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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาค าหรือชื่อเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของ
ชาวบ้าน 2) ประมวลภูมิพื้นบ้านรู้เรื่องตาลโตนดและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีผ่านการวิเคราะห์
ระบบค า ข้อมูลเก็บจากชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องตาลโตนดและใช้ประโยชน์จากตาล ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะที่ต าบลถ้ ารงค์และต าบลต าหรุ ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกต
ทั้งแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติ
พันธุ์ ประกอบด้วยการจัดกลุ่มความหมาย (semantic field) การวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย 
(componential analysis) และการจ าแนกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy)  

ผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงภูมิรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับตาลโตนดที่สะท้อนจากค าศัพท์ในวง
ความหมายต่างๆ ได้แก่ การจ าแนกเพศของตาลโตนด พันธุ์หรือชนิดของตาล ส่วนต่างๆ ของต้นตาล 
การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาล และผลผลิตจากตาลโตนด โดยน าเสนอในลักษณะของอนุกรมวิธาน 
(taxonomy) ส่วนหนึ่งของการศึกษาชี้ให้เห็นความรู้อย่างลุ่มลึกของคนท าตาลเกี่ยวกับส่วนของต้น
ตาลและความพิถีพิถันของกรรมวิธีเก็บน้ าตาลที่ปรากฏผ่านค าเฉพาะ นอกจากน้ีการให้ความหมาย
ของค าเกี่ยวกับตาลตามมุมมองชาวบ้านยังสะท้อนให้วัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรี ได้แก่ วิถีอาชีพ
และช่วงเวลาท าตาล วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจากตาล และความเชื่อและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
อาชีพท าตาล งานวิจัยนี้น าไปสู่ความเข้าใจความรู้พฤกษศาสตร์ตาลแบบพื้นบ้านและวิถีวัฒนธรรม
ตาลของคนเพชรบุรีซึ่งยังประโยชน์ต่อการสืบทอด การอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรตาลของท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพท าตาล และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ศาสตร์สาขาอื่นๆ ต่อไป 
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Abstract 
This research aims to; 1) investigate Phetchaburi People’s use of terms and 

words relating to Palmyra palm, and 2) compile their local knowledge and culture of 
using Palmyra palm through an analysis of terminology.  The data are collected from 
people who have prudent knowledge of Palmyra palm, mostly Palmyra palm product 
makers, in Tham Rong and Tam Ru sub-districts, Ban Lard District, Phetchaburi province. 
Data collection methods include in-depth interviews and non-participant/participant 
observation. An ethnosemantic approach including semantic field, componential 
analysis and folk taxonomy are applied to analyze the word data.    

The findings show that the local knowledge and culture of using the Palmyra 
palms are reflected in their uses of lexical terms which comprise a classification of 
genders, species and types, parts of a Palmyra palm tree, the harvesting process, 
produces and products of Palmyra palm.  They are precisely illustrated in a taxonomy 
diagram.  The results of this study also  highlight that the Palmyra palm product 
makers’specialized knowledge of Palmyra palm trees and the detailed and the careful 
process of collecting palm sugar juice are manifested in their uses of technical terms. 
I n  a dd i t i o n , these terminologies and their meanings mirror their culture of using 
Palmyra palm which in this research study is called Palm culture. This Palm culture 
entails their way of living and timing of making palm products, local food made of 
Palmyra palm, beliefs and traditions r ega rd ing  to the profession of making Palmyra 
palm product. This research provides an insight into the ethnobotanical knowledge of 
Palmyra palm and the Palm culture.  It contributes to the knowledge transfers, the 
conservation of local culture, the local Palmyra palm resource management, and the 
professional development of Palmyra palm product making.  The results of this study 
can be applied in other related disciplines. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

เพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีต้นตาลมากอันดับต้นของประเทศไทย ตาลโตนดจึงนับเป็นพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้งเป็น
ต้นไม้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วย ดังตราประจ าจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นภาพพระราชวังพระนครคีรี (เขา
วัง) และผืนนาข้าวขนาบด้วยต้นตาลโตนด ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
คนเมืองเพชรที่ผูกพันกับตาล แม้ว่าในปัจจุบันต้นตาลจะมีจ านวนน้อยลงกว่าอดีตมาก แต่จังหวัด
เพชรบุรีก็ยังคงเป็นเมืองที่มีวิถีแห่งตาลและเป็นที่รู้จักขึ้นชื่อในเรื่องตาลสืบมาช้านาน ในหลายๆ 
ชุมชนที่มีต้นตาล ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์จากตาลเพื่อเป็นอาหารและ เป็นอาชีพเสริมเลี้ยง
ครอบครัว เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจขนมหวาน สินค้าของที่ระลึก และการท่องเที่ยว    
เป็นต้น ผลผลิตสดโดยเฉพาะน้ าตาลโตนดนั้นน าไปใช้เป็นส่วนผสมที่ส าคัญในการท าขนมหวานเมือง
เพชรที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดยังสามารถ
พัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2554) ได้
พิจารณาคัดเลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 10 จังหวัดเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
City) ในด้าน “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”  

จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมือง
ตาลโตนด” ขึ้น โดยวางยุทธศาสตร์ 4 ประการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ 1) ส่งเสริมการปลูก
ตาลโตนด 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด 3) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากตาลโตนด และ 
4) ประชาสัมพันธ์เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” โดยมุ่งหวังให้
ตาลโตนดอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรี และน ารายได้เข้าสู่ชุมชนจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืนมั่นคงและ
ต่อเนื่องตลอดไป (รายงานบทสรุปผู้บริหาร, 2559) จะพบว่าหลายชุมชนหันมาอนุรักษ์และให้ความ
สนใจในการท าสวนตาล เช่นที่ชุมชนถ้ ารงค์ ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด ชาวบ้านส่วนหนึ่งมีการปลูก
ตาล ท าตาลเป็นอาชีพ จนเป็นที่รู้จักว่าเป็นหมู่บ้านตาลโตนด กลายเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวที่
น่าสนใจแก่การเรียนรูภู้มิปัญญาและวิถีแห่งตาล  

ภูมิรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับตาลของชาวบ้านนับว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรตาลของท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจตาลซึ่งจะ
โยงไปถึงการสร้างอาชีพและรายได้หรือเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการด ารงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ตาลของจังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมามีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจตาลในแง่มุมต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จาก
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ตาล การเปลี่ยนแปลงอาชีพท าตาล แนวทางการอนุรักษ์ รวมทั้งมีการจัดโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ชุมชนตาลโตลดโดยสถาบันต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นต้น  แต่ยังไม่มีงานศึกษาวิจัย
ทางด้านภาษา ซึ่งภาษานั้นเป็นระบบความรู้ระดับลึกของคน ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดหรือ
ส่งต่อความรู้และวัฒนธรรม ดังที่  Fraenkel (1967: 22) กล่าวว่า “As is generally known, 
language is key to cultural and knowledge transmission.”  โดยเฉพาะค าในภาษาที่ใช้เรียก
สิ่งต่างๆ นั้นสามารถสะท้อนให้เห็นการจ าแนกสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
และการให้ความส าคัญต่อสิ่งนั้นของคนในชุมชน (Sapir, 1949 และ Frake, 1980) ในทางตรงกันข้าม 
การสูญหายของค าเรียกเหล่านั้น โดยเฉพาะจากการที่คนใช้ค ารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีความรู้ความ
ช านาญไม่อยู่แล้ว ก็จะท าให้ความรู้บางอย่างสูญหายไปด้วย ค าเรียกเกี่ยวกับเรื่องตาลโตนดก็ควรได้มี
การศึกษาวิจัยถึงโดยละเอียด จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าชาวบ้านผู้ที่ท าตาลมีค า
เรียกเกี่ยวกับตาลโตนดจ านวนมากทั้งเชิงพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์จากตาล  ตัวอย่างเช่น  
ตาลตัวผู้ ตาลตัวเมีย ดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย ตาลหม้อ ตาลไข่ ไม้คาบตัวผู้ ไม้คาบตัวเมีย น้ าตาลใส 
น้ าตาลสด น้ าตาลข้น น้ าตาลตงุ่น(น้ าตาลงุน) น้ าตาลเมา น้ าตาลเช้า น้ าตาลเที่ยง เป็นต้น และพูดถึง
ลักษณะของตาล อาทิ ตาลเจ็บ ตาลแหยง และอื่นๆ อีกมาก ชาวบ้านจ าแนกและให้ความหมาย
ส าหรับสิ่งเหล่านี้อย่างไร เหล่านี้คือความรู้และภูมิปัญญาแบบพ้ืนบ้านทั้งสิ้น  
 ตามที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาระบบค าเกี่ยวกับตาล เพื่อเข้าถึงภูมิรู้เรื่องตาลโตนด
ของคนเพชรบุรีและรวบรวมองค์ความรู้พื้นถิ่นที่ส าคัญนี้ให้เป็นระบบ กอปรกับเล็งเห็นว่าศิลปากรเป็น
มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ควรได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิถีเอกลักษณ์จังหวัดพื้นที่ตั้งเพื่อ
สร้างงานวิชาการเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาและวัฒนธรรมจะ
สามารถน าความรู้จากการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านภาษาในแง่มุมต่างๆ อาทิ 
ภาษาถิ่น ภาษากับธุรกิจและการท่องเที่ยวชุมชน และในการสอนด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของสังคมไทย  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาค าหรือชื่อเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของชาวบ้าน 
1.2.2 เพื่อประมวลภูมิรู้พื้นบ้านเรื่องตาลโตนดและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีผ่านการ

วิเคราะห์ระบบค า 
 
1.3 สมมตุิฐำนกำรวิจัย 

ระบบค าในวงความหมายเชิงพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ สามารถสะท้อนให้เห็นวิธีคิด
ในการจ าแนกแยกแยะและภูมิรู้เกี่ยวกับตาล ตลอดจนวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุร ี
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
การวิจยันีศ้กึษาค าหรือช่ือเรียกจ าแนกสิ่งตา่งๆ เก่ียวกบัตาลโตนดและการให้ความหมาย

ตามแบบชาวบ้าน โดยศกึษาค าในวงความหมาย (semantic domains) ทัง้เชิงพฤกษศาสตร์และ
การใช้ประโยชน์ ดงันีค้ือ การจ าแนกชนิดหรือประเภทของตาล ค าเรียกส่วนประกอบและลกัษณะ
ทางกายภาพของตาล สิ่งท่ีท าต่อตาลและอปุกรณ์ท่ีใช้ การใช้ประโยชน์ผลิตผลจากตาล และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัตาล เพื่อสะท้อนให้เห็นภมูิรู้ของชาวบ้านเร่ืองตาลและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่   
พืน้ท่ีในการวิจยัคือท่ีอ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่เป็นอ าเภอท่ีมีการท าตาลในหลาย

ต าบล มีช่ือเสียงในเร่ืองการท าน า้ตาลโตนด และมีต้นตาลมากเป็นล าดับต้นของจังหวัด โดย
เจาะจงเก็บข้อมลูจากชาวบ้านในต าบลถ า้รงค์และต าบลต าหรุของอ าเภอบ้านลาด ทัง้สองต าบลนี ้
ยังมีการท าตาลเป็นอาชีพอยู่มากและมีผู้ มีความรู้เร่ืองตาล ตามข้อมูลจากงานวิจัยของสุวิมล 
องัควานิช และนภสมน นิจรันดร์ (2556) และเกสร สวา่งพนาพนัธุ์ (2555)   

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา   
การวิจยันีด้ าเนินการตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2559 – เดือนสงิหาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี

ตัง้แตเ่สนอโครงการวิจยัจนถึงเขียนผลการวิจยั โดยเก็บข้อมลูภาคสนามระหวา่งเดือนพฤศจิกายน
2559 – เดือนกรกฎาคม 2561 
 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดและทฤษฏีทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnosemantics) เป็นวิธีการ
ศึกษาที่ท าให้เข้าถึงระบบปริชาน (cognitive system) นั่นคือระบบความรู้ ความคิด และมโนทัศน์
ของคนในชุมชนใดๆ จากการวิเคราะห์ภาษาโดยเฉพาะระบบค าศัพท์ของคนกลุ่มนั้น นอกจากนี้ยัง
สะท้อนให้เห็นว่าคนในแต่ละวัฒนธรรมมองเห็นหรือให้ความส าคัญ จ าแนกประเภทของสิ่งต่างๆ และ
เข้าใจสิ่งรอบตัวอย่างไร อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นแนวทางการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ และน าเสนอ
องค์ความรู้แบบพื้นบ้านออกมาอย่างเป็นระบบ เช่นในเรื่องการจ าแนกประเภทของสิ่งต่างๆ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของค าที่ใช้ในภาษา ลักษณะหรือเกณฑ์ที่ชาวบ้านใช้จ าแนกประเภทสิ่งต่างๆ ซึ่งสะท้อน
จากการให้ความหมายของค าในวัฒนธรรม เป็นต้น (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2549) เป้าหมายของการ
วิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์คือการตีแผ่ระบบความรู้จากมุมมองของชาวบ้าน วิธี
การศึกษาวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์มีหลายวิธี ส าหรับวิธีที่ใช้กันมาก ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (componential analysis) และการจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy) ซึ่ง 2 
วิธีนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยจะประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้  
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การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) เป็นการศึกษาความหมายของค า 
โดยแยกให้เห็นองค์ประกอบความหมาย (semantic component) หรืออรรถลักษณ์ (semantic 
features) ของค าต่างๆ เพื่อให้เห็นลักษณะเปรียบต่างกับค าอื่นในกลุ่ม สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการ
จ าแนกสิ่งต่างๆ ตามวัฒนธรรม (Nida,1975 และ Ottenheimer, 2006)   

การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy) หรืออนุกรมวิธานพื้นบ้าน จะใช้วิเคราะห์ค า
หรือชื่อที่มีความสัมพันธ์เป็นล าดับชั้น แล้วน ามาจัดเป็นระดับและเขียนเป็นไดอะแกรมเทียบเคียงได้
กับอนุกรมวิธาน (taxonomy) ทางวิทยาศาสตร์ การจัดจ าพวกแบบชาวบ้านสะท้อนให้เห็นลักษณะ
โลกทัศน์ของคน นอกจากนี้ยังสามารถท าให้เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในเกณฑ์การ
จ าแนกประเภทระหว่างพื้นบ้านกับทางวิทยาศาสตร์เทียบจากอนุกรมวิธานได ้  
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ภูมิรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ หรือความช านาญเฉพาะอย่างเป็นอย่าง
ดี ถึงขั้นใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาได ้เกิดจากประสบการณ์ตรงหรือการเรียนรู้จากบรรพบุรุษหรือจาก
คนในชุมชนด้วยกัน 

ระบบค า (Terminology) หมายถึง กลุ่มของค าหรือชื่อเรียกถึงลักษณะ ปรากฏการณ์ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ ตามความหมายของกลุ่มผู้ใช้ค า ในการศึกษานี้หมายถึงระบบค าที่
เกี่ยวกับตาลโตนดโดยเฉพาะ 

วัฒนธรรมตาล หมายถึง ผลรวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด การกระท า วัตถุ และวิถี
การด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด ที่สั่งสม เรียนรู้ และสืบทอดต่อๆ กันมา ร่วมกันในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นน้ันๆ  

คนท าตาล หมายถึง บุคคลที่ใช้ประโยชน์จากตาลเพื่อเลี้ยงชีพหรือเป็นอาชีพ ทั้งผู้เก็บน้ าตาล
โตนดจากต้นตาล ผู้เคี่ยวน้ าตาล หรือเอาผลผลิตอื่นๆ จากต้นตาล รวมทั้งเพาะปลูกตาล  

คนขึ้นตาล หมายถึง บุคคลผู้ปีนขึ้นต้นตาลเพื่อไปเก็บรองเอาน้ าตาลสดๆ หรือเก็บผลตาลลง
มาจากต้นตาล 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.7.1 ได้องค์ความรู้พื้นบ้านเรื่องตาลโตนดผ่านแง่มุมทางภาษา และน าเสนอความรู้ออกมา
อย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมต่อไป  

1.7.2 ประโยชน์ต่อท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นหรือที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นข้อมูลใช้ใน
งานพัฒนา ถ่ายทอด สืบสานความรู้และวัฒนธรรมตาลของท้องถิ่น 

1.7.3 ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถบูรณาการความรู้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการ
สอนด้านภาษาและวัฒนธรรม 



5 
 

 1.7.4 งานวิจัยนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
(ethnobotany) มานุษยวิทยา (anthropology) นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ (ethnoecology) ซึ่งสนใจ
วัฒนธรรมและความรู้พื้นบ้าน นอกจากนี้สามารถต่อยอดไปสู่การท าสารานุกรมหรือพจนานุกรมภาษา
และวัฒนธรรมในล าดับต่อไป 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การทบทวนวรรณกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี ข้อมูลบริบท
พื้นที่ศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการต่างๆ 
รวมทั้งจากระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
สรุปประเด็นการทบทวนวรรณกรรมไดด้ังน้ี 
 

 2.1 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 
2.2 แนวทางการศึกษาระบบคิดและวัฒนธรรมผ่านทางภาษา 

  2.2.1 อรรถศาสตร์ชาติพันธุ ์(Ethnosemantics) 
  2.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis) 
  2.2.3 การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (Folk classification) 
  2.2.4 การจัดกลุ่มทางความหมาย (Semantic domain) 
 2.3 บริบทพื้นที่วิจัยอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร ี
  2.3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
  2.3.2 ภาษาท้องถิ่น 
  2.3.3 วัฒนธรรมตาลเมืองเพชรของอ าเภอบ้านลาด 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.4.1 งานศึกษาวิจัยระบบค าเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ ์

 2.4.2 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาล 

 

2.1 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 
 ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร  และภาษาเองก็เป็นตัว
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ความรู้ และระบบคิดของคนแต่ละกลุ่ม การศึกษาเรื่องของภาษากับ
วัฒนธรรมนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากนักมานุษยวิทยา โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 19-20 บุคคลผู้น าความคิด
คนส าคัญคือ ฟร้านซ์ โบแอส (Franz Boas) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน โบแอสได้
เข้าไปศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของอินเดียแดงเผ่าต่างๆ ท าให้พบว่า ภาษากับวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในปี ค.ศ. 1911 มีการพิมพ์หนังสือชื่อ “Handbook of American 
Indian Language” โดยโบแอสเป็นผู้เขียนภาคบทน าของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเขาได้พูดถึงหลักการต่างๆ 
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ที่ใช้ในการท างานวิจัยภาษากับวัฒนธรรม และที่ใช้สอนลูกศิษย์ (วิภากร วงศ์ไทย, 2543: 1) กล่าวได้
ว่า โบแอสเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกมานุษยวิทยาทางด้านวัฒนธรรมสมัยใหม่และมีส่วนอย่างมากในการ
พัฒนาแนวทางการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ผลงานของโบแอสหลายชิ้นเป็นการวิเคราะห์
ภาษาของกลุ่มชนต่างๆ นอกจากนั้นงานวิจัยด้านวัฒนธรรมของเขาก็อาศัยวิเคราะห์ลักษณะทางภาษา
เป็นพื้นฐาน  การศึกษาของโบแอสยังคงเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่สนับสนุนแนวคิดภาษาสะท้อน
วัฒนธรรมทั้งในสาขามานุษยวิทยาและภาษาศาสตร์  เช่น การศึกษาภาษาเอสกิโม (Inuit) ในประเทศ
แคนนาดา โบแอสพบค าจ านวนมากเกี่ยวกับ snow ice และ seals สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมส าคัญ
ของพื้นที่หรือชุมชนนั้น นักมานุษยวิทยาในสายนี้จึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจวัฒนธรรมจากชื่อของสิ่งต่างๆ 
ตัวอย่างเช่น แต่ละวัฒนธรรมให้ชื่อส่วนของร่างกาย เครือญาติ และสี  อย่างไร ซึ่งจะน าพาให้เข้า
ใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Otttenheimer, 2006:15-16) 
 นักมานุษยวิทยาคนส าคัญ อีกท่ านหนึ่ งคือ  โบรนิสลาฟ มาลินอฟสกี้  (Bronislaw 
Malinowski) ก็ให้ความส าคัญกับภาษาในการวิเคราะห์วัฒนธรรม แนะให้นักวิจัยจดบันทึกข้อมูลโดย
ใช้ค าศัพท์ในภาษานั้นๆ เขาเห็นว่าข้อมูลทางภาษาเป็นสิ่งที่มีค่า ทั้งในแง่ที่เป็นสื่อที่จะท าให้เข้าถึง
ความคิดของเจ้าของภาษาและจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับงานวิจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีผู้ซึ่งเป็นทั้ง
นักภาษาศาสตร์และนักมานุษย- วิทยารุ่นหลังจากโบแอส ได้แก่ เอ็ดเวิร์ด ซาเพียร์ (Edward Sapir) 
และเบนจามิน ลี วอร์ฟ (Benjamim Lee Whorf) ที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรม และมีส่วนใน
การพัฒนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุซ์ึ่งศึกษาภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
 ทั้งวัฒนธรรมและภาษาต่างก็มีความสัมพันธ์ต่อกัน ในลักษณะที่วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนด
ลักษณะของภาษา ส่วนภาษาก็เป็นตัวช่วยสะท้อนวัฒนธรรมให้ เห็นเด่นชัดขึ้น ฉะนั้นการศึกษา
วัฒนธรรมจึงสามารถศึกษาผ่านภาษาในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเช่นน้ี การศึกษาวัฒนธรรม
ผ่านทางภาษามักศึกษาจากค าศัพท์ สอดคล้องกับ แฟรนเกล (Fraenkel, 1967: 22) กล่าวว่า “The 
relationship between vocabulary and other facets of culture is considerably easier to 
discuss than that between grammar and other structures in culture.” นั่นคือการพินิจ
พิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์กับแง่มุมอื่นทางวัฒนธรรมง่ายกว่าระหว่างไวยากรณ์กับแง่มุม
ทางวัฒนธรรม 
 
2.2 แนวทางการศึกษาระบบคิดและวัฒนธรรมผ่านทางภาษา 
 2.2.1 อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnosemantics) 
 อรรถศาสตร์ชาติพั น ธุ์  (ethnosemantics) หรือ  อรรถศาสตร์ชาติพั น ธุ์ วรรณ นา 
(ethnographic semantics) เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
และท าให้เข้าใจระบบปริชาน (cognitive system) ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
และคณะ, 2555: 4) แนวคิดและวิธีการมาจากการประสมประสานศาสตร์ทางภาษาศาสตร์และ



8 
  

มานุษยวิทยาเข้าด้วยกัน ดั้งนั้น อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาทางภาษาศาสตร์
ช าติ พั น ธุ์  (ethnolinguistics) แ ล ะ เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ งม านุ ษ ย วิ ท ย าป ริ ช าน  (cognitive 
anthropology) โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์นั้นเพื่อจะเข้าถึงระบบ
ความรู้ ความคิด และมโนทัศน์ต่อสิ่งต่างๆ ของกลุ่มคนชาติพันธุ์ใดๆ จากการวิเคราะห์ความหมายค า
ในภาษาของกลุ่มนั้น  

อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ เน้นการศึกษาระบบความคิดแบบชาวบ้าน (folk conceptual 
systems) ในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม จากการเก็บข้อมูลภาษา โดยเฉพาะค าศัพท์หรือชื่อที่คน
ในสังคมนั้นใช้เรียกสิ่งต่างๆ  และจัดหมวดหมู่สิ่งที่เป็นพวกเดียวกันไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิด
ของนักภาษาศาสตร์และนักมานุษยวิทยาอย่าง เอ็ดเวิร์ด ซาเพียร์ (Edward Sapir, 1884-1939) ว่า 
ค าศัพท์ในภาษานั้นก็คือความคิดต่างๆ ของเจ้าของภาษา ความสนใจและอาชีพที่คนในสังคมนั้นให้
ความส าคัญ ความคิดและประสบการณ์ต่างๆ ของคนในสังคมสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของ
วัฒนธรรมและภาษา วัตถุสิ่งของต่างๆ ที่คนในสังคมนั้นเห็นว่าส าคัญและมีความจ าเป็นต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของพวกเขา ก็จะถูกก าหนดช่ือเรียกและถูกน าเข้ามาใช้ในภาษา 
 บุคคลส าคัญที่มีส่วนในการพัฒนาแนวคิดและการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์  เริ่มจาก 
ฟร้านซ์ โบแอส (Franz Boas) โบแอสเน้นความส าคัญของภาษาในการศึกษาทางชาติพันธุ์วิทยา และ
เล็งเห็นว่าต้องวิเคราะห์ภาษาของกลุ่มชนที่เข้าไปศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนจึงจะเข้าใจวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนนั้นได้ จากการที่เขาเข้าไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ท าให้พบว่า
ภาษากับวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากค าศัพท์ในภาษา 
ตัวอย่างที่มักจะถูกอ้างถึงคือกลุ่มค าศัพท์ ‘snow’, ‘ice’ และ ‘seals’ ในภาษาเอสกิโมซึ่งศึกษาโดย
โบแอส ในภาษานี้พบว่ามีค าที่ใช้เรียก 3 สิ่งนี้มากมาย ทั้งนี้เนื่องจากชีวิตของพวกเอสกิโมขึ้นอยู่กับ
เศรษฐกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับ 3 สิ่งน้ี 
 ต่อมามีนักวิชาการหลายคนที่พัฒนาวิธีการศึกษาให้ชัดเจนขึ้น  อาทิ ฮาโรลด์ คอนคลิ่น 
(Harold C. Conklin) ผู้ที่ริเริ่มการศึกษาค าเรียกสีในแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ แอนโทนี่ วอลเลส 
(Antony Wallace และจอห์น แอทกินส์ (John Atkins) ผู้ริเริ่มการวิเคราะห์ค าเรียกญาติอย่างเป็น
ระบบ และอีกบุคคลหนึ่งที่แนวคิดเขามีอิทธิพลต่อหลักการของการศึกษาแนวนี้คือ เค็นเน็ธ แอล ไพ้ก์ 
(Kenneth L. Pike) ซึ่งไพ้ก์คิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์สามารถจ าแนกเป็นสองลักษณะเรียกว่า อีติก 
(etic) และอีมิก (emic) อีติกเป็นลักษณะสากลที่ทุกสังคมมีร่วมกัน ส่วนอีมิกเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่
ละสังคมมีแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรม อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์เน้นมุมมองแบบอีมิก(emic) หรือ
มุมมองจากคนในวัฒนธรรม (insider’s view) ฉะนั้นเป้าหมายของการวิเคราะห์คือตีแผ่ระบบความรู้
จากมุมมองของชาวบ้าน ไม่ใช่จากมุมมองของผู้วิจัย แนวคิดและวิธีการทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์นั้น
ได้ รับการกล่ าวถึ งอย่าง เด่นชัด ในบทความเรื่อง “The Ethnographic Study of Cognitive 
Systems” ของเฟร้ก (Frake 1962/1980) ประเด็นส าคัญในข้อเสนอของเฟร้กคือวิธีการที่จะค้นหา
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ว่ามนุษย์ตีต่อโลกจากประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไร โดยดูจากสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ 
นั่นคือวิเคราะห์ระบบค าศัพท์ในแง่ที่จะเปิดเผยให้เห็นระบบมโนทัศน์ที่สัมพันธ์กับค าศัพท์เหล่าน้ัน    

ในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่ศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ที่
สะท้อนวัฒนธรรมพื้นฐาน เช่น ค าเรียกญาติ ค าเรียกสี ค าเรียกชื่อโรค ชื่ออาหาร ชื่อทางภูมิศาสตร์ 
ชื่อพืชและสัตว์ ค าเรียกกริยา เป็นต้น ต่อมาขอบเขตการศึกษาอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ขยายกว้างไปสู่
การวิเคราะห์ถึงระบบความเชื่อและระบบความรู้ของของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หรือเรียกว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2549: 82) นอกจากนี้ จากการศึกษาของผู้วิจัยเองเกี่ยวกับระบบ
ค าศัพท์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศ (Sunee Kamnuansin 2012) พบว่าวิธีทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการศึกษาค าศัพทใ์นหลายหมวดหรือหลายวงความหมายร่วมกัน   

แนวการวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์มีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากและถือเป็นแกน
หลักคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) และการจัดจ าพวกแบบพื้นบ้าน 
(folk taxonomy) ซึ่งเป็นวิธีหลักที่ผู้วิจัยใชส้ าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ 

 
 2.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Componential analysis) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) เป็นการศึกษาความหมายของค าโดย
แยกให้เห็นองค์ประกอบทางความหมายหรือความหมายย่อยของค าต่างๆ ตามแนวคิดว่า ค าแต่ละค า
สามารถแตกออกเป็นหลายองค์ประกอบทางความหมาย  (semantic components) หรือที่เรียกว่า 
อรรถลักษณ์ (semantic features) อรรถลักษณ์เป็นสิ่งที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของ
ค าในภาษา แสดงให้เห็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่ผู้พูดภาษาใช้จ าแนกความ
แตกต่างระหว่างค า (Ottenheimer, 2006: 20)  

ในการวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย  เริ่มจากการก าหนดมิติแห่งความแตกต่าง 
(dimensions of contrast) โดยพิจารณาค าที่วิเคราะห์ว่ามีความแตกต่างกันในแง่ใดบ้าง จากนั้นจึง
ก าหนดอรรถลักษณ์ในแต่ละมิติแห่งความแตกต่าง (distinctive feature) ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มของค า
ภาษาอังกฤษ ‘man, woman, boy, girl, and child’ มีมิติแห่งความแตกต่างคือเพศและรุ่นอายุ ใน
เรื่องเพศสามารถแยกอรรถลักษณ์เป็น [ชาย/male] กับ [หญิง/female] ในเรื่องรุ่นอายุสามารถแยก
อรรถลักษณ์เป็น [ผู้ใหญ่/adult] กับ [หนุ่มสาว/young] ในการวิเคราะห์มักจะก าหนดให้อรรถลักษณ์
ต่างๆ มีค่าเป็น 2 ค่า (binary value) โดยใช้เครื่องหมายบวก (+) หมายถึงมี และเครื่องหมายลบ (–) 
หมายถึงไม่มี ประกอบหน้าอรรถลักษณ์นั้น และกลุ่มอรรถลักษณ์จะเขียนไว้ภายในเครื่องหมาย [  ] 
ส าหรับค า ‘child’ คุณสมบัติทางความหมายคือมีทั้งเพศชายและหญิง ดังนั้นอรรถลักษณ์มีค่าได้ทั้ง
บวกและลบ แสดงความแปรเปลี่ยนได้ ดังนี ้
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man   [+male]  [+adult]  
woman  [-male]   [+adult]  
boy   [+male]  [-adult]  
girl   [-male]  [-adult]  
child   [+male]  [-adult] 

 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของค านั้น จะต้องน าค าที่มีความหมายคล้ายกัน
หรือมีองค์ประกอบความหมายร่วมกันมาวิเคราะห์ จากตัวอย่างค าต่างๆ ในภาษาอังกฤษข้างต้น สา
มารจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เพราะทุกค าหมายถึงมนุษย์ ดังนั้นทุกค าจึงมีองค์ประกอบ “มนุษย์” หรือ 
“human” เป็นองค์ประกอบร่วม ขณะเดียวกันแต่ละค าก็มีองค์ประกอบเป็นของตนเอง เช่น  ค า 
‘man’ มีองค์ประกอบ adult, male ค า women มีองค์ประกอบคือ adult, female ค า boy มี
องค์ประกอบคือ young, male และค า girl มีองค์ประกอบคือ young, female  องค์ประกอบ
เหล่านี้ท าให้ค าแต่ละค ามีความหมายต่างกันออกไป เรียกว่าเป็นองค์ประกอบความหมายของค าหรือ
อรรถลักษณ์ ตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว  ฟินช์  (Finch, 2000: 146) แสดงตัวอย่างการวิ เคราะห์
องค์ประกอบทางความหมายในค า man และ woman จะประกอบด้วยอรรถลักษณ์ ดังนี ้
 

       man     woman 
    + Human  + Human 
    + Adult  + Adult 
    + Male   – Male   
 
 ยูจีน  ไนด้า (Eugene Nida, 1975: 64-67) ได้ เสนอหลักการวิ เคราะห์องค์ประกอบ
ความหมาย   4 ประการ คือ 1) การให้ชื่อหรือค าเรียกของสิ่งที่อ้างถึง 2) การตีความหรือถอด
ลักษณะความหมายของค า เช่น ค า uncle อาจจะอ้างถึงพี่ชายของพ่อหรือพี่ชายของแม่ 3) การให้ค า
จ ากัดความที่เพียงพอที่จะแยกความหมายของค าหนึ่งออกจากค าอื่นๆ และ 4) การจัดหมวดหมู่ ซึ่ง
หมายถึงการจัดกลุ่มความหมายที่เหมือนกันและที่ต่างกัน เพื่อก าหนดมิติแห่งความแตกต่าง 
 วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของค าที่อยู่ในกลุ่ม
ความหมายเดียวกัน เป็นประโยชน์ส าหรับการค้นหาความแตกต่างระหว่างค าที่มีความหมายคล้ายกัน 
นอกจากนั้นยังท าให้เห็นการมองโลกของคนในสังคมที่ต่างกัน ยกตัวอย่างในภาษาอังกฤษ ค าว่า 
brother และ sister ไม่ตรงกับค าเรียกญาติค าใดในภาษาไทย ทั้งสองค านี้ต่างกันด้วยองค์ประกอบ
ความหมายในมิติเรื่องเพศ ส่วนค าว่า พี่ กับ น้อง ในภาษาไทยต่างกันด้วยองค์ประกอบในมิติเรื่องอายุ 
จากตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าคนที่พูดภาษากับคนไทยที่พูดภาษามองโลกและให้ความส าคัญต่อสิ่ง
ต่างกัน ก็เนื่องมาจากระบบของสังคม ลาร์ซัน  (Larson, 1984) มีความเห็นว่าการวิเคราะห์
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องค์ประกอบทางความหมายเหมาะส าหรับเฉพาะบางกลุ่มของค า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มค าที่อ้างถึง
วัตถุที่จับต้องได้หรือสิ่งที่มองเห็นได้ เกี่ยวข้องกับการการวิเคราะห์องค์ประกอบคือการศึกษา
อนุกรมวิธานพ้ืนบ้าน (folk taxonomy) 
 

2.2.3 การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (Folk taxonomy) 
 การจัดจ าพวกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy / folk classification) เป็นวิธีการศึกษา
กลุ่มค าที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นประเภท (kind of) หรือจ าพวกเดียวกัน (inclusion) โดย
จ าแนกค าศัพท์เป็นล าดับชั้น (hierarchy) เพื่อแสดงการเปรียบต่างและการรวมพวกเข้าด้วยกัน การ
จัดจ าพวกแบบชาวบ้านเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม และค าศัพท์ที่อยู่ในล าดับช้ันต่างๆ ของการจ าแนก
น้ันเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุม่ 
 หลักการส าคัญของการจัดจ าพวกคือแนวคิดเรื่องการเปรียบต่าง (contrasts) และการรวมไว้
เป็นพวก (inclusion) โดยค าที่อยู่ในระดับเดียวกันจะเปรียบต่างกันหรือตรงข้ามกัน ส่วนค าที่อยู่ใน
ระดับบนจะรวมค าที่อยู่ระดับต่ าลงมาไว้ซึ่งเป็นการรวมไว้เป็นพวก ตัวอย่างหนึ่งที่ ไฮเกอซัน 
(Hickerson, 1980) แสดงไว้คือการจัดจ าพวกพืชในภาษาอังกฤษ โดยแสดงระดับของค าไว้ดังนี ้
 

Plant 

 

          Tree         bush         (herbaceous) plant       grass           vine… 

 

oak    maple      pine      elm      spruce      poplar     walnut       fir… 

  

white oak    post oak     read oak     jack oak     scrub oak     live oak 

      

