครัวเรือน  เปนสถานที่สมาชิกในครัวเรือนอยูอาศัยและดําเนินชีวิต ดังนั้น 
ครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก ๆ หรือเปนวัยที่สามารถชวยเหลืองานทําน้ําตาลพื้นบานได การกระทําเชนนี้
กอใหเกิดการมีสวนรวมและเกิดกระบวนการเรียนรูไปพรอม ๆ กัน แตกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ 
ของการเรียนรูยังไมถูกนํามาจัดระบบใหเปนรูปแบบอยางชัดเจน รวมทั้งการประกอบอาหารภายใน
ครัวเรือนที่ตองใชน้ําตาลพื้นบานเปนสวนประกอบ ครัวเรือนจึงเปนแหลงของการสืบทอดถายทอด
ภูมิปญญาที่สําคัญในครอบครัวซ่ึงเปนกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากวิถีชีวิต เปนเครื่องบงชี้ถึงการ
อนุรักษใหภูมิปญญาสืบทอดตอไปไดในอนาคต 
  5.9.2 วัด  เปนสถานที่ที่ชุมนุมประชาชนชาวปากน้ําไดมากที่สุด เปนศูนยรวมในงานบุญ
ตาง ๆ  ส่ิงที่พบเห็นไดอยางชัดเจนคือการนําอาหารคาว หวาน มารวมทําบุญ จากการสังเกตอยางมี          
สวนรวมของผูวิจัยพบวา ชวงที่ลูกตาลสุก ขนมที่ชาวบานมักนํามาทําบุญเห็นไดอยางชัดเจนคือขนม
ตาล รวมทั้งอาหารที่ตองใชน้ําตาลเปนสวนประกอบ ดังนั้น จึงกลาวไดวา ชุมชนชาวปากน้ํายังคงใช
ผลผลิตจากตนตาลโตนดเพื่อประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน จึงเปนเครื่องบงชี้วาวัดและชุมชนได
มีสวนรวมในการอนุรักษและสงเสริมผลิตภัณฑของตาลดวยอีกทางหนึ่ง 
  5.9.3 กิจกรรมเฉพาะกิจในหมูบาน  สําหรับกิจกรรมเฉพาะกิจในหมูบาน เชน งานบวช 
งานแตง งานศพ งานโกนจุกฯลฯ กิจกรรมประเภทนี้ชุมชนมักจัดขึ้นที่บาน ในงานจะรวมแมครัวที่
ถนัดในการประกอบอาหารคาวและหวานแบบครัวไทย อาหารไทย จัดทําอาหารเลี้ยงผูที่มารวมงาน
ตลอดทั้งวัน ซ่ึงในอดีตการจัดกิจกรรมประเภทนี้จะตองใชน้ําตาลครั้งละจํานวนมาก จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักกลาววา งานหนึ่ง ๆ ใชน้ําตาลไมนอยกวา 20 - 30 ถัง ในการประกอบอาหาร
คาวหวาน อยางไรก็ตามแมวาปจจุบันนี้จะมีการกินเลี้ยงดวยโตะจีนเขามาแทนที่การเลี้ยงแบบอาหาร
ไทย ๆ แตครัวไทยในงานเลี้ยงก็ยังคงมีอยู เพียงแตมีการใชน้ําตาลนอยลง เนื่องจากในอาหารมื้อที่มี
การเลี้ยงแขกผูมารวมงานตามที่เจาภาพแจงไวเปล่ียนมาเปนการเลี้ยงแบบโตะจีนแทน ถึงกระนั้น 
กิจกรรมเฉพาะกิจในหมูบานตําบลปากน้ําก็ยังคงมีการตั้งครัวไทย อาหารไทย และขนมไทย สําหรับผู
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มารวมงาน แมจะลดนอยลงก็ตามแตกิจกรรมนี้ไดบงชี้วาชุมชนยังคงใชประโยชนจากตาลโตนดและมี
สวนในการอนุรักษและสงเสริมผลิตภัณฑใหคงอยูตอไป 
  5.9.4 ตลาดชุมชน ประกอบดวย รานขายน้ําตาลประจําหมูบานบางทองหลาง ช่ือวา 
หมูบานน้ําตาลสด  รานขายของชําที่มีอยูในหมูบานทุกหมูบาน  ตลาดนัดชุมชนที่เคลื่อนยายการขาย
ไปตามจุดตาง ๆ ในตําบล นอกตําบล รานขายของเบ็ดเตล็ดและของชําในตลาดประจําอําเภอ รานขาย
ของในจังหวัด รานขายน้ําตาลสดหนาวัดหลวงพอพุทธโสธร และผูที่มารับน้ําตาลจากหมูบานน้ําตาลสด
ไปจําหนายในตําบล อําเภอ และจังหวัดใกลเคียง ตลาดที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนจุดแข็งที่ชวยสงเสริม
ใหผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลในปจจุบัน เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพนี้ รวมทั้งเปนแหลง
ที่กอใหเกิดรายไดสําคัญแกชุมชน จึงนับไดวาตลาดชุมชนเปนแหลงที่จะอนุรักษและสงเสริมให
ชุมชนผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดมีลักษณะของชุมชนเขมแข็งแบบยั่งยืนได 
 