แผนภาพ 2.2.3 อนุกรมวิธานพฤกษศาสตร์พืน้บ้านในภาษาอังกฤษ (Hickerson, 1980: 77) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้น ล าดับชั้นของการจัดจ าพวกแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของค า เช่น white 
oak, post oak, read oak, jack oak, scrub oak และ live oak อยู่ในระดับเดียวกันและเปรียบ
ต่างกัน เป็นคนละชนิด แตถู่กรวมเข้าไว้ในระดับช้ันเดียวกัน เพราะทั้งหมดคือประเภทของ oak    
 การจัดจ าพวกแบบชาวบ้านเป็นวิธีที่มีรูปแบบการจัดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อย่างเป็น
ล าดับชั้น เช่นเดียวกับอนุกรมวิธานทางวิทยาศาสตร์ ทว่าเกณฑ์การจ าแนกความเหมือนหรือความ
แตกต่างที่ชาวบ้านใช้ย่อมแตกต่างจากเกณฑ์ที่วิทยาศาสตร์ใช้ ตัวอย่างค าว่า “ปลาวาฬ” ใน
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ภาษาไทย ถ้าจัดจ าพวกตามแบบชาวบ้านก็จะถูกรวมไว้ภายใต้ค าว่า ‘ปลา’ เปรียบต่างจากปลาชนิด
อื่นๆ เพราะชาวบ้านเห็นเป็นปลาชนิดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการจัดจ าพวกทางวิทยาศาสตร์จะรวม 
“ปลาวาฬ” ไว้ภายใต้ประเภท ‘สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม’ นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเกณฑ์ในการ
จัดจ าพวกแบบชาวบ้านกับทางวิทยาศาสตร์ สลิกเกอร์เวียร์ (Slikkerveer, 1999 อ้างถึงใน วาทิต  
พุ่มอยู่, 2548 : 19) ถือว่าความรู้จากอนุกรมวิธานแบบวิทยาศาสตร์เป็นความรู้แบบสากล (global 
knowledge – universal – etic) ในขณะที่ความรู้จากการจัดจ าพวกของชาวบ้านเป็นความรู้แบบ
ท้องถิ่นพื้นเมือง (indigenous knowledge – cultural specific – emic) ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปภาษาและ
ความหมายที่คนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ ในบางกลุ่มที่มีการจัดจ าพวกตามแบบชาวบ้านอาจจะถูก
แบ่งย่อยออกเป็นหลายล าดับชั้นมากกว่าส่วนอื่นๆ ยูจีน ไนด้า (Nida, 1975: 92) กล่าวว่า ความลึก
หรือความละเอียดของการจัดจ าพวก (อนุกรมวิธาน) ขึ้นอยู่กับบริบทแห่งพื้นที่ของความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม เช่น ถ้าสังคมมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปศุสัตว์ (วัวควาย) การจัดจ าพวก
แบบชาวบ้านหรืออนุกรมวิธานพื้นบ้าน (folk taxonomy) ส าหรับวัวควายนั้นก็จะค่อนข้างกว้างด้วย
หลายระดับชั้น 
 แนวคิดการจัดจ าพวกแบบพื้นบ้านมักใช้กับการวิเคราะห์ค าหรือชื่อเรียกที่มีประเภทซ้อนกัน
เป็นล าดับชั้น เช่น ชื่อพืช ชื่อสัตว์ ชื่ออาหาร เป็นต้น และประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 
ตัวอย่างหนึ่งซึ่งมักจะได้รับการอ้างถึงคือการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในชุมชนสุบานัน บนเกาะ
มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ของเฟร้ก (Frake, 1964) โดยเฟร้กได้รวบรวมเกี่ยวกับชื่อโรคและน ามา
วิเคราะห์โดยการจัดจ าพวกชื่อโรคเป็นล าดับชั้น การจัดจ าพวกแบบพื้นบ้านหรืออนุกรมวิธานพื้นบ้าน
เป็นที่สนใจมากขึ้นของนักภาษาศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และอื่นๆ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์
และความรู้ของคนในสังคม 
 
 2.2.4 การจัดกลุ่มทางความหมาย (Semantic field Theory) 
 ทฤษฎีในการจัดกลุ่มความหมายได้รับการพัฒนามาจากนักภาษาศาสตร์ อาทิ เธียร์ (Jost 
Trier), เลย่อน (John Lyons) และคนอื่นๆ ทฤษฎีนี้เสนอแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และอธิบาย
ความหมายขององค์ประกอบของภาษาในระดับค า โดยมีความเชื่อและแนวคิดพื้นฐานว่า ค าเป็น
องค์ประกอบของภาษาที่เราต้องเข้าใจความหมายก่อนจึงจะเข้าใจภาษาในระดับอื่นๆ ค าแต่ละค าใน
ภาษาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว สามารถจัดเป็นกลุ่มความหมาย และค าในกลุ่มความหมายก็จะมี
ความสัมพันธ์กัน มีความหมายร่วมกัน โดยที่ในแต่ละกลุ่มความหมายยังสามารถจัดเข้าเป็นกลุ่ม
ความหมายที่ใหญ่ขึ้น เช่น ค ากริยาประเภท “ค าตัด” ตัวอย่างการศึกษาของ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 
(2526) และค ากริยาที่เกี่ยวข้องกับ “การประกอบอาหาร” ค ากริยา 2 กลุ่มนี้สามารถจัดรวมเข้ากลุ่ม
ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เป็น “ค ากริยาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต” เป็นต้น ดังนั้นทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าศึกษา
ความหมายของค าแต่ละค าโดยไม่สนใจค าอื่นๆ ที่อยู่ ในบริบทเดียวกัน เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจ
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ความหมายที่แท้จริงของค านั้นๆ แต่ถ้าศึกษาโดยน าค าหลายๆ ค า มาเปรียบเทียบกัน ก็จะสามารถ
เข้าใจความหมายของค าแต่ละค าได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

การที่ค าหลายๆค ามีความสัมพันธ์กันทางความหมายถือว่าค ามีการจัดเข้ากลุ่มกันทาง
ความหมาย เรียกว่าอยู่ภายใต้ “วงความหมาย” หรือ “อรรถเขต” (semantic field/domain) 
เดียวกัน มีมโนทัศน์ (concept) เดียวกัน ยูจีน ไนด้า (Nida, E., 1975 อ้างถึงใน เปรมกมล สถิตเดช
กุญชร, 2551) กล่าวถึงวงความหมาย (semantic domain) ว่าประกอบไปด้วยกลุ่มของความหมายที่
มีองค์ประกอบทางความหมายย่อย (semantic component) ร่วมกัน เช่น สรรพสิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ 
เหตุการณ์ กระบวนการ เป็นต้น โดยได้แบ่งค าออกเป็นกลุ่มต่างๆ สรุปมาพอสังเขปดังนี้   
 1) สรรพสิ่ง (entities) ประกอบด้วย  

1.1) สิ่งไม่มีชีวิต (inanimate) ได้แก่ ธรรมชาติ (สภาพทางภูมิศาสตร์ วัตถุธรรมชาติ 
ดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้) และสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้าง (สิ่งประดิษฐ์ 
วัตถุที่แปลงสภาพอย่างเป็นกระบวนการ สิ่งก่อสร้าง)   

1.2) สิ่งมีชีวิต (animate) ได้แก่ สัตว์ นก แมลง (ทั่วไป สัตว์ปลีก แมลง สัตว์ 
อวัยวะของสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) มนุษย์ (ค าเรียกทั่วไป ค าเรียกญาติ 
กลุ่ม ร่างกายและอวัยวะ) 

1.3) สิ่งเหนือธรรมชาต ิ(supernatural power or being) ได้แก่ พลังอ านาจและ 
บุคลาธิษฐาน (เช่น ชีวิตสวรรค์) และตัวบุคคล (เช่น พระเจ้า นางฟ้า ผี ปีศาจ   
เป็นต้น) 

 2) เหตุการณ์ (events) ประกอบด้วย 
2.1) ทางกายภาพ เช่น บรรยากาศ (ลม พายุ ฝน) ของเหลว (น้ าท่วม น้ าไหลบ่า) 

เสียง (เสียงค าราม เสียงรบกวน) เป็นต้น 
  2.2) ทางสรีระ เช่น การกิน (กินข้าว ให้นม) การสืบพันธุ์ (ตั้งครรภ์ ให้ก าเนิด แท้ง 

ลูก) เป็นต้น 
2.3) ทางความรู้สึก เช่น การได้ยิน (ได้ยิน ฟัง แอบฟัง) การสัมผัส (แตะ จับ สัมผัส

รู้สึก) การรับรส เป็นต้น  
2.4) ทางอารมณ์ เช่น ความต้องการ (รัก ต้องการ) การเป็นปรปักษ์ (เกลียด ดูหมิ่น 

อิจฉา) ความกลัว (กลัว กังวล เป็นทุกข์) 
2.5) ทางสติปัญญา เช่น ความคิด (ให้เหตุผล วางแผน ค านวณ) ความจ า (เรียนรู้ จ า

ได้ จ าแนกออก ค้นพบ) เป็นต้น 
2.6) ทางการสื่อสาร เช่น สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย สัญญาณ) การพูด (พูด คุย 

ตะโกน) การสอน (สอน อธิบาย ชักจูง ตักเตือน) เป็นต้น 
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2.7) ทางความสัมพันธ์ เช่น การรวมกลุ่ม (สมาคม ร่วมกัน) การแต่งงาน (หมั้น 
แต่งงาน หย่าร้าง) เป็นต้น 

2.8) การควบคุม เช่น อยู่ภายใต้การควบคุม (ปราบ พิชิต จับกุม) ตั้งกฎบังคับ (ออก
กฎหมาย ควบคุม ปกครอง ท าให้ชื่อฟัง) เป็นต้น 

  2.9) การเคลื่อนไหว เช่น  
  2.10) การกระทบ 
  2.11) การส่งผ่าน 
  2.12) การกระท าที่ซับซ้อน 
 3) นามธรรม (abstracts) ประกอบด้วย 
  3.1) เวลา 
  3.2) ระยะทาง 
  3.3) ปริมาณ 
  3.4) อัตราความเร็ว 
  3.5) อุณหภูม ิ
  3.6) ส ี
  3.7) จ านวน 
  3.8) สถานภาพ 
  3.9) ลักษณะทางศาสนา 
  3.10) ความดึงดูดใจ 
  3.11) วัย ระยะเวลา 
  3.12) ความเท็จจริง 
  3.13) ความดีเลว 
  3.14) ความสามารถ  
  3.15) สุขภาพ 
 4) ความสัมพันธ์ (relation) ประกอบด้วย 
  4.1) เกี่ยวกับต าแหน่ง 
  4.2) เกี่ยวกับระยะเวลา 
  4.3) เกี่ยวกับการช้ีเฉพาะ 
  4.4) เป็นเหตุเป็นผล 
 การจัดกลุ่มความหมายของไนด้า (Nida) ข้างต้น เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหมายของค าต่างๆ โดยที่ค าเหล่านั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มของความหมายที่มีองค์ประกอบทาง
ความหมายย่อยร่วมกัน 
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2.3 บริบทพื้นที่วิจัยอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 อ าเภอบ้านลาดเป็นหนึ่งใน 8 อ าเภอของจังหวัดเพชรบุรี เป็นอ าเภอที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ
ท าน้ าตาลโตนดและมีจ านวนต้นตาลโตนดมากพื้นที่หนึ่งของจังหวัด ที่ตั้งของอ าเภอบ้านลาดอยู่ใกล้
กับตัวจังหวัดหรืออ าเภอเมืองเพชรบุรี ตามค าบอกเล่าของปราชญ์ท้องถิ่นเพชรบุรีท่านหนึ่งกล่าวว่า มี
ค ากล่าวเชิงอุปมาว่าบ้านลาดเป็นไข่แดง หรือเป็นอ าเภอคู่แฝดกับอ าเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อดูจากแผน
ที่พบว่าทั้งสองอ าเภออยู่ตรงกลางของจังหวัดเพชรบุรี ห้อมล้อมไปด้วยอ าเภออื่นๆ โดยรอบ 
(กาญจนา บุญส่ง และคณะ, 2554: 49) 
 

 2.3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอบ้านลาดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า อุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติป่าเขาและทุ่ง
นา อาณาเขตติดต่อของอ าเภอบ้านลาด ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอเมืองเพชรบุรี ทิศ
ตะวัน ออกติดต่อกับอ าเภอเมืองเพชรบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอท่ายาง ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอ
แก่งกระจานและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
 อ าเภอบา้นลาดปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ต าบล คือ  
 1. ต าบลบ้านลาด 7 หมู่บ้าน 10. ต าบลลาดโพธิ ์ 3 หมู่บ้าน 
 2. ต าบลบ้านหาด 4 หมู่บ้าน 11. ต าบลสะพานไกร 3 หมู่บ้าน 
 3. ต าบลบ้านทาน 6 หมู่บ้าน 12. ต าบลไร่โคก  4 หมู่บ้าน 
 4. ต าบลต าหร ุ  6 หมู่บ้าน 13. ต าบลโรงเข้  6 หมู่บ้าน 
 5. ต าบลสมอพลือ 5 หมู่บ้าน 14. ต าบลไร่สะท้อน 8 หมู่บ้าน 
 6. ต าบลไร่มะขาม 4 หมู่บ้าน 15. ต าบลห้วยข้อง 3 หมู่บ้าน 
 7. ต าบลท่าแสน  6 หมู่บ้าน 16. ต าบลท่าช้าง  8 หมู่บ้าน 
 8. ต าบลหนองกระเจ็ด 5 หมู่บ้าน 17. ต าบลถ้ ารงค ์ 6 หมู่บ้าน 