5.10 ปจจัยที่สงเสริมการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 
  จากการศึกษาสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชนตําบลปากน้ําทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
พฤติกรรมของชาวบานในการถือปฏิบัติตามความเชื่อ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการและกระบวนการที่กอใหเกิดความเปนชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ชาวบานตําบลปากน้ําที่มีภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอันสืบทอดมาจากบรรพชน ต้ังแตการ           
กอรางสรางชุมชนมาจนถึงปจจุบัน การเลือกทําเลที่ตั้งถ่ินฐานของชุมชน การยังชีพที่พึ่งพิงธรรมชาติ
มาแตอดีต 
  ชาวบานตําบลปากน้ําไดมีการปรับตัว ส่ังสมความรูประสบการณ จนพัฒนาเปนวิถีชีวิต
ของชาวบานเอง เปนวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองแบบ “พออยูพอกิน”  เพื่อให “มีอยูมีกิน”  การดํารงชีวิตทํา
มาหากินไปตามวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่สืบอายุกันมาดังที่รูจักกันในนาม “น้ําตาลตําบลปากน้ํา”  
การจัดระบบความสัมพันธระดับพื้นบานของชาวบานภายใตความเกี่ยวของเปนเครือญาติกัน และการ
จัดระบบที่มีการพึ่งพากันเองในหมูบานหรือระหวางหมูบานใกลเคียง ชุมชนตําบลปากน้ําจึงสามารถ
พึ่งพาตนเองและตัดสินใจแกปญหาของตนเองในการดํารงชีวิตอยูไดมาโดยตลอด รักษาระบบความ 
สัมพันธในระดับพื้นบานของชาวบานไวอยางมีความหมายและมีคุณคาที่สืบสานตอเนื่องกันมา แมจะ
มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคมก็ตาม 
  พฤติกรรมการประกอบอาชีพการทําน้ําตาลที่เปนภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวบานตําบลปากน้ําถือปฏิบัติสืบตอกันมา พบวา ชาวบานปากน้ํามีความใกลชิดกับธรรมชาติ และ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ ความเชื่อ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏนั้นแสดงออกถึงความ 
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สัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ชาวบานมีความเชื่อเร่ือง “ผี” อันไดแก               
ผีบรรพบุรุษ เทวดา เจาแมโพสพ และผีอ่ืน ๆ ก็เพราะชาวบานจัดใหตัวเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 
โดยอาศัยอิทธิพลของพุทธศาสนาเขามาผสมผสาน ในลักษณะพุทธศาสนาแบบชาวบาน และหลอหลอม 
ถือปฏิบัติกันมา โดยใหความสําคัญกับคุณคาที่เกิดจากการปฏิบตัิ  
  ดานภูมิปญญาของชาวบานที่เปนระบบ หรือ ภูมิปญญาชาวบาน กอใหเกิดสถานภาพ
ดั้งเดิมที่มีมาแตอดีต ชัยอนันต สมุทวนิช (2537) ถือเปนสวนสําคัญของ “วัฒนธรรมชุมชน” ในฐานะ
ที่เปน “ทุน” ที่มีอยูเดิมในชุมชน และเปนพฤติกรรมที่ชาวชุมชนสรางขึ้น มีการเรียนรูจากกันและกัน
สืบทอดตอ ๆ กันมา และรวมใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเพื่อประโยชนในการพัฒนาชุมชนใหเจริญ
งอกงามทั้งในวิถีชีวิตและในหมูพวกของตน ซ่ึงหมายถึง “ทุนทางวัฒนธรรม” ของชุมชนนั่นเอง ที่ถือ
ไดวาเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน เมื่อการคิดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ยกระดับคุณคาขึ้นจนกลายเปนสวนหนึ่งของชุมชน เปนวิถีของชุมชน 
เมื่อนั้น “วัฒนธรรมการคิด” ของชุมชน ก็เกิดขึ้น 
  ภูมิหลังทางสังคม และวัฒนธรรมภูมิปญญาของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี “ทุน” มากมายปรากฏอยู ทั้งที่เปนพฤติกรรม และเปนสิ่งที่คนในชุมชนผลิต
ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบอาชีพทําน้ําตาลจากตาลโตนดที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน ที่มี
องคประกอบทั้งในรูปแบบของการถายโอนองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลกันอยางเปนธรรมชาติ 
(Tacit) และความรูที่มาจากภายนอก (Explicit) ไดแก การอบรม ศึกษาดูงาน การใหคําแนะนําจากบุคคล 
และองคกรตาง ๆ จึงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของกระบวนการเรียนรู โดยใชพฤติกรรมหรือ 
“วัฒนธรรมการคิด”  ที่เปนระบบของชุมชนเปนสวนประกอบที่สําคัญ จะเปน “แรงตานทาน” แรง
ปะทะจากภายนอก ประกอบกับสถาบันทางครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เปนสวนชวย
เสริมแรงตานทาน เสริมจริยธรรมของบุคคลในชุมชน ทําใหสามารถรักษาสถานภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมภูมิปญญาเอาไวไมใหถูกระทบจากกระแสทุนนิยมมากนัก โดยท่ีชุมชนตําบลปากน้ํามี 
“ทุน” ที่ปรากฏเดนชัด แบงออกเปน ทุนภายใน และทุนภายนอก ดังนี้ 
 