9. ต าบลหนองกะป ุ 9 หมู่บ้าน 18. ต าบลห้วยลึก 6 หมู่บ้าน 
 

 อาชีพหลักของชาวบ้านอ าเภอบ้านลาดคือการท าการเกษตร ได้แก่ ท านา ท าไร่ และท าสวน 
อาชีพเสริม เช่น เลี้ยงสัตว์ ท าขนมหวาน ท าตาล รับจ้าง และอื่นๆ ชาวบ้านลาดสามารถปลูกข้าวได้
ตลอดทั้งปี และท าตาลตามช่วงฤดูกาลที่ตาลออกผลผลิต มีต้นตาลอยู่ทุกต าบลในเขตอ าเภอบ้านลาด 
 อ าเภอบ้านลาดมีขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านตามเทศกาลต่างๆ หลายอย่าง เช่น การ
แข่งวัวลาน การแข่งเรือยาว เรือบก งานท าบุญถวายฉลากหาบ และบ้านลาดยังเป็นแหล่งก าเนิดหนัง
ตะลุงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต่างจากหนังตะลุงทั่วไป การแข่งวัวลานเป็นที่รู้จักของคนภายนอกและ
ปัจจุบันยังได้รับความนิยมในท้องถิ่น เป็นการละเล่นเพ่ือความบันเทิงของชาวบ้านในอ าเภอบ้านลาด  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 2.3.2 ภาษาท้องถิ่น 
 ภาษาถิ่นเมืองเพชรบุรีมีส าเนียงพูดแตกต่างออกไปจากภาษาภาคกลางที่กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่า
จะจัดอยู่ในภาษาไทยถิ่นกลางเหมือนกัน ส าเนียงที่ถือว่าเป็นต้นแบบของส าเนียงเพชรบุรีแท้ๆ อยู่ที่
อ าเภอบ้านลาด เป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรีที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  

วรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นจังเพชรบุรีที่พูดที่อ าเภอบ้านลาดและอ าเภอใกล้เคียงมี 6 หน่วยเสียง
วรรณยุกต์  (อภิญญา พรสืบ, 2537) ความโดดเด่นของส าเนียงการออกเสียงสระมีการลดรูปภาษาให้
สั้นและกระชับ เช่น ค าว่า “น้ า” ออกเสียงสั้นตามสระอ า ไม่ออกเสียงยาวเหมือนคนกรุงเทพฯ     
เป็นต้น      

รูปประโยคของภาษามีลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะการปฏิเสธจะใช้ค าว่า ไม่ อยู่หลังค ากริยา
และค ากริยานั้นจะออกเสียงวรรณยุกต์ตรี เช่น ไป๊ไม่ (หมายถึงไม่ไป) กิ๊นไม่ (หมายถึงไม่กิน) เอ๊าไม่ 
(หมายถึงไม่เอา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นบางค าที่มีลักษณะเฉพาะของภาษาเมืองเพชร เช่น 
รถลุน (หมายถึงรถเข็น) โข (หมายถึงมาก) แมลงกระชุน (หมายถึงแมลงปอ) กะหลุก (หมายถึงหลุม) 
ดุ๊ (เป็นค าลงท้าย เช่น กินดุ๊ หมายถึงกินสิ) เป็นต้น (ทองใบ แท่นมณี, 2551)  

 

2.3.3 วัฒนธรรมตาลเมืองเพชรของอ าเภอบ้านลาด 
ค าขวัญของอ าเภอบ้านลาดที่ว่า “ละมุดหวาน น้ าตาลรสเด็ด ชมพู่เพชรเลิศล้ า สายน้ า

ศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์” แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในอ าเภอบ้านลาดที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ตาลมาช้านาน กาญจนา บุญส่ง และคณะ (2554: 88-93) วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนบ้านลาดที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรในอดีต พบว่า มีวัฒนธรรมตาลจ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ การ
ท าน้ าตาลโตนดเป็นอาชีพ การน าประโยชน์จากตาลมาใช้ในวิถีชีวิต กระบวนการทางสังคมเป็นแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน และการท าเตาตาล ดังน้ี 

การท้าน ้าตาลโตนดเป็นอาชีพ พื้นที่ของชุมชนบ้านลาดในอดีตจะมีต้นตาลโตนดขึ้นตามคัน
นาทั่วไป ชาวบ้านจะปลูกข้าวควบคู่ไปกับการท าตาล คนท าตาลโตนดในชุมชนบ้านลาดจะท าน้ าตาล
โตนดในฤดูแล้งคือช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม และในฤดูฝนจะท านาข้าวแบบนาปี จึงนิยม
เรียกว่ามีอาชีพท านาขึ้นตาล อาชีพขึ้นตาลโตนดเป็นอาชีพทีสืบต่อรุ่นต่อรุ่น เด็กชายจะถูกฝึกหัดให้
ขึ้นตาล แต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมท าอาชีพขึ้นตาลแล้ว เนื่องจากค่านิยมของพ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูก
ท างานที่เสี่ยง คนขึ้นตาลมีน้อยลง อาชีพเกี่ยวกับตาลโตนดของคนรุ่นใหม่ในชุมชนบ้านลาด เมื่อตาล
ตัวเมียออกลูก เจ้าของจะปล่อยให้ผลตาลเติบโตขึ้นจึงจ้างผู้ช านาญขึ้นตาลเพื่อตัดทะลายตาลลงมา
เฉาะเอาลูกตาลสด ชั่งกิโลขาย 
 การน้าประโยชน์จากตาลมาใช้ในวิถีชีวิต ผลิตผลจากต้นตาลโตนดถูกน ามาประกอบอาหาร
คาวหวาน เช่น แกงหัวตาล โตนดทอด และขนมหวานต่างๆ ที่มีส่วนประกอบส าคัญคือน้ าตาล 
นอกจากนี้ทุกส่วนของต้นตาลโตนดถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ใบตาลใช้มุงหลังคา ก้านตาล
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น ามาท าเป็นของเล่นเด็ก ล าต้นที่แก่มากๆ น ามาท าเป็นเครื่องใช้และเครื่องเรือนในบ้าน รากใช้ท ายา
สมุนไพร เป็นต้น กล่าวได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากตาลทุกส่วนตั้งแต่ใบจนถึงราก 
 กระบวนการทางสังคมเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกัน ในชุมชนบ้านลาดมีกระบวนการทางสังคมที่
เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันเห็นได้จากวัฒนธรรมการเข้ายามที่ในอดีตมีการท านาสลับกับการท าตาล 
ชาวบ้านจะรวมตัวกันในช่วงที่ตาลออกงวงชุก รวมกลุ่มท าตาล โดยแบ่งผลประโยชน์กัน ปัจจุบัน
วัฒนธรรมเข้ายามยังมีให้เห็นที่ต าบลบ้านทาน ซึ่งแต่ละคนต่างก็ขึ้นต้นตาลของตนเองแล้วน าน้ าตาล
มารวมเคี่ยวที่เตาเดียวกัน มีการแบ่งผลประโยชน์ตามปริมาณที่ได้น้ าตาล แต่โดยภาพรวมของพื้นที่
พบว่าปัจจุบันวัฒนธรรมแบบนี้เหลือน้อยลง สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะจ านวนคนขึ้นตาลไม่มากเหมือนใน
อดีต และลักษณะครอบครัวขยายเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดีย่วมากขึ้น  
 การท้าเตาตาล ในชุมชนบ้านลาดมีการท าเตาตาลจากวัสดุในท้องถิ่น คือ แกลบ ดินเหนียว 
ฟาง เรียกเตาที่ท าว่า “เตาหาง” เป็นเตาที่มีกระทะจ านวน 2-4 กระทะ แล้วแต่ปริมาณน้ าตาล  
 กล่าวได้ว่าอาชีพท าตาลโตนดของคนในชุมชนอ าเภอบ้านลาดมมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย 
แม้ว่ากาลเวลาผ่านไปจะถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็น
เมืองจนอาชีพท าตาลลดน้อยลง แต่ก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน และได้มีการปลูกต้นตาลโตนดเพิ่มตาม
โครงการปลูกตาลของจังหวัดเพชรบุรี (สุวรรณา ชุติมัน, 2551: 3 อ้างถึงใน กาญจนา บุญส่ง และ
คณะ, 2554: 90) 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 งานศึกษาวิจัยระบบค าเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ 

การทบทวนงานศึกษาวิจัยระบบค าเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

เพื่อให้ได้แนวทางและประยุกต์วิธีการศึกษาวิเคราะห์มาใช้กับการวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังน้ี 

กมลธรรม ชื่นพันธุ์ (2539)  ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับป่าชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชาวเมี่ยน ในพื้นที่ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และเข้า

ไปมีส่วนร่วมในชุมชน กลุ่มค าศัพท์ที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มค าศัพท์ที่เกี่ยวกับป่า ภูเขา น้ า พืช 

สัตว์ ผี และคน โดยใช้การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ จ าแนกประเภทแบบพื้นบ้าน และการจัดชุดค า 

นอกจากนี้ยังศึกษาครอบคลุมถึงกลุ่มค าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับป่าชุมชนและวิถีชีวิตเชิงอนุรักษ์ของชาวเมี่ยน 

ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของค าสามารถสะท้อนให้เห็นวิธีคิด ตลอดจนการเลือกใช้ค าที่

เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนของเจ้าของภาษา ซึ่งเป็นการเลือกใช้ค าอย่างมีเหตุผล  แสดงถึงความสัมพันธ์

ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เห็นได้จากข้อ

ห้าม-ข้อปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปของสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในเกือบทุก
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ด้านของชาวเมี่ยน อีกทั้งยังพบว่าโลกทัศน์ของชาวเมี่ยนที่เกี่ยวกับป่าชุมชนเป็นระบบคุณค่าที่เกื้อกูล

ต่อธรรมชาติแวดล้อม และเป็นจุดส าคัญที่ท าให้เกิดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะเผ่าพันธุ์ 

ยังคงด ารงได้ตราบจนปัจจุบัน 

วาทิต พุ่มยู่ (2548) ศึกษาความหมายของค าเรียกข้าวในภาษาเวียดนาม มาเลย์ พม่า ม้ง 

และไทย เปรียบเทียบความหมายของค าและระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาต่างๆ โดยเก็บข้อมูลจาก

พจนานุกรมของแต่ละภาษา และจากผู้บอกภาษาที่ประกอบอาชีพท านาข้าว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธี

วิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย ผลการศึกษาพบว่า ค าเรียกข้าวในภาษาทั้ง 5 สามารถแบ่ง

ประเภทตามล าดับความสัมพันธ์ทางความหมายออกเป็นค าเรียกข้าวบอกหมวด  และค าเรียกข้าว

เฉพาะเจาะจง ซึ่งโดยรวมแล้วมีจ านวนไม่เท่ากัน ภาษาทั้งห้ามีการแยกความแตกต่างทางความหมาย

ของค าเรียกข้าว โดยมิติแห่งความแตกต่างที่ส าคัญซึ่งเป็นลักษณะร่วมของภาษาทั้ง 5 ภาษา คือมิติ

เรื่องความเป็นพืชและมิติเรื่องความเป็นอาหาร ทางด้านระบบมโนทัศน์เรื่องข้าวมีเพียงผู้พูดภาษาไทย

เท่านั้นที่มองเห็นข้าวที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเป็นสิ่งเดียวกัน สะท้อนจากการที่มีค าเรียกข้าว

บอกหมวดเพียงค าเดียว ส่วนภาษาอื่นๆ พบว่าผู้พูดภาษาเหล่านั้นมองข้าวที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่าง

กัน เป็นสิ่งของคนละสิ่งกัน สะท้อนจากการที่มีค าเรียกข้าวบอกหมวดมากกว่าหนึ่งค า 

ชนกพร อังศุวิริยะ (2556) ศึกษาค าเรียกชื่อว่านในภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างของค าเรียกชื่อว่าน ในภาษาไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ และเพื่อศึกษาความเชื่อ
และค่านิยมที่ได้จากการศึกษาค าเรียกชื่อว่าน ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างของค าเรียกชื่อว่าน
สามารถจ าแนกได้ตามความหมาย ได้แก่ ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ความหมาย
โดยตรง คือ ชื่อพืช+ลักษณะเฉพาะ และชื่อเฉพาะ ส่วนความหมายโดยนัย คือ ชื่อตามความเชื่อ และ
ชื่อตามความเชื่อ+ลักษณะเฉพาะ ซึ่งสรุปเป็นโครงสร้างค าเรียกว่านได้เป็นส่วนหลัก+(ส่วนขยาย) ส่วน
หลัก ได้แก่ ชื่อพืช ชื่อเฉพาะ และชื่อตามความเชื่อ ส่วนขยาย ได้แก่ ลักษณะเฉพาะขณะที่ความเชื่อ
และค่านิยมที่พบ คือ ความเชื่อในเรื่องโชควาสนา ความเป็นสิริมงคล เรื่องเสน่ห์มหามงคลเรื่องการ
คุ้มครองป้องกันจากภัยต่างๆ และเรื่องยาอายุวัฒนะ 