  5.10.1  ปจจัยภายใน 
   
  ปจจัยภายในเกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานมีลักษณะเฉพาะ
หรือมีเอกลักษณเปนของตัวเอง เปนเรื่องของการใชความรู ใชทักษะ มีความเชื่อ และการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธของคนในชุมชนกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติและ
กอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เกี่ยวของ รวมทั้งการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว 
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การเรียนรู เพื่อความอยูรอดของตน ชุมชน และสังคม ดังนั้น ภูมิปญญาจึงเปนองครวม หรือเปน
กิจกรรมทุกอยาง เปนวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดระหวาง คน โลก ส่ิงแวดลอม สัตว พืช
ธรรมชาติ  รวมไปถึงความสัมพันธของคนกับคนอื่น  ๆ  ที่รวมกันในสังคมหรือในชุมชน  
ความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดไปจนถึงสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย ส่ิงเหลานี้
นับไดวาเปนทุนภายในที่เขมแข็งและเปนศักยภาพของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของ
ชุมชน แมวาการประกอบอาชีพดังกลาวจะมีชวงเวลาของการทรุดตัว แตก็ไมไดหมายความวาจะทาํให
ภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชนสูญหายไป ชุมชนมีความรูที่อยูภายในตัวของบุคคลแตละคนและ
พรอมที่จะแสดงความรูนั้นออกมาเมื่อไดรับการกระตุน โดยเฉพาะการกระตุนอยางเปนกระบวนการ
จะชวยผลักดันใหความรูภายในนั้นแสดงออกมาอยางเปนรูปธรรม ตื่นตัว และฟนตัวไดโดยไมยากนัก  
  จากการศึกษา พบวา วิถีการดําเนินชีวิตของคน สังคม และธรรมชาติ มีลักษณะ
ของความเกื้อกูลแบงปนกัน เคารพนับถือกัน เปนญาติกันทั้งหมูบาน อยูรวมกันอยางมีความสุข มี
ความสัมพันธกันอยางแนนแฟน เนื่องจากทําเพียงพออยูพอกิน จึงถือไดวา ภูมิปญญาสรางความสมดุล
ระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติใหอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน สืบทอดมาจนเปนวัฒนธรรมอันเปน
รากเหงาและมีความโดดเดนเปนเอกลักษณของตัวเอง มีลักษณะชุมชนบุพกาล ที่ไดเก็บเกี่ยวลักษณะ
ของสังคมและวัฒนธรรมแหงการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทั้งน้ําใจอันดีงามอันเปนลักษณะของ       
ชาวไทยสืบสานตลอดมา ดังที่ผูใหขอมูลหลักไดกลาววา “ตนตาลสองตนที่หนาบานผมนี้ ผมขึ้นไป
เก็บน้ําตาลไมได เปนของนา... ผมเกิดมาก็เห็นเขาขึ้นตาลสองตนนี้แลว สวนผมเดินไปขึ้นอีกฝงหนึ่ง”      
จากการใหขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา เนื่องจากตนตาลเปนไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้นการจับจอง
ตนตาลโตนดที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยยึดหลักวา ใครมาตั้งหลักแหลงกอนก็           
จับจองกอน ถือครองเปนเจาของตนตาลและแตละคนยังจําลักษณะเฉพาะของการใหผลผลิตน้ําตาล       
ไดดวย ดังคําพูดที่วา “ผมจําตนตาลของผมไดทุกตน และจําไดหมดวาตาลตนไหนใหน้ําตาลอยางไร 
เดี๋ยวผมจะไปขึ้นอีกสามตน ตองเลือกกระบอกขนาดกลาง เพราะเปนตนที่ใหน้ําตาลไมมาก ถาหยิบ
กระบอกไปไมถูก ก็เสียเวลา ตนใหน้ําตาลนอยใชกระบอกใหญเกินไป ตนใหน้ําตาลมากใชกระบอก
เล็กเกินไป ก็จะเสียหายไมถูกตอง กระบอกใหญไดน้ําตาลมาไมถึงครึ่งกระบอก สวนกระบอกเล็ก         
หกลนออกมา” และจากการสัมภาษณพบวา การที่ตนตาลอยูใกลบานใครแตไมสามารถใชประโยชน
จากตาลที่อยูใกลบานตัวเองได   เนื่องจากการมาปลูกบานในภายหลังที่มีการจับจองตนตาลแลว  จึงไม
สามารถใชตนตาลที่หนาบานได การกระทําดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกันวา    
เมื่อจับจองแลวจะนบัวาบุคคลนั้นเปนเจาของ จัดเปนระเบียบของชุมชนขึ้นโดยชุมชนเอง  สําหรับผูให
ขอมูลหลักอีกทานหนึ่ง  คือ  นายสมพร  ศรีสวัสดิ์  (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) กลาววา  ” เดิมมีตนตาลเปน
รอยตน ไถทิ้งหมด ทําสวนมะมวง  ยังไมทันไดผล ป 2526 เกิดภัยธรรมชาตินํ้าทวมใหญ มะมวงเสียหาย 
ทั้งหมด ปจจุบันมีตนตาลโตนดอยูประมาณ 30 ตน ตอนนี้อายุมากแลว ขึ้นตาลสูงไมได ใหนายอดุลย 
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เชาตนละ 100 บาทตอป” เมื่อผูวิจัยถามวาจําไดอยางไรวาตนไหนใหเชา ตนไหนทําเอง เพราะขึ้นอยู
รวม ๆ กัน ผูใหขอมูลหลักกลาววา  ทุกคนจะจําตนตาลของตนเองได โดยไมตองปกปายหรือทํา
สัญลักษณใด ๆ ท้ังสิ้น ตางคนตางเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน จะเห็นไดวาการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนด เปนการอยูรวมกันดวยความเอื้อเฟอตอกัน สมัครสมาน สามัคคี เคารพสิทธิซ่ึงกันและ
กัน มีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในการประกอบอาชีพที่ฝงรากลึกเปนจิตวิญญาณอยูในตัวบุคคล  
ดังคําบอกเลาของหลานชายคุณลุงสมพร นายพิเชษ  นบพะ อายุ 20 ป ทําหนาที่ชวยผลิต กลาววา           
“ตาขึ้นตาลทุกวัน ขนาดนอนปวยสองวันพอคอยยังชั่วก็ควากระบอกไปขึ้นตาลแลวหามก็ไมฟง” 
อยางไรก็ตาม แมอาชีพผลิตน้ําตาลจะมีความเสี่ยงจากการพลัดตกลงมา แตชุมชนแหงนี้ ผูเฒาผูแกที่
เคยประกอบอาชีพขึ้นตาล ยังคงเคยชินที่จะขึ้นตาลตอไป จะเห็นไดวา ชุมชนมีปจจัยภายในชุมชนที่
เขมแข็งเปนทุนอยางเห็นไดอยางชัดเจนปรากฏดังนี้ 
 1)   คน คนในชุมชนตําบลปากน้ํามีทั้งผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
รวมทั้งมีผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ําตาลคอยใหความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมการ
งานตาง ๆ ของชุมชน  เพื่อใหการดําเนินงานของชุมชนสําเร็จลุลวงดวยดี รวมถึงการเขารวมประชุม
และรับนโยบายหรือขอแนะนําจากหนวยงานภาครัฐมาถายทอดสูชุมชนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
  2) ชุมชนมีทรัพยากร ในชุมชนมีตนตาลโตนดขึ้นอยูทั่วไปทั้งในที่สาธารณะ 
และในพื้นที่ของตนเอง สามารถนําผลผลิตมาใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันและนํามาสราง
เปนรายไดใหแกครอบครัวและชุมชน 
  3)  ชื่อเสียงของชุมชน ในการผลิตน้ําตาลที่มีรสชาติและรูปแบบเฉพาะของ
ชุมชนอันเปนเอกลักษณของชุมชน ช่ือวา “น้ําตาลปากน้ํา” นับไดวา ช่ือเสียง จึงเปนทุนที่สําคัญของ
ชุมชน 
  4) การตั้งถิ่นฐาน  ชุมชนตั้งอยูบนเสนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 
ภายในตําบลใกลเคียง เชน ทองเที่ยวเชิงเกษตร มีแหลงประวัติศาสตรสําคัญ สินคาขึ้นชื่อที่เปน
เอกลักษณของทองถ่ิน ดังนั้น ชุมชนกลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด จึงเปนจุดทองเที่ยว 
ภูมิปญญาทองถ่ินไดอีกแหงหนึ่ง 
  5)  กลุมเครือญาติ ชุมชนมีลักษณะของความเปนเครือญาติที่มีความสัมพันธกัน
ในลักษณะญาติพี่นองโดยสายเลือด  และเพื่อนบานที่มีความสัมพันธสนิทสนมใกลชิดกันและให
ความเคารพนับถือแบบญาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลที่มีลักษณะของ
ความเปนเครือญาติจํานวนมาก มีความสัมพันธกันและอยูรวมกันอยางเปนธรรมชาติ มีความเอื้อเฟอ 
เผ่ือแผ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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 6)  การจัดระเบียบชุมชน การประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในอดีต 
ชุมชนใชวิธีการจับจองตนตาลโตนดกันอยางเปนอิสระ ใครมากอนจองกอน ใครมาภายหลังจองตน
อ่ืน ๆ ตอไป แมในปจจุบันจะมีการแบงอาณาบริเวณกันอยางชัดเจนมากขึ้น แตการจองตั้งแตในอดีต
จนถึงปจจุบันชุมชนยังคงมีสิทธิการใชประโยชนจากตนตาลเชนเดิม แสดงถึงการจัดระเบียบของ
ชุมชน ใหสามารถใชทรัพยากรและอยูรวมกันไดอยางมีความสุขและมีความเปนอิสระในการประกอบ
อาชีพ 
  7)  วัฒนธรรม   ภูมิปญญาเกิดจากความสัมพันธของคนในชุมชนกับ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติเมื่อชุมชนใชประโยชนจากตนตาลโตนดสืบทอดมาอยางยาวนานจากบรรพบรุุษ
จนเปนวัฒนธรรม และกอใหเกิดความเชื่อ มีคติคําคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ เชน งานบุญปาตาล เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความสัมพันธในกลุมผูประกอบอาชีพ
เดียวกันและคนในชุมชน นอกจากนี้ยังพบวัฒนธรรมการบริโภคของกลุมผูบริโภค ที่ติดในรสชาติ
ของน้ําตาลปากน้ํา โดยกลาววา “หอม หวาน ไมเหมือนของที่อ่ืน เปนเอกลักษณเฉพาะของชุมชน”    
  8)  ภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนมีทุนภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในอดีตและปจจุบัน ซ่ึง
เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ มีทักษะ (skills) และความสามารถ ในการผลิตน้ําตาล 
ประกอบดวยผูหาวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจําหนายอยูในชุมชน 
  อยางไรก็ตาม การผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํานั้น ยังคงมี
จุดดอยอยู สืบเนื่องจากการจัดเวทีชาวบานเพื่อพัฒนาความชัดเจนของปญหาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2548 เวลา 9.00 น. นั้น พบวา ชาวบานไมมีการรวมกลุม รูปแบบบรรจุภัณฑยังขาดการพัฒนา  แมวา
จะไดรับการพัฒนามาจากอดีต แตยังไมสามารถแขงขันไดในตลาดปจจุบันที่มีการแขงขันทางการคาสูง 
ตลอดจนกระบวนการผลิตยังไมไดมาตรฐาน ในยุคที่การคมนาคมสะดวก ขอมูลขาวสารแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว จึงเปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหการผลิตน้ําตาลของชุมชนตําบลปากน้ําทรดุตัวลง 
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานที่ชุมชนมีปจจัยภายในเปนทุนหรือชุมชนมีศักยภาพอยูแลวเพื่อลด
ปญหา หรือจุดดอยใหนอยลง จะสามารถยกระดับชุมชนในการผลิตน้ําตาลเพื่อรองรับลูกคาทั้งภายใน
ภายนอกทองถ่ิน  เปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 