เบอร์ลิน และคณะ (1966) ศึกษาชื่อพืชพื้นเมืองของชุมชนผู้พูดภาษา Tzeltal ในเม็กซิโก
โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพื้นเมือง เบอร์ลินจ าแนกความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมวิธาน Tzeltal ของ
พืชและการจ าแนกทางพฤกษศาสตร์มาตรฐานเป็น 3 กลุ่ม คือ underdifferentiation, one-to-one 
correspondence และ overdifferentiation ในกลุ่ม underdifferentiation น้ันชื่อเดียวของพืช 
Tzeltal อ้างถึงหลายหนึ่งชนิดพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ กลุ่ม one-to-one correspondence ชื่อพืช
ในภาษา Tzeltal สอดคล้องกับชนิ ดพั นธุ์ท างพฤกษศาสตร์ แบบชนิดต่อชนิ ด  และกลุ่ ม 
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overdifferentiation มีมากกว่าหนึ่ งชื่ อ เฉพาะของพื ช  Tzeltal อ้ างถึ งชนิ ดพั นธุ์ เดี ยวทาง
พฤกษศาสตร ์

เบอร์ลิน (1976/1980) ได้น าเสนอการจ าแนกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ Aguaruna ไว้ใน
บท ความของเข า เรื่ อ ง  "“The concept of rank in ethnobiological classification: some 
evidence from Aguaruna folk botany”" พืช Aguaruna ถูกจัดกลุ่มเป็นระดับไว้ในส่วนหนึ่งของ
ล าดับชั้นทางพฤกษศาสตร์ นั่นคือ 'ต้นไม้ ' (tree), 'ไม้เถา (vine)', 'พืชสมุนไพร ' ‘herbaceous 
plant’  และ 'ปาล์ม' ‘palm’ ข้อเสนอของเบอร์ลินคือ Aguaruna แยกแยะกลุ่มพืชบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ของพืชต่อมนุษย์ สนับสนุนสมมติฐานว่ามโนทัศน์หรือแนวคิดเรื่องการ
จัดล าดับเป็นพื้นฐานในการจ าแนกทางชีวภาพพ้ืนบ้าน 

นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร (1986) ศึกษาวงจรข้าวของชาวเขมร โดยการวิเคราะห์ค าเรียกเกี่ยว
กับข้าวในภาษาเขมร ซึ่งพูดอยู่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะที่
จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบค าศัพท์เกี่ยวกับข้าวจ านวนมากและแบ่ง
ออกเป็นวงความหมายต่างๆ ตั้งแต่ช่วงการเตรียม ก่อนการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บ
เกี่ยว รวมทั้งชื่อข้าวและเมล็ดพันธุ์ ค าในวงความหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าวและการปลูกข้าว และ
ผลิตผลจากข้าว ระบบค าสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมข้าวของคนเขมร วงจรข้าวเป็น
กระบวนการที่มีความซับซ้อน 

สุนี ค านวลศิลป์ (2012) ศึกษาระบบค าศัพท์และการจ าแนกสิ่งแวดล้อมทางนิเวศของคนไทย
ชายฝั่งทะเลในต าบลบางขุนไทร อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ชายฝั่งทะเล ส่วนหนึ่งของการศึกษากล่าวถึงค าหรือชื่อเรียกเกี่ยวกับพืชชายฝั่งทะเล แสดงให้เห็น
ถึงการจ าแนกพืชตามแบบชาวบ้านและลักษณะที่ชาวบ้านใช้ในการจ าแนกพืช ได้แก่ รูปลักษณะทาง
กายภาพ สี และการน ามากินหรือไม่กินในวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเหมือน
และความแตกต่างของการจัดจ าแนกแบบชาวบ้านกับทางวิทยาศาสตร์ 
 

2.4.2 งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาลโตนด 

งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาล ได้แก ่

พรรณิภา โสตถิพันธุ์ และคณะ (2547) วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยชาวบ้านและกลุ่ม

อาชีพตาลโตนดในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา งานเขียนเล่มนี้ได้น าเสนอภูมิปัญญา

ตาลโตนดบนคาบสมุทรสทิงพระ กระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ตาลโตนด ประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรม และกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจ

ชุมชนบนรากฐานทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่นโดยใช้วฒันธรรมตาลโตนด 

http://library.nhrc.or.th/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%BE%C3%C3%B3%D4%C0%D2+%E2%CA%B5%B6%D4%BE%D1%B9%B8%D8%EC&makeref=yes
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อรนุช เกิดพุ่ม (2551) ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี ใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  กระบวนการผลิต ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การจัดการและการ

ด าเนินงานภายในกลุ่มกลึงไม้ตาล ส่วนประกอบทางการตลาด หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มกลึง

ไม้ตาล กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพท า

ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มกลึงไม้ตาล ต าบลหนองปรง มีเป้าหมายในการ

เพิ่มศักยภาพของสมาชิกและสร้างรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงชีพ โดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์

ให้เป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์อย่างมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยตามลักษณะต่างๆ  และเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เทคนิคและวิธีการท าผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด ส่วนใหญ่ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่

ใช้มาตั้งแต่ครั้งอดีต มีการใช้ไม้ตาลโตนดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีการแปรรูปไม้ตาลโตนดโดยใช้

เลื่อยวงเดือนและใช้เครื่องกลึง มีการตกแต่งโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเข้ามาประกอบ ผลิตภัณฑ์

ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนเป็นหลัก ส าหรับกลุ่มกลึงไม้ตาลมีการจัดการและการ

ด าเนินงานโดยการใช้ระบบสหกรณ์ มีผู้น ากลุ่มกลึงไม้ตาลเป็นศูนย์กลางในการจัดการด าเนินงานใน

ทุกๆ ด้าน รวมทั้งเป็นตัวแทนติดต่อกับลูกค้า หน่วย งานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มกลึงไม้ตาลเป็น

หน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน สหกรณ์ชุมชน เป็นต้น กระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้ในงานผลิตภัณฑ์จากไม้ตาลโตนด ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การท าผลิตภัณฑ์

มาจากผู้น ากลุ่มกลึงไม้ตาล ลูกหลานจะเห็นการท าผลิตภัณฑ์ไม้ตาล โตนดจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน

ภายในครอบครัวและมีโอกาสช่วยเหลืองาน น าไปสู่การเรียนรู้และการประกอบอาชีพเมื่อถึงเวลาอัน

เหมาะสม 

พิไลพร ธรรมรักษ์ (2553) วิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในการท า
ตาล โตนด: ศึกษากรณีหมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาถึงความทันสมัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท า
ตาลโตนด และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการปรับตัว
ของผู้ประกอบอาชีพท าตาลโตนดที่หมู่ 6 บ้านดงห้วยหลวง ต าบลบ้านทาน อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการวิจัยพบว่า ความทันสมัย ได้แก่ 
การคมนาคม การชลประทาน และระบบราชการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท าตาลโตนด คือ
ท าให้มีการประกอบอาชีพท าตาล โตนดลดน้อยลง ในขณะที่มีการประกอบอาชีพท านามากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ประกอบอาชีพท าตาลโตนด  โดย
ปัจจัยดังกล่าวได้ท าให้ระบบความสัมพันธ์แบบเจ้าเตาและลูกเตาสูญหายไปจากหมู่บ้าน ท าให้ต่างคน
ต่างอยู่ ไม่ค่อยมีการช่วยเหลือกันมากนัก ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพท า
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ตาลโตนดลดความส าคัญลงจนใกล้สูญหายไป และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ท าให้ผู้ประกอบ
อาชีพท าตาลโตนดมีการปรับตัว มีการสร้างระบบความ สัมพันธ์แบบใหม่ขึ้นแทนระบบความสัมพันธ์
แบบเจ้าเตาและลูกเตา คือมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอาชีพท า
ตาลโตนด ตลอดจนความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพท าตาลโตนดไว้ให้คงอยู่ต่อไป                                                                                                                                                                                             

กาญจนา บุญส่ง และคณะ (2554)  ศึกษาเรื่อง “แนวทางสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรที่
เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้านลาด  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนอ าเภอบ้านลาดเกี่ยวกับวัฒนธรรมตาลเมือง
เพชร ศึกษาแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรในพื้นที่อ าเภอบ้านลาด จัดท าแผนสืบ
สานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชรจ านวน 1 ชุมชนในอ าเภอบ้านลาด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และ
เพื่อให้ชุมชนด าเนินการตามแผนการสืบสานวัฒนธรรมตาลเมืองเพชร โดยการปฏิบัติการพัฒนาแบบ
มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 15 คน 
ปราชญ์ท้องถิ่น 15 คน และเกษตรกรผู้ท าตาลโตนด 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ประเด็น
การสนทนากลุ่มแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

เกสร สว่างพนาพันธุ์ (2555) ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตาล 

โตนด: กรณีศึกษาชุมชนตาลโตนด ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชนตาลโตนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความส าคัญของวิถี

ชีวิตของชุมชนตาลโตนด และสามารถน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมการท่อง เที่ยวเพื่อการอนุรักษ์

และสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร

ข้อมูลที่ได้จาก ท้องถิ่นและสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในชุมชนตาลโตนด และกลุ่มผู้บริหารงานท่องเที่ยวในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน

ตาลโตนด ต าบลถ้ ารงค์ มีความพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่มาจากวิถี

ชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับตาลโตนด ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ท าให้ถ้ ารงค์โดดเด่นด้วยการ

อนุรักษ์สืบทอดจากคนในชุมชน และถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีความส าคัญในการที่จะพัฒนาชุมชน

ตาลโตนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และศึกษาวิถีชีวิตอันจะก่อให้เกิดรายได้และก่อให้เกิด

กระแสของการอนุรักษ์และหวงแหนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนไว้ได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากบุคคลที่มีส่วนในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยว และสมาชิกในชุมชนจะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และจะต้องส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว
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ภายในชุมชนกับชุมชนท่องเที่ยวภายนอก เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้น  

สุวิมล อังควานิช และนภสมน นิจรันดร์ (2556)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 
การปรับตัว ที่มีต่ออาชีพการท าน้ าตาลโตนด ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มการคงอยู่ของอาชีพดังกล่าว เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
และการสนทนากลุ่มร่วมกับการสังเกตการณ์ ผลการวิจัยสรุปว่าอ าเภอบ้านลาด ประกอบด้วย 18 
ต าบล 115 หมู่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพท าน้ าตาลโตนด 291 คน อาชีพการท าน้ า ตาลโตนดแบบดั้งเดิม
มีแนวโน้มลดลง เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และยังมีมิติอื่นๆ รวมเป็น 
4 มิติ คือ ด้านสภาพนิเวศ  ด้านสังคมวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ  และด้านการศึกษา เกษตรกรมีการ
ปรับตัวโดยลดการท าน้ าตาลโตนด แต่เพิ่มการท านา พยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับวิถีการผลิต
โดยแยกการผลิตเป็นท าน้ าตาลโตนดแท้ที่ราคาแพงกับท าน้ าตาลหลอมที่มีราคาถูกสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด การท าน้ าตาลโตนดแบบดั้งเดิมโดยใช้ผลผลิตน้ าตาลที่ได้จากต้นตาลที่ขึ้นตามหัวไร่
ปลายนายังคงอยู่ แต่มีปริมาณลดลงและอาจ จะหายไปในเวลาอีกไม่เกิน 30 ปี มีการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาบางส่วน การท าน้ าตาลโตนดจากสวนตาลในอนาคตมีแนวโน้มพัฒนาสู่ธุรกิจ
การเกษตรแบบบรรษัทข้ามชาติ 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาลส่วนมากนั้นเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจตาล ผลิตภัณฑ์จากตาล การเปลี่ยนแปลงอาชีพท าตาล และแนวทางการ
อนุรักษ์ ยังไม่มีงานศึกษาวิจัยถึงความรูช้าวบ้านและวัฒนธรรมตาลผ่านภาษา  
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บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาภูมิรู้เรื่องตาลของคนเพชรบุรีผ่านระบบค า ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative method) วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ เริ่มจากการเลือกพื้นที่วิจัย การ
ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นสุดท้ายการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ส าหรับอุปสรรคและข้อจ ากัดของการวิจัยน้ีจะกล่าวถึงในส่วนท้ายของบท มีรายละเอียด
แต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี ้

 
3.1 กำรเลือกพื้นที่วิจัย 
 พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีต้นตาลโตนดและการท าตาลโตนดอยู่ในหลายอ าเภอด้วยกัน หนึ่งใน
นั้นคือบ้านลาดเป็นอ าเภอที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท าน้ าตาลและผลิตภัณฑ์จากตาล ดังค าขวัญของ
อ าเภอว่า “ละมุดหวาน น้ าตาลรสเด็ด ชมพู่เพชรเลิศล้ า สายน้ าศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์” ทั้งอ าเภอ
บ้านลาดยังมีปริมาณต้นตาลมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรี ตามข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบุรีดังตาราง 3.1 
  

ตาราง 3.1    ตารางแสดงส ามโนประชากรต้นตาล จังหวัดเพชรบุรี ประจ าปี 2550 
 

 
ล ำดับที่ 

 
อ ำเภอ 

ประเภทต้นตำลที่ส ำรวจ  
รวม(ต้น) ต้นตาลยืน

ต้นตาย 
(ต้น) 