  5.10.2 ปจจัยภายนอก  
 
  หนวยงานภาครัฐภายในชุมชนทองถ่ินนับวามีบทบาทสําคัญเปนอยางมากใน
การที่ชวยอนุรักษและสงเสริมการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด เปนทุนทางสังคมใหกับ
ชุมชนตําบลปากน้ําที่เปนแกนสําคัญ ไดแก 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 178

  1)  หนวยราชการระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด สํานักงาน
เกษตรจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําหนาที่นํานโยบายระดับประเทศมาสูหนวยงานระดับ
อําเภอ และทําหนาที่สนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่หนวยงานระดับอําเภอเสนอขึ้นมา 
  2)  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนองคกรที่ชวยเสริมสรางและสนับสนุน
การพัฒนาอาชีพทั้งดานการจัดหาวิทยากรใหคําแนะนําแกชุมชน จัดฝกอบรมจากสวนกลาง การเสนอ
แหลงเงิน และสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพทางอุตสาหกรรม รวมทั้งทําหนาที่ใหคําแนะนํา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือมาตรฐานอาหารและยา 
  3)  อําเภอ ทําหนาที่เปนผูนํานโยบายจากจังหวดัมาสูชุมชน โดยผานผูรับผิดชอบ  
คือ ปลัดอําเภอ ซ่ึงจะเขามาทําหนาที่ในการชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตาง ๆ 
 4)  สํานักงานเกษตรอําเภอ เปนองคกรที่ชวยเสริมสรางและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพทั้งในดานการเลี้ยงสัตว  การเพาะปลูก การใชปุย การแปรรูปอาหาร  บรรจุภัณฑ รวมทั้ง
การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนอาชีพทางการเกษตรของชุมชน 
  5)  พัฒนาชุมชน เปนตัวแทนระดับตําบลจากองคกรภาครัฐที่มาจากภายนอก
ชุมชน ทําหนาที่นํานโยบายหลักดานการประกอบอาชีพมาพัฒนาชุมรวมกับองคกรอื่น ๆ ที่มีสวน
เกี่ยวของ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงและถายทอดดานนวัตกรรมตาง ๆ ในการประกอบ
อาชีพใหแกชาวบานโดยตรง 
  6)  สํานักงานสาธารณสุข เปนองคกรที่ชวยควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตที่เปน
อาหารและการสาธารณูปโภค เพื่อชวยปองกันการเกิดอันตรายตอสุขภาพโดยรวม 
  7)  การศึกษานอกโรงเรียน เปนองคกรที่รวมประสานงานการพัฒนาอาชีพ โดย
จัดหารวิทยากร หรือครูผูสอนอาชีพตามที่ชุมชนเสนอ และมีการบริหารการพัฒนาโดยชุมชนเปน              
ผูกําหนดแบบมีสวนรวม   
  8)  โรงเรียน  ตําบลปากน้ํา มีโรงเรียน 1 โรง คือ โรงเรียนวัดปากน้ํา มีการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เปนสถานศึกษาที่สําคัญของเยาวชน  เปนศูนยกลาง 
ในการพัฒนาดานการศึกษา ทัศนีย ทองสวาง (2549, หนา 122) กลาววา โรงเรียนมีหนาที่หลักในการให
การศึกษาแกสมาชิกในสังคมทุก ๆ ดาน ดานหนึ่งคือ การรักษาและถายทอดวัฒนธรรมใหกับสมาชิกของ
สังคม โดยอาศัยโรงเรียนเปนเครื่องมือสําคัญในการใหการศึกษาเกี่ยวกับคานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันเปนมรดกของมนุษยตลอดชีวิต ตลอดจนการสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษใหแก
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของสังคมจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งตลอดเวลา และ สัญญา สัญญา
วิวัฒน (2546, หนา 133) ไดกลาววา โรงเรียนเปนสถานที่ขัดเกลาทางสังคมตอจากพอแม ญาติมิตร คน
ใกลชิดในครอบครัวอยางเปนกระบวนการ (socialization) สําหรับโรงเรียนวัดปากน้ํา นอกจากจะเปน
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ศูนยกลางทางการศึกษาแลว ยังเปนสถานที่ซ่ึงประชาชนใชเปนแหลงในการพัฒนาสาธารณประโยชนของ
ชุมชนและเปนแหลงใหสถาบันการศึกษาอื่นไดเขามาพักอาศัยเพื่อการศึกษาเรียนรูชุมชน เชน ใชเปน
สถานที่พักของนักศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เขารวมโครงการเรียนรูรวมกัน สรรคสรางชุมชนป 2547 ใน
การเขามาศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา รวมทั้งครูในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการชวยเหลือชุมชนในการ
ประชาคมเพื่อสวนรวมของหมูบาน เชน การประชาคมในโครงการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของชุมชน
เมืองและหมูบาน นอกจากนี้ยังเปนแหลงใหความรูดานภูมิปญญาทองถ่ินที่บรรจุเขาไวในหลักสูตร ให
นกัเรียน นักศึกษาไดเรียนรูภูมิปญญาจากครูเจาของภูมิปญญา และสถานที่จริง 
  9.  สถาบันทางการเงิน เปนหนวยงานที่จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเกี่ยวกับ
เงินกูที่โดยคิดดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการสนับสนุนเสริมสรางอาชีพของประชาชน เชน สหกรณออมทรัพย 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กองทุนหมูบาน เปนตน 
  ดังนั้น ปจจัยภายนอก หรือ ทุนทางสังคม จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงมีสวนชวย
ในการสนับสนุน สงเสริม และกระตุนใหการทําน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนไดมีการฟนตัว และมี
การพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แมวาหนวยงานภาครัฐจะไดดําเนินการมาแลวระยะ
หนึ่ง แตก็พบวาการที่ภาครัฐไดเขาไปพัฒนาบางสวนนั้น การดําเนินการไมไดเกิดขึ้นจากความ
ตองการของชุมชน ตลอดจนไมไดศึกษาถึงสภาพปญหาที่แทจริงมากอน จึงไมกอใหเกิดประโยชน
หรือสามารถแกไขปญหาใหกับชุมชนไดอยางแทจริง ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดสัมภาษณระดับลึกกับกลุม
ผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับการดําเนินงานในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทราบปญหาของชุมชนและเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบตอไป 
  ในมุมมองของหนวยงานภาครัฐ ผูวิจัยไดสัมภาษณ นายเจริญ  สุขกุลเจริญ 
หัวหนาเกษตรอําเภอ กลาววา ที่ตําบลปากน้ําแหงนี้เปนแหลงผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดที่มีชื่อเสียง
ที่สุดของจังหวัด ในอดีตมีตนตาลประมาณ 5,000 ตนในพื้นที่ จากผลกระทบของความเจริญที่ขยายตัว
เขามาสูชุมชนชนบทพรอมกับการขยายผังเมือง ความเจริญทางดานคมนาคม ทําใหผืนนาถูกขายให
นายทุนเพื่อไปกอสรางบานจัดสรรและกิจกรรมอื่น ๆ สงผลใหตนตาลโตนดที่เคยอยูตามหัวไรปลาย
นาถูกตัดโคนลมไปเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว แตก็ไดมีการปลูกตนตาลโตนดเพื่อทดแทนบางแลว 
โดยที่การปลูกตนตาลโตนดของตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดมีการรวมตัวกัน
จัดตั้งเปนหมูบานน้ําตาลสดขึ้น  หนวยงานภาครัฐโดยกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณตลอดจนภาคเอกชนและองคการบริการสวนตําบล ไดประสานความรวมมือในการขอ
งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมสนับสนุนอาชีพ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักทองเที่ยวในจังหวัดทั้งใกล
และไกลไดสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของชาวชนบท ไดชมทัศนียภาพและดื่มน้ําตาลสดจาก
ธรรมชาติที่มีเพียงแหงเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออก  หนวยงานภาครัฐจึงไดประสาน
ความรวมมือเพื่อการอนุรักษและสงเสริมผูประกอบอาชีพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด โดยกอสราง
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อาคารน้ําตาลสดขึ้น ที่หนาหมูบาน หมูที่ 11 บานบางทองหลาง งบประมาณเจ็ดแสนบาทเศษ อาคารนี้
สรางอยูติดถนน สายหลัก ตัวอาคารประกอบดวยสถานที่สําหรับจําหนายยอย ๆ จํานวน 6 ราน มีหอง
เก็บสินคา เตาสาธิตการตมเคี่ยวน้ําตาล สะพานขนาดเล็กสามารถขามไปชมดงตาลได มีหองน้ํา และ
ลานจอดรถคอนกรีตวัตถุประสงคของการกอสรางเพื่อใหชาวบานที่ปลูกรานขายน้ําตาลสองขางทาง
ซ่ึงเปนหลังคามุงจากไดขึ้นไปขายน้ําตาลบนอาคารนี้ และรวมกลุมการจําหนายเพื่อสรางอํานาจใน
การตอรองราคา  
  แตมุมมองของชาวบาน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักไดเลาวา เมื่ออาคาร
หลังนี้กอสรางเสร็จ เกษตรอําเภอไดขอใหชาวบานรวมกลุมขึ้นไปขายที่อาคารหลังใหม ปรากฏวา 
เมื่อนําผลผลิตน้ําตาลขึ้นไปขายได 7 วัน ชาวบานไดสลายตัว ดวยเหตุผลหลายประการ ผูวิจัยรวบรวม
เหตุผลไดดังนี้  
  1)  การขายบนอาคารหลังใหมนั้นเปนการขายสินคาชนิดเดียวกัน คือ 
น้ําตาลสด และ น้ําตาลงบ ดังนั้น ลูกคาสวนใหญจะซื้อน้ําตาลรานที่ไดขายในชองจําหนายแรกที่อยู            
ติดถนน ลูกคาจะไมเดินเขาไปซื้อจนถึงรานที่อยูดานใน ผูที่จําหนายอยูดานในจึงขายไดไมดีนัก 
   2) น้ําตาลที่เหลือจากการจําหนายในแตละวัน ตองตกเปนภาระแกหัวหนา
กลุมแตเพียงผ ู เดียว เชน เทออกจากถุงเพื่อตมใหเดือดสําหรับเก็บไวรวมตมกับน้ําตาลที่ไดใหมขายใน
วันรุงขึ้น ถาเหลือจํานวนมากจะตองเคี่ยวเปนน้ําตาลงบ ซ่ึงเปนงานที่หนัก หัวหนากลุม          ไม
สามารถดําเนินการไดแตเพียงผูเดียว เมื่อมีการระดมใหมาชวยกัน ชาวบานเห็นวา การดําเนินการ
ดังกลาวเปนเรื่องยุงยาก ไมสะดวก เพราะผูที่ประกอบอาชีพนี้แตละหลังคาเรือนมีเตาตมเคี่ยวเปนของ
ตนเองทุกหลัง ดังนั้น หากดําเนินการที่บานของตนเองในแตละครัวเรือนจะสามารถทําไดสะดวกกว า