ต้นตาลเพศ
เมีย (ต้น) 

ต้นตาลเพศผู้ 
(ต้น) 

ไม่สามารถระบุ
เพศได้ (ต้น) 

1 บ้านลาด 1,958 101,610 69,563 57,275 230,406 
2 เมืองเพชรบุรี 2,604 43,118 32,742 32,107 110,571 

3 ชะอ า 729 8,397 8,155 7,963 25,144 

4 ท่ายาง 636 9,205 7,693 5,401 22,935 

5 เขาย้อย 123 4,677 2,649 2,931 10,380 

6 บ้านแหลม 40 786 549 1,267 2,642 

7 แก่นกระจาน 20 592 549 1,339 2,560 

8 หนองหญ้าปล้อง 145 330 240 373 1,088 

รวม 6,265 168,615 122,140 108,716 405,726 
 

ที่มา:  ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี, 2552 (อ้างถึงใน เกสร สว่างพนาพันธุ์, 2555) 
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ผู้วิจัยจึงเลือกอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย โดยเจาะจงเก็บข้อมูลจาก
ชาวบ้านใน 2 ต าบลของอ าเภอบ้านลาด คือ ต าบลถ้ ารงค์และต าบลต าหร ุ ซึ่งทั้งสองต าบลนี้ยังมีการ
ท าตาลเป็นอาชีพอยู่มาก มีผู้มีความรู้เรือ่งตาลและได้ช่ือว่าเป็นปราชญ์เรื่องตาล สอดคล้องกบังาน 
วิจัยของสุวิมล อังควานิช และนภสมน นิจรนัดร์ (2556) เกสร สว่างพนาพันธ์ุ (2555) กาญจนา บุญ
ส่ง และคณะ (2554)   

ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด เดิมเป็นพื้นที่เดียวกับต าบลต าหรุ ได้มีการแบ่งแยกต าบล     
ถ้ ารงค์ออกจากต าบลต าหรุ เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีหมู่บ้านในเขตปกครองจ านวน 6 หมู่บ้าน ในต าบลถ้ า
รงค์ ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังคงท าตาลเป็นอาชีพ มีวัฒนธรรมประเพณีที่มาจากวิถีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้อง
กับตาล โตนด ปัจจุบันก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ท าให้ถ้ ารงค์โดดเด่นด้วยการอนุรักษ์สืบทอดจากคนใน
ชุมชน (เกสร สว่างพนาพันธุ์, 2555) มีการอนุรักษ์ต้นตาลโดยท าเป็นสวนตาล เช่น สวนตาลลุงถนอม 
จนชุมชนแห่งนี้ถูกเรียกขานว่าเป็นหมู่บ้านตาลโตนด กลายเป็นหนึ่งในชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ในภูมิปัญญาและวิถีแห่งตาล ส าหรับต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด ซึ่งอยู่ติดกับต าบลถ้ ารงค์ มีแม่น้ า
เพชรบุรีเป็นเส้นแบ่งเขตแนว ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่ามี
หลายบ้านในต าบลต าหรุยังคงท าตาลเป็นอาชีพร่วมกับการประกอบอาชีพอื่นๆ และสืบทอดภูมิ
ปัญญาการท าตาลโตนดมาแต่สมัยก่อน ทั้งสองต าบลนี้จึงเหมาะที่จะเลือกเป็นพื้นที่ตัวแทนส าหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับภูมิรู้และวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีผ่านภาษา กอปรกับภาษาท้องถิ่นของบ้าน
ลาดนั้นยังถือว่าเป็นต้นแบบภาษาเพชรบุรีที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษอีกด้วย 
 
3.2 กำรก ำหนดกลุ่มผู้ใหข้้อมูล 
 งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากชาวบ้านผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(key informants)  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับตาลดีและท าตาลเป็นอาชีพมานานมากกว่า 5 ปี และ
ยังคงท าอยู่ จ านวน 8 คน  (ตามรายชื่อในภาคผนวก ก) และผู้ให้ข้อมูลรองคือชาวบ้านคนอื่นๆ ที่ท า
ตาลเป็นอาชีพหรือใช้ประโยชน์จากตาล จ านวน 10 คน อาศัยอยู่ในต าบลถ้ ารงค์และต าบลต าหรุ 
อ าเภอบ้านลาด 
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 กำรศึกษำข้อมูลเอกสำร 
 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทพืน้ที่วิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
การศึกษาระบบคดิและวัฒนธรรมผ่านภาษา โดยค้นคว้าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ
เอกสารต่างๆ ของห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเขียนโครงร่างงานวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด และแนวทางด าเนินการวิจัย 
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 3.3.2 กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 
 การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่วิจัย เริ่มจากส ารวจชุมชนเพื่อหาผู้ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมลูหลัก 
(key informants) แล้วใช้วิธีสุ่มจากการบอกต่อ (snowball sampling technique) เพื่อให้ได้ผู้ให้
ข้อมูลคนอื่นๆ  วิธีเก็บข้อมูลโดยสืบค้นเอาข้อมูลจากตัวผู้ให้ข้อมูลให้เป็นธรรมชาติที่สุดแบบที่เรียกว่า 
elicitation ด้วยการพูดคุยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับตาลโตนดในแง่มุมต่างๆ ร่วมกับการ
สังเกต   

วิธีกำรสัมภำษณ์ 
การสัมภาษณจ์ะใช้หลายๆ วิธีร่วมกันทั้งสัมภาษณ์รายบุคคล (personal interview) และ

สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (small group interview) บางโอกาสผู้วิจัยสัมภาษณเ์ป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน
ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลช่วยกันพูดคุยรายละเอียด ระดมความคิด ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลกว้างขวางและ
ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้ผู้วจิัยใชก้ารสัมภาษณแ์บบ field interview นั่นคอืเดินเข้าไปในทุ่งหรือสวนตาล
ด้วยกันกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อดูกิจกรรมที่พวกเขาท าเก่ียวกับตาล ซักถามสิ่งที่เห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ ์ ถ่ายภาพ และจดบันทึกค าเรยีกถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลที่ได้ยินจากผู้ให้ข้อมูล และน ามา
ถามในรายละเอียดถึงความหมาย (in-depth interview) ของค าต่างๆ อีกครั้ง  

วิธีกำรสังเกต 
การสังเกตใชท้ั้งแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบมสี่วนร่วม โดยสังเกตทุกกิจกรรมและขั้นตอนของ

การท าตาลเพื่อเก็บรายละเอียด  ในบางโอกาสผู้วิจัยร่วมช่วยท ากิจกรรม เช่น เคี่ยวน้ าตาล ท าขนม 
ทุบกาบตาล เป็นต้น ขณะเดียวกันก็พูดคุยซักถามไปด้วย  

กำรบันทึกภำพ 
ในระหว่างการสัมภาษณ์หรือการสังเกต ผู้วิจัยจะถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลและกิจกรรม

การท าตาล และบันทึกวิดีโอในบางครั้ง เพื่อไว้เป็นข้อมูลประกอบผลการวิจัย และเพือ่ใช้ภาพถ่ายนั้น
น ากลับมาสอบถามเพ่ิมเติมและตรวจสอบรายละเอียดกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง 

 

 การเก็บข้อมูลภาคสนามอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 - กรกฎาคม 2561 โดยเฉลี่ยลง
พื้นที่เดือนหรือสองเดือนต่อ 2-3 ครั้ง สลับกับการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเบื้องต้นแต่ละครั้งของการ
เก็บข้อมูล 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เริ่มจากการจ าแนกข้อมูล การวิเคราะหก์ารจัด
จ าพวกแบบชาวบ้าน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการตรวจสอบข้อมูล ตามล าดับ  
 3.4.1 กำรจ ำแนกข้อมูล รวบรวมค าหรือช่ือเรียกเกี่ยวกับตาลทั้งหมดแล้วน ามาจัดจ าแนก
กลุ่มตามวงความหมาย โดยใช้แนวคิดทางทฤษฎีในการจัดกลุ่มความหมาย (semantic field / 
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semantic domain) ค าที่มีความสัมพันธ์กันทางความหมายหรือเป็นเรื่องเดียวกันจะจัดเข้าไว้ในวง
ความหมายเดียว กัน เช่น เพศของตาล พันธุ์หรือชนิดของตาลโตนด ส่วนต่างๆ ของต้นตาล การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจากจากตาล และอ่ืนๆ และภายในวงความหมายใหญก่็จะแบ่งเป็นกลุ่มความหมายย่อยๆ 
เช่น วงความหมายส่วนต่างๆ ของต้นตาล แบ่งกลุ่มย่อยได้เป็นส่วนของตาล 1 ต้น ส่วนของตาล 1 
กระโปงตาล และส่วนของผลตาล 1 ลูก เป็นต้น และอธิบายความหมายของค าทั้งหมดตามมุมมอง
และวิธีคิดของชาวบ้าน 
 3.4.2 กำรวิเครำะห์กำรจัดจ ำพวกแบบชำวบ้ำน เพื่อแสดงการจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับ
ตาลของชาวบ้าน โดยพิจารณาแต่ละวงความหมาย วิเคราะหก์ลุ่มค าหรอืชื่อเรียกที่มีความสัมพันธ์เป็น
ประเภทหรือชนิด เช่น เพศของตาล พันธ์ุหรือชนิดของตาล ชนิดของปลีตาล ชนิดของไม้คาบตาล 
เป็นต้น แล้วเขียนแสดงเป็นระดับชั้น (hierarchy) ของชนิดหรือประเภทเทียบเคียงแบบอนุกรมวิธาน 
(taxonomy) 
 3.4.3 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบควำมหมำย เฉพาะกลุ่มค าที่มีการจ าแนกประเภทหรือมี
การจัดจ าพวกแบบชาวบ้านซึ่งสามารถแสดงล าดับช้ัน จะน าค าเหล่านั้นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
ความหมาย (componential analysis of meaning) เพื่อให้เห็นลักษณะเปรยีบต่างระหว่างค า
ภายในกลุ่มประเภทหรือชนิด ในงานวิจัยนี้มกีารใชคุ้ณลักษณท์างความหมายหรืออรรถลักษณ์ 3 แบบ
คือ  
 คุณลักษณแ์บบทวิลักษณ ์ (Binary features) คือลักษณะทางความหมายเป็นแบบคู่ตรงข้าม 
ซึ่งจะใช้เครื่องหมายบวก [+] หรือลบ [-] กบัชุดค า โดยเครื่องหมายบวก [+] แสดงว่ามีคุณลักษณ์นัน้ 
ส่วนเครื่องหมายบวก [-] แสดงว่าไม่มีคุณลักษณ์นั้น แต่มคีุณลักษณ์ตรงกันข้าม เช่น 
   ตาลตัวผู ้ [+มีปลี (งวงตาล)]  
   ตาลตัวเมีย [- มีปลี (งวงตาล)]  
 คุณลักษณ์แบบพหุลักษณ ์ (Multiple features) คือลักษณะทางความหมายเป็นแบบหลาย
สิ่งที่ไม่ใช่คู่ตรงข้าม แตแ่ตกตา่งหลากหลายมากกว่าสองลักษณะที่ตรงข้าม โดยจะใช้เครื่องหมายบวก 
[+] กับค าหลายๆ ค าเพ่ือแสดงว่าค าเหล่านั้นมีหรือเป็นคุณลักษณะนั้นๆ แต่ไม่มีการใช้เครื่องหมาย
บวก [-] เนื่องจากมิติแห่งความแตกต่างมิได้มีลักษณะเปน็แบบตรงข้าม เชน่ 
   ตาลหม้อ [+ผิวผลสีด า] 
   ตาลไข ่  [+ผิวผลสีค่อนข้างเหลือง] 
   ตาลลูกผสม [ผิวผลสีด าปนน้ าตาล/เหลืองด า] 
 คุณลักษณ์แบบเอกลักษณ์ (Unique features) คือลักษณะทางความหมายเป็นแบบเฉพาะที่
ไม่มีคู่ตรงข้าม ซึ่งจะใช้เครื่องหมายบวก [+] เพื่อแสดงว่าค านั้นมีอรรถลักษณ์เฉพาะนั้น เช่น 
   ตังเม  [+จับข้างขอบกระทะ] 
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3.4.4 กำรตรวจสอบข้อมลู หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูล
ในเบื้องต้นและน าข้อมูลไปตรวจสอบในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลครั้งถัดไป และจะตรวจสอบโดยรวม
ทั้งหมดหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้าย เพื่อเช็คความถูกต้องและให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
 