การที่ตองมาทําเรือนน้ําตาลสด รวมทั้งตองเคลื่อนยายส่ิงของจากบานมาที่เรือนน้ําตาลระยะทางของ
แตละหลังคาเรือนอยูระหวาง 500 เมตร จนถึง 2 กิโลเมตร  
  3)   ชาวบานที่ปลูกเรือนน้ําตาลมุงจากขายริมทาง  สวนใหญจะปลูกอยูหนา
บานตนเอง มีเตาตมเคี่ยวอยูใกลบริเวณจุดขาย สามารถเดินเขาบานไปดูแลคนแก และบุตรหลานซึ่งยงั
เล็ก ๆ ในบานได มีบางครัวเรือนที่ตองออกจากซอยมาจําหนายที่โรงเรือนที่ปลูกไวริมทาง ซ่ึงก็มี
ความพอใจที่จะขายเชนนั้น  
  4)  การขึ้นมาใชพื้นที่จําหนายบนอาคารน้ําตาลสด ผูจําหนายแตละราย
จะตองจายคาบํารุงสถานที่ และคาสาธารณูปโภค ซ่ึงเปนการเพิ่มคาใชจายใหกับตนเอง  
  5) ชาวบานใหเหตุผลวา การขายน้ําตาลพื้นบานในโรงเรือนที่มีหลังคา          
มุงจาก เปนเอกลักษณแสดงถึงความเปนไทย และเปนเอกลักษณของตําบลปากน้ําที่เขากับบรรยากาศ
ของการทําน้ําตาลโตนด จึงตองการที่จะรักษาความเปนไทยไวเชนเดิม ดังนั้น ชาวบานจึงยังคงขาย
น้ําตาลพื้นบานอยูที่โรงเรอืนริมทางจนถึงทุกวันนี้  
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  จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน ภาครัฐยังคงใหการสนับสนุนและหาทางใช
ประโยชนจากอาคารน้ําตาลสดที่ไดกอสรางไว  โดยจัดประชุมคณะกรรมการและผูนําชุมชนขึ้น ผูวิจยั
ไดมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการชุมชนตําบลปากน้ํา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ผูเขาประชุม
ประกอบดวย 
 1.   นายไพศาล เทียมเกา   นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
 2.   นายสุพจน      ศรีสวัสดิ์ เทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
 3.   นายนลิต วนะภูต ิ เทศมนตรีตําบลปากน้ํา 
 4.   นางธัญญาภรณ  อินทปชฌาย        นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว. 
 5.   นายบุญคุม    นพพะ กํานันตําบลปากน้ํา 
 6.   นายจําลอง กุมภีร ผูใหญบานหมู 11 บางทองหลาง 
 7.   นางโกสุม      อุดมรักษ ผูชวยผูใหญบานหมู 11 บางทองหลาง 
 8.  นางนงนุช      บูเตียว  ผูนําชุมชน 
 9.   นางแสงสุดา  สุขสวัสดิ์ กรรมการ 
 10. นางสาวลักษณาพร โรจนพิทักษกุล  ผูวิจัย (ผูรวมประชุม) 
 คณะกรรมการชุดดังกลาวไดมีการอภิปรายเกี่ยวกับอาคารหมูบานน้ําตาลสด
หลากหลาย ดวยอาคารนี้ทําสัญญาเปนเวลา 10 ป บนพื้นที่ที่มีเจาของ หากพนกําหนดแลว ทรัพยสิน
จะเปนของเจาของที่ ดังนั้น เพื่อใหเกิดการใชประโยชนไดอยางแทจริงนาจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน 
และปรับใหเปนรานคาชุมชน ซ่ึงที่ประชุมมีความคิดเห็นวาโครงการนี้เปนนโยบายของจังหวัด การ
ดําเนินการปรับปรุง ดูแล และคาสาธารณูปโภคอาจจําเปนตองใชงบประมาณจากภาครัฐ และการที่จะ
ใหชุมชนเขามาดูแลนั้น ชุมชนไมมีเวลาพอที่จะทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางยั่งยืน 
  2. การจัดงานแสดงสินคาประจําป ของหนวยงาน ราชการ ประกอบดวย     
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดงานในชวงเทศกาลตรุษจีน งานมะมวง อาหาร และของดีอําเภอบางคลา 
จัดประมาณเดือนเมษายนของทุกป งานวันมะมวงและของดีเมืองแปดริ้ว ประมาณเดือน เมษายนของ
ทุกป งานสรงสนาน สงกรานต แปดริ้ว วันที่ 12 – 13 เมษายน ของทุกป งานที่ไดจัดขึ้นนั้นหนวยงาน
ภาครัฐจะจัดใหมีการออกรานแสดงและจําหนายสินคามากมายหลายชนิด และน้ําตาลสดตําบลปากน้ํา
เปนผลผลิตอีกชนิดหนึ่งที่ไดเขารวมงานแสดงสินคา สําหรับงานกาชาดประจําป 2548 จัดขึ้นที่ศาลา
กลางจังหวัดและบริเวณใกลเคียง ระหวางวันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงรวมงานนมัสการหลวงพอ
พุทธโสธร งานลอยกระทง งานกาชาดเขาดวยกัน มีการละเลนแบบไทย ๆ และการรับประทานอาหาร
ไทย แสดงวิถีชีวิตแบบไทย ๆ มีการแตงชุดไทย  สําหรับน้ําตาลสดไดมีการจําหนายโดยใสภาชนะ
กระบอกไมไผ ซ่ึงไดรับความสนใจและจําหนายไดดีในงานดังกลาวดวย นอกจากงานของจังหวัดแลว 
ในงานประจําปที่อําเภอบางคลาไดจัดขึ้น ผูวิจัยไดนํากลุมผูขายน้ําตาลที่มีศักยภาพและความพรอมคือ
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นายมนัส กลอมเกลี้ยง ออกรานเพื่อการสงเสริมการขาย ช่ือราน “น้ําตาลสด น้ําตาลงบ” ในงาน 
“มะมวง อาหาร ของดีเมืองบางคลา” ณ บริเวณหนาที่วาการอําเภอบางคลา สินคาประกอบดวย น้ําตาล
สด น้ําตาลงบ งวงตาลตากแหงแกโรคเบาหวาน ขนมตาล  ผลผลิตรวมดังกลาวไดมาจากหลายครัวเรอืน 
ในระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2548  โดยทดลองเปลี่ยนบรรจุภัณฑน้ําตาลสดใสขวดพลาสติก
ใส  พบวาผลผลิตภัณฑจากตาลเปนที่สนใจและจําหนายไดดีทุกชนิดทั้งบุคคลในทองถ่ินและตางถิ่น 
ประชาชนจะรูจักน้ําตาลโตนดในชื่อของ “น้ําตาลปากน้ํา”  และไดมีผูสนใจขอที่อยู เบอรโทรศัพท และ
ที่ตั้งของหมูบาน เพ่ือการติดตอรับซ้ือไปจําหนายปลีกในคราวตอไป  ตอจากนั้น ผูจําหนายไดทดลอง
นํารูปแบบผลิตภัณฑบรรจุขวดมาวางขายที่หมูบานน้ําตาลสด พบวา ผูบริโภคที่เปนคนในพื้นที่ไมนิยม
น้ําตาลสดที่บรรจุขวด เนื่องจากไดปริมาณน้ําตาลนอยกวาการบรรจุถุง อยางไรก็ดีจากที่ไดกลาว
มาแลวนั้น  นับไดวางานประจําปเปนงานที่สงเสริมและเผยแพรสินคาใหเปนที่รูจักของผูบริโภคได
กวางขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนปจจัยสงเสริมการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราไดเปนอยางดี   
  3. การสงเสริมดานการทองเที่ยว  เมื่อกลาวถึงการทองเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
แลว ทุกคนจะตองนึกถึงการไดมานมัสการหลวงพอพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดที่คน         
ทั่วประเทศใหความเคารพนับถือ จากยุทธศาสตรจังหวัดฉะเชิงเทราป 2549 ตัวช้ีวัดดานการทองเที่ยว
พบวา การจําหนายธูปเทียนมีประชาชนมาซื้อธูปเทียนเดือนละหนึ่งลานชุดเศษ ดังนั้น บริษัทบางปะกง
ชารเตอร จํากัด และเกษตรอําเภอ ไดรวมมือกันจัดทองเที่ยวแบบ Day Trip เสนทางมาจากกรุงเทพฯ – 