3.5 กำรสรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
 ผู้วิจัยเขียนสรปุผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ด้วยการน าเสนอค าหรือชื่อเรียก
ของชาวบ้านถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนด และพรรณนาภาพรวมภูมิรู้เรื่องตาลของชาวบ้านและ
วัฒนธรรมตาลที่สะท้อนจากระบบค า แล้วอภิปรายผลการวิจัย 
 
3.6 อุปสรรคและข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลต้องท างานคือขึ้นตาล เก็บน้ าตาล เคี่ยวตาล และอ่ืนๆ ในระหว่างวันทุกวัน ท าให้
ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามในแต่ละครั้งที่ไปได้เต็มที่ และการเก็บข้อมูลบางครั้งต้องเลือกให้
ตรงกับช่วงที่มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับตาลหรือเดือนที่ตาลออกผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้
ได้ภาพประกอบการวิจัย และเพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดของภาษาอย่างชัดเจน ท าให้ต้องใช้
เวลาในการลงพื้นที่หลายครั้งและทิ้งช่วง 
 การเก็บภาพประกอบการวิจัย บางสิ่งไม่สามารถเก็บภาพถ่ายได้เน่ืองจากไม่มีสิ่งนั้นให้เห็น
ในช่วงเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น ปลีตาลชนิดที่เรียกว่าปลีดอกตาปู อาหารบางชนิดที่ไม่ได้ท าช่วงเวลา
น้ันหรือท าบางโอกาส เป็นต้น นอกจากน้ีไม่สามารถตามขึ้นไปถา่ยภาพขณะที่ชาวบ้านขึ้นต้นตาลไป
ท ากิจกรรมต่างๆ อยู่บนยอดตาล เช่น นวดตาล ปาดตาล รองน้ าตาล และอื่นๆ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีให้ผู้ให้
ข้อมูลสาธิตใหดู้และเก็บภาพจากการสาธิตแทน 
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
บทนี้น ำเสนอผลกำรวิจัยถึงภูมิรู้เรื่องตำลของคนเพชรบุรีที่ปรำกฏในค ำหรือชื่อเรียกจ ำแนก

สิ่งต่ำงๆ เกี่ยวกับตำลโตนดตำมแบบชำวบ้ำน ในพื้นที่ศึกษำที่อ ำเภอบ้ำนลำด และประมวลภูมิรู้
พื้นบ้ำนและวัฒนธรรมตำลของคนเพชรบุรีที่สะท้อนจำกระบบค ำศัพท์ ผลกำรวิจัยแบ่งเป็น 2 ตอน
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้ 
 
ตอนที่ 4.1  ค าหรือชื่อเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนด 
 ค ำเรียกจ ำแนกสิ่งต่ำงๆ เกี่ยวกับตำลโตนดในภำษำชำวบ้ำน โดยเฉพำะที่รวบรวมได้จำกผู้มี
อำชีพท ำตำล สำมำรถจัดแบ่งเป็นวงควำมหมำย (semantic domains) ต่ำงๆ ได้แก่ เพศของตำล 
พันธุ์หรือชนิดของตำล ส่วนต่ำงๆ ของต้นตำล กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกตำล และผลผลิตจำก
ตำลโตนด ค ำศัพท์ที่รวบรวมได้จะน ำเสนอตำมกลุ่มโดยให้ควำมหมำยและแสดงกำรจ ำแนกตำมแบบ
ชำวบ้ำน  
 

4.1.1 เพศของตาล 
 ตำลหรือตำลโตนดในท้องถิ่นมักเรียกกันว่ำโตนด ชำวบ้ำนจ ำแนกตำลโตนดออกเป็น 2 เพศ 
เรียกว่ำ “ตาลตัวผู้” และ “ตาลตัวเมีย” แยกเพศกันชัดเจนในแต่ละต้น โดยดูจำกลักษณะของช่อ
ดอกบนส่วนยอดของต้น แสดงกำรจ ำแนกเพศของตำลแบบชำวบ้ำนได้ดังนี ้
 

เพศของตาล 
 
                 

         ตำลตัวผู ้     ตำลตัวเมีย 
 

แผนภำพ 4.1.1    กำรจ ำแนกเพศของตำลโตนดตำมแบบชำวบ้ำน  
 

ตาลตัวผู้ เรียกต้นที่ไม่ให้ผลหรือไม่มีลูกโตนด มีลักษณะช่อดอกยำวเรียวคล้ำยงวง ภำษำ
ท้องถิ่นบ้ำนลำดนี้เรียกว่ำ “ปลีตำล” (บำงพื้นที่เรียก “งวงตำล” หรือ “นิ้วตำล) ตำลตัวผู้เป็นต้นที่ให้
เกสรไปผสมกับต้นตัวเมีย แม้จะเป็นต้นที่ไม่มีผล แต่ช่อดอกก็ให้น้ ำตำล 
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 ตาลตัวเมีย เรียกต้นที่ให้ผลหรือมีลูกโตนด ลักษณะช่อดอกมีปุ่มลูกติดตำมช่อเรียกว่ำ 
“ทะลำยตำล” ปุ่มลูกจะเติบโตไปเป็นผลโตนดที่โตเต็มที่ต่อไป ตำลตัวเมียเป็นต้นที่ให้ทั้งผลตำลและ
ทะลำยตำลก็ให้น้ ำตำลด้วย 
 

                   
    

     ตำลตัวผู้      ตำลตัวเมีย 
  

ภำพ 4.1.1    ตำลต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย (ดูภำพขยำยในภำคผนวก ข) 
  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตำลตัวผู้และตำลตัวเมีย สำมำรถวิเครำะห์ในองค์ประกอบควำมหมำย
ของค ำเรียกตำมค ำอธิบำยของชำวบ้ำนได้ดังนี1้ 

ตาลตัวผู้     ตาลตัวเมีย 
+ มีปลีตำล     - มีปลีตำล 
- ช่อดอกออกปุ่มลูก    +ช่อดอกออกปุ่มลูก 

  - ให้ผลหรือลูกโตนด    +ให้ผลหรือลูกโตนด 
 

เพศของตำลไม่สำมำรถรู้ได้แน่ชัดจนกว่ำจะเห็นช่อดอก ส ำหรับคนท ำตำลพวกเขำจะรู้เพศ
ของตำลตั้งแต่เห็นช่อดอกเริ่มแทงออกมำในช่วงที่เรียกกันว่ำตะเกียบ (รำยละเอียดในหัวข้อ 4.1.3.2 
กระโปงตำล) หำกตะเกียบมีลักษณะอูมแหลมจะเป็นตำลตัวผู้ ส่วนตะเกียบที่มีลักษณะแบนขนำดฝ่ำ
มือจะเป็นตำลตัวเมีย ผู้ท ำตำลคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ำส่วนกระดูกกลำงของใบตำล (รำยละเอียดในหัวข้อ 
4.1.3.1 ใบตำล) ก็พอจะบอกเพศของตำลได้ หำกกระดูกกลำงใบยำวส่วนมำกจะเป็นตำลตัวผู้ ถ้ำ
กระดูกกลำงใบสั้นมักจะเป็นตำลตัวเมีย แต่นี้เป็นเพียงข้อสักเกตเฉพำะบุคคลเท่ำนั้น ตำลต้นตัวผู้และ
ต้นตัวเมียจะขึ้นปะปนกันไป ไม่สำมำรถปลูกก ำหนดเพศได้แน่นอน แม้คนท ำตำลบำงคนเคยตั้ง
ข้อสังเกตและท ำกำรคำดเพศจำกลักษณะเมล็ดตำลที่ปลูก แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่ำจะเป็นตำมนั้น  
 

                                                            
1 องค์ประกอบควำมหมำย/ลักษณะเปรียบต่ำงของค ำจะแสดงโดยใช้เครื่องหมำยบวก [+] ส ำหรับคุณลักษณะที่มี  

ใช้เครื่องหมำยลบ [-] ส ำหรับคุณลักษณะที่ไม่มี และเครื่องหมำยบวกลบ [+] ส ำหรับคุณลักษณะที่มีหรือไม่มีก็ได้   
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4.1.2 พันธุ์หรือชนิดของตาล 
“ตาลหม้อ” และ “ตาลไข่” เป็นช่ือเรียกพันธุ์หรือชนิดของตำลโตนดซึ่งนิยมปลูกและขึ้นเอง

อยูต่ำมทุ่งนำในพื้นทีจ่ังหวัดเพชรบุร ีและเป็นพันธุ์ทีค่นท้องถิ่นรู้จักกันโดยทั่วไป โดยเฉพำะผู้ที่มีอำชีพ
ท ำตำล หำกมีลักษณะก้ ำก่ึงระหว่ำงตำลหม้อกับตำลไขจ่ะเรียกว่ำพันธุ์ “ตาลลูกผสม” นอกจำกนี้ยังมี
กำรจ ำแนกเป็นชนิดย่อยออกไปอีกว่ำเป็น ตาลหม้อใหญ่ หรือ ตาลหม้อเล็ก และเป็น ตาลไข่ใหญ่ 
หรือ ตาลไข่เล็ก แสดงกำรจ ำแนกพันธุ์ตำลโตนดแบบพ้ืนบ้ำนได้ดังนี ้
 

ชนิดของตาลโตนด 
 
 
                 ตำลหม้อ                ตำลไข่                          ตำลลูกผสม 
 
 
  ตำลหม้อใหญ่     ตำลหม้อเล็ก       ตำลไข่เล็ก       ตำลไข่ใหญ่ 
 

แผนภำพ 4.1.2    กำรจ ำแนกพันธ์ุหรือชนิดของตำลโตนดในท้องถิ่นตำมแบบชำวบ้ำน  
 

   
    

      ตำลหม้อ       ตำลไข่              ตำลลูกผสม 
 

ภำพ 4.1.2 ก    ตำลหม้อ ตำลไข ่และตำลลูกผสม (ดูภำพขยำยในภำคผนวก ข) 
 
 ส ำหรับตำลหม้อใหญ่กับตำลหม้อเล็กซึ่งเรียกชนิดของตำลหม้อ และตำลไข่เล็กกับตำลไข่ใหญ่
ซึ่งเรียกชนิดของตำลไข่ มีควำมแตกต่ำงที่ขนำดของผล ชำวบ้ำนบอกว่ำไม่ใช่เป็นเพรำะควำมสมบูรณ์
ของผล แต่เป็นลักษณะของชนิด ซึ่งพบทั้งต้นและตลอดกำรให้ผลของต้นนั้นๆ ค ำอธิบำยลักษณะของ
ตำลชนิดต่ำงๆ ตำมควำมรู้จำกกำรสังเกตของชำวบ้ำน ดังนี ้

1. ตาลหม้อ หรือ โตนดหม้อ เรียกตำลที่มีผิวผลสีด ำเป็นมัน จะมีสีเหลืองเล็กน้อยบริเวณตูด
ผลเท่ำนั้น ชื่อเรียกมำจำกกำรเปรียบเทียบสีผลด ำเหมือนเขม่ำหม้อทะนนที่หุงตั้งเตำฟืนแบบสมัยก่อน 
ตำลหม้อมักมีขนำดผลใหญ่ เปลือกผลและกระดองหุ้มเมล็ดผลหนำ เมื่อผลแก่จะแตกลำยเส้นเป็นแนว
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ยำวทั่วพื้นผิวของผล ภำษำชำวบ้ำนเรียกว่ำ แตกพรายงา หรือ แตกลายงา ส่วนใหญ่จะให้ผลเมื่ออำยุ 
10 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับควำมอุดมสมบูรณ์ของต้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
  1.1 ตาลหม้อใหญ่ เรียกตำลหม้อชนิดที่มีผลใหญ่ ที่ใหญ่มำกถึง 6 กิโลกรัมต่อผล 
ในหนึ่งผลจะมี 2-4 เต้ำ ขนำดเต้ำใหญ่เพรำะผลใหญ่ ใน 1 ทะลำยจะมีประมำณ 1-10 ผล  
  1.2 ตาลหม้อเล็ก เรียกตำลหม้อชนิดที่มีผลเล็กกว่ำอีกชนิด โดยทั่วไปขนำดผลไม่
เกิน 3 กิโลกรัม ขนำดเต้ำเล็กเพรำะผลเล็ก ในหนึ่งผลจะมี 2-4 เต้ำ ใน 1 ทะลำยจะมีประมำณ 1-
20 ผล  
  

2. ตาลไข่ หรือ โตนดไข่ เรียกตำลที่มีผิวผลสีค่อนข้ำงเหลืองตลอดผล เปรียบคล้ำยสีไข่ และ
มีสีด ำแซม ขนำดผลเล็ก เปลือกบำง คนเฉำะตำลชอบเพรำะผลส่วนมำกเฉำะเอำเต้ำตำลง่ำย ได้เต้ำ
ตำลสวย และน้ ำในเต้ำหวำน รสชำติอร่อย แต่ด้วยลักษณะสีผลของตำลไข่จะดูเหมือนว่