สุวินทวงศ  นมัสการหลวงพอพุทธโสธร  → ลองเรือชมแมน้ําบางปะกง ขึ้นที่ตลาดบานใหม (เฉพาะ

วันเสาร - อาทิตย) → วัดประชาสโมสร (เลงฮกยี่) → ลองเรือกลับมาที่วัดโสธร → ศาลหลักเมือง 

→ เจาแมกวนอิมลอยน้ํา → วัดอุภัยภาติการาม (ซําปอกง) → มุงหนาสูอําเภอบางคลา (ถนน 304 

ฉะเชิงเทรา – กบินทรบุรี) แวะที่วัดโพธิ์บางคลา → ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช → อนุสรณ

สถานพระสถูปเจดียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช → บานน้ําตาลสด (ตําบลปากน้ํา) → ส้ินสุดที่
ลองเรือชมทัศนียภาพรอบเกาะลัด เปนตน 
 4. กระบวนการเรียนรู  วิถีชีวิตการทําตาลควบคูกับการทํานาในอดีตจวบจน
ปจจุบัน แมจะมีกระแสบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเขามาในหมูบาน แตนั่นก็เปนอีก
หนทางหนึ่งที่ชวยใหผูที่ประกอบอาชีพทําน้ําตาลโตนดไดเรียนรูและพรอมที่จะปรับตนเองใหเขากับ
สังคมในยุคปจจุบัน การโคนลมตนตาลที่เปนทรัพยากรของตําบลไปประกอบอาชีพอ่ืน ที่มีทั้งประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว  อยางไรก็ดี ชาวบานไดเรียนรูวาการเลี้ยงกุงใหรํ่ารวยนั้น ไมไดยั่งยืน กําไร
ไมไดเกิดขึ้นทุกรอบของการจับกุง  ในชวงหลัง ๆ มีการเลี้ยงกุงกันมาก เกิดน้ําเนาเสีย หลายครัวเรือน
ประสบปญหาการขาดทุน กุงเปนโรค ผูวิจัยพบปายประกาศขายบอกุงราคาถูกติดอยูตามเสาไฟฟาใน
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ตําบลปากน้ํา ชาวบานมีหนี้สินจํานวนมาก  สําหรับผูที่ยังคงประกอบอาชีพทําน้ําตาลพื้นบานจากอดีต
ถึงปจจุบัน ไดพบวา ตนเองสามารถขายน้ําตาลไดเงินมากขึ้น ขณะที่หาน้ําตาลไดนอยลง เนื่องจาก
น้ําตาลมีนอย แตความตองการบริโภคมีมาก  ชาวบานไดเห็นคุณคาของตนตาลโตนด และเรียนรูวา 
การอยูอยางพอเพียงทําใหตนอยูอยางมีความสุข  มีหนี้สินบางซึ่งไมมากนัก และไมมีหนี้สิน  สําหรับ
ครัวเรือนที่มีหนี้สินสวนใหญเปนการกูเงินกองทุนหมูบาน แตชาวบานก็เรียนรูวา การทําน้ําตาล
สามารถสรางรายไดไดทุกวัน ในชวงที่น้ําตาลใหผลผลิตนอย ชาวบานจะขายน้ําตาลควบคูกับสินคา
อ่ืน ๆ ดวย เชน  ขนมจาก หมวกกุยเลย  เปนตน     
  5.  การประชาคมเพื่อการอนุรักษและสงเสริมการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนดใหคงอยูไดอยางมีคุณคา  โดยหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมขอความ
รวมมือจากชาวบานตําบลปากน้ํารวมกันอนุรักษตนตาล  ไมโคนลม สรางความตื่นตัวใหกับชาวบาน 
โดยการใหความรูซ่ึงมีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาชีพใหเปนเอกลักษณของชุมชน สามารถสรางงาน 
สรางรายได และสามารถเปนครูภูมิปญญาใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูวิธีการทําตาล ใชเปนจุดสาธิตให
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไปไดชม เปนการกระตุนใหชาวบานรูสึกภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรที่ตนมีอยูและเห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพการทําน้ําตาลพื้นบาน  
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก กลาววา “เดือนนี้น้ําตาลเริ่มใหผลผลิตน้ําตาล
แลว จะใหผมไปทําอะไร ผมไปไมไดหรอกนะ ผมไมวาง เพราะตองขึ้นไปนวดตาลแลว...” เปน           
คํากลาวที่ผูใหขอมูลหลักกลาวกับผูวิจัยในชวงเดือนพฤศจิกายน 2548 และกลาวตอไปอีกวาน้ําตาล
ขายดี มีคนสั่งจองยังหาน้ําตาลใหไมพอกับความตองการ พรอมกับชี้ใหผูวิจัยไดดูรายการสั่งจองบน
กระดานที่จดบันทึกไว  จากคํากลาวของผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนคนรุนใหมอยูตางอําเภอที่ไดเขามาทํา
ตาลในตําบลนี้จากการมีคูครองไดกลาวกับผูวิจัยนั้น แสดงใหเห็นวา  น้ําตาลโตนดมีคุณคา มี
ความสําคัญตอชีวิตที่สามารถสรางรายไดเพื่อเล้ียงครอบครัวได  ดังนั้น จากอดีตที่ผูเฒาเลาวา “ใคร
เดินผานอยากกินน้ําตาลก็หยิบจากกระบอกเทดื่มไดเลย  ไมหวง เพราะหางาย หากไมใหกินจะทําให
ตนตาลใหน้ําตาลนอย”  ดูเหมือนวาความเชื่อนี้จะคอย ๆ เลือนรางไปแลว เพราะน้ําตาลโตนดไดเปลี่ยน
สภาพจากเดิมที่มีมากหางาย กลายเปนของหายากและเปนเศรษฐกิจของชุมชนตําบลปากน้ําไปแลว 
  อยางไรก็ตาม การดําเนินการของภาครัฐยังคงเปนระบบการกําหนดนโยบายมา
จากระดับบน บุคคลที่เปนตัวแทนของภาครัฐยังคงดําเนินงานในระบบเดิม นําคําสั่งจากระดับบนมา
แจงใหประชาชนทราบ หรือดําเนินการตามนโยบาย การดําเนินการบางอยางจึงยังไมประสบ
ความสําเร็จ นอกจากนี้ ในการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตของประชาชนใหไดความสะอาดตาม
มาตรฐาน การปรับปรุงบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา หรือเพิ่มชองทางการจําหนาย เปนเพียงการจัดอบรม
ใหความรูเทานั้น แตประชาชนยังไมสามารถดําเนินการเองไดทั้งหมด สภาพการผลิตน้ําตาลจาก
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ตาลโตนดจึงยังคงเปนแบบเดิม ๆ   ดังนั้น การดําเนินการเพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่ดี จึงยังไมมีการ
ดําเนินการที่เห็นผลชัดเจน   
  จะเห็นไดวา ปจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามี
การเรียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยท่ี
สงเสริมการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา คือ   
 1.   มนุษยมีศักยภาพในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได การเรียนรูจะชวย
สรางสรรคภูมิปญญาใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง กอใหเกิดความภาคภูมิใจ 
และความปติแกผูเรียนรูดวย บําเพ็ญ เขียวหวาน (2544, หนา 195) กลาววา เกษตรกรมีสติปญญา 
ความจํา และโอกาสในการเรียนรูและทําความเขาใจตอส่ิงตาง ๆ แตกตางกัน รวมทั้งความสามารถใน
การปรับตัวตอส่ิงใหม ๆ สถานการณใหม ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ดังนั้น การสงเสริมอาชีพเกษตรเพื่อให
เกษตรกรสามารถเผชิญหนากับสถานการณนั้น ๆ และตอบโตได จะสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สถานการณไดในที่สุด 
  2.   เปาหมายของการพัฒนารูปแบบ คือ การสรางวิธีคิดใหคนในชุมชนโดยเนน 
“การมีสวนรวม”  นรินทรชัย พัฒนวงศา (2547, หนา 4 – 27) และนภดล เชนะโยธิน (2548, หนา 5)  
กลาววา คือ การที่ฝายใดฝายหนึ่งไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมตัดสินใจ (co - 
decision) อยางมีอิสรภาพและเสมอภาค รวมทั้งทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมใหเกิดความ
เขาใจของการที่ตองพึ่งพากันและการเชื่อมตอประสบการณระหวางบุคคลและชุมชนโดยผาน
กระบวนการกลุมโดยมีวัตถุประสงคเปนจุดรวมเพื่อเสริมสรางพลังใหคนในชุมชนสามารถ 
“พึ่งตนเอง” และ “พึ่งพากันเอง” ไดมากขึ้น    
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ชุมชนทองถ่ินมีภูมิปญญา มีความเชี่ยวชาญ เปนทุนของ
ชุมชนที่เอ้ือตอการเรียนรู และการพัฒนา เพื่อนําไปสูกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา โดย
การมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยดังกลาวทั้งสองสวน ไดแก ทุนทางสังคม และทุนทางภูมิปญญา ความ
เชี่ยวชาญการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด ผลิตเปนผลผลิตน้ําตาล 2 ชนิด คือ น้ําตาลสด และน้ําตาลงบ 
อันเปนเอกลักษณของชุมชนที่มีชื่อเสียงรูจักกันโดยทั่วไปวา “น้ําตาลปากน้ํา” การประสานความ
รวมมือจากองคความรูดั้งเดิม และทรัพยากรธรรมชาติตนตาลโตนดที่มีอยูในชุมชนผสานกับความรู
ทางวิชาการรวมสรางและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด เกิดเปน “องค
ความรูใหม” ของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 
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5.11 สรุป :  สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 
  การผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด ชาวบานยืนยันตรงกันวาเปนอาชีพที่กอใหเกิดรายได
โดยตรง ทั้งครัวเรือนที่ประกอบเปนอาชีพหลักและครัวเรือนที่ประกอบเปนอาชีพเสริมนอกเหนือจาก
การไปรับจางนอกภาคเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือการนําน้ําตาลที่ไดมาแปรรูปอยางงายคือ
ตมเดือดขายเปนน้ําตาลสดและแปรรูปเปนน้ําตาลเขมขนเรียกวาน้ําตาลงบอันเปนสินคาที่เปนผลผลิต
ที่สําคัญของชุมชน การใชแรงงานของแตละครอบครัวจะเปนแรงงานภายในครัวเรือน ไดแก พอ             
ลูกชาย นองชาย หรือพี่ชาย ทําหนาที่ขึ้นตาล และเริ่มกระบวนการผลิตตั้งแตนวดตาล ปาดตาล ดองตาล 
และเก็บน้ําตาลจากตนตาลโตนด มีแมบาน นองสาว นองชาย หรือลูกสาว เปนผูทําหนาที่เคี่ยวตาล 
และการจําหนายซึ่งจะเปนหนาที่ของผูหญิง รายไดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโดยเฉลี่ย 5,000 บาท
ตอเดือน  
  สําหรับน้ําตาลสดหรือน้ําตาลงบที่ครัวเรือนผลิตได ทุกครัวเรือนกลาวตรงกันวาสามารถ
จําหนายไดทันที มีลูกคามารับซื้อถึงบาน กรณีจําหนายปลีกสามารถทํากําไรไดดีกวาการขายสง 
สําหรับชวงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมเปนชวงที่ตาลโตนดใหน้ําตาลจํานวนมากและน้ําตาลใส 
มีรสหอมหวาน การขายน้ําตาลสดจะไมคอยดีนักเนื่องจากเปนฤดูหนาว การสงเสริมจากหนวยงาน
ภาครัฐยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน อยางไรก็ตามหนวยงานไดสงเสริมโดยพากลุมผูประกอบอาชีพไป
ศึกษาดูงานการทําน้ําตาลพื้นบานที่จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับเกษตรอําเภอบางคลาเปนหนวยงาน
ที่ลงไปใหความรูและสงเสริมสนับสนุนกับกลุมอาชีพ  จากการสัมภาษณเกษตรตําบล พัฒนากร 
สมาชิกเทศบาลตําบลปากน้ํา  และผูที่ เกี่ยวของใหการสนับสนุน ซ่ึงกลาววา หนวยงานไมมี
งบประมาณสนับสนุนโดยตรง สําหรับหนวยงานเทศบาลตําบลปากน้ํา มีงบประมาณเพื่อการอบรมให
ความรูในการประกอบอาชีพ จํานวน 3,000 บาทตออาชีพเทานั้น  กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
นั้นเปนการใหความรูในเรื่องการผลิตน้ําตาลใหปลอดภัย และใหคําแนะนําในเรื่องการพัฒนา             
บรรจุภัณฑใหดูทันสมัยเหมาะสมกับตลาดในยุคปจจุบัน  แตไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม   
ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพการผลิตน้ําตาลของชุมชนตําบลปากน้ํา ซ่ึงมีการดําเนินการตามปจจัยทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนกระบวนการ   แสดงดังภาพที่ 23 
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ผูผลิต (Abilities) 
เปนผูกระทํา 

(Actor) 

 
 
 

                                              
 
 
 
                                            
 
 
                       
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  23  แสดงสภาพการผลิตผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้าํ 
 

  จากภาพที่ 23 แสดงใหเห็นสภาพการผลิตน้ําตาลของชุมชนตําบลปากน้ํา ประกอบดวย 
ผูผลิต ซ่ึงเปนผูมีความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ เปนผูกระทําการผลิต (Actor)  โดยพึ่งทรัพยากร
ที่มีอยูในชุมชนเปนวัตถุดิบ  การผลิตเปนแบบครอบครัวที่ใชแรงงานของสมาชิกในครัวเรือน สําหรับ
การขายเพื่อใหเกิดรายได แบงเปนการขายสงใหแกผูมารับโดยตรงจากผูผลิต และจําหนายปลีกโดย
สมาชิกในครอบครัวใหแกผูบริโภค เปาหมายเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง และเพื่อสนองความ
ตองการในดานเลือกซื้อส่ิงของเพื่อการดํารงชีวิต 
  ดังนั้น จากขอมูลที่เกี่ยวกับการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ําที่ได   
กลาวมา นับวาเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นภาพรวมที่เปนเหตุการณที่ผานมาแลวในอดีต และเปนที่มาของ
เหตุการณที่เปนอยูในปจจุบัน  กลาวคือ สภาพที่เปนอยูในปจจุบันเปนเสมือนภาพนิ่งของโครงสราง
และสภาพทั่วไปที่สําคัญของชุมชน ทําใหผูวิจัยเขาใจสภาพพื้นฐานของการประกอบอาชีพการผลิต
น้ําตาลอันจะนําไปสูการสรางรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดโดยการปฏิบัติ 

ทรัพยากร 
(resource) 

รายได 
(income) 

ครอบครัว/
แรงงาน 
(Family 

เลือก 
(Choose) ผลิตส่ิงของ 

(Products) 
เลือก 

(Choose) เลือก 
(Choose) 

ซ้ือส่ิงของ 
(Buyer) 

สนองความ
ตองการ  
(Need) 

ภายใตวัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคม 

ผูขาย 
(seller) 

ผูบริโภค 
(Consumer) 

ภายใตบรรทัดฐานทางสังคม 
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การวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน ผูวิจัย  และหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรไดคิด       
ไดทํา ไดมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรูถึงศักยภาพและทุนของพื้นที่ และตองการที่จะพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูใหดีขึ้น อันจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงท่ีดีของชุมชน โดยมีเปาหมายสําคัญก็คือการ
ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลไดรับการพัฒนาไปสู กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การผลิตได
มาตรฐาน การจําหนายโดยผานพอคาคนกลางนอยที่สุดและที่สําคัญครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้น และจาก
การจัดเวทีชาวบาน การสํารวจขอมูลเชิงปริมาณ การสัมภาษณ  พบวา ชุมชนมีปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกชุมชนที่มีศักยภาพเปนทุนของชุมชนสรุปได  4  ดาน คือ 
  1.  ผูนําชุมชน (Leadership : L) โดยที่ชุมชนมีผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
อยูในชุมชน ที่ไดรวมกันดําเนินงานตาง ๆ ภายในชุมชน 
  2.  โครงสรางทางสังคม (Structure : S) ชุมชนมีทรัพยากร (resource) ที่สามารถนํามา 
ใชประโยชนไดตามตองการ  มีระบบเครือญาติ มีการแบงบริเวณที่กอใหเกิดการอยูรวมกันอยางมี
อิสระ ชุมชนมีการตั้งถ่ินฐานที่เอื้ออํานวยและกอให เกิดความสัมพันธที่อยูรวมกันตามธรรมชาติ 
  3.  ชุมชนมีผูผลิตท่ีมีความสามารถ (Abilities : A) ที่เปนบุคคลในสังคม ชุมชน เปนผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญดานภูมิปญญาทองถ่ินเปนผูกระทาํ (actor) เพื่อใหเกิดผลผลิตโดย
ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน 
  4.  ชุมชนมีวัฒนธรรม (Culture : C) ชุมชนมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
ที่กอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เกี่ยวของทั้งในดานความสัมพันธกับการใชประโยชน
จากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และวัฒนธรรมการบริโภคของคนในสังคม 
ชุมชนที่ยังคงติดในรสชาติของน้ําตาลพื้นบาน การกินอาหารไทยและมีความเปนครัวไทย 
ภายใตวัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคม   
  ผูวิจัยจะไดนําขอมูลคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการผลิตผลผลิตน้ําตาลของชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มาใชเปนพื้นฐานในการสรางรูปแบบการอนุรักษและ
สงเสริมอาชีพการผลิตน้ําตาลบนเงื่อนไขของปรากฏการณที่เปนขอเท็จจริงในปจจุบันภายใตกฎเกณฑ 
และบรรทัดฐานทางสังคมมากที่สุดตอไป 
 

 
 


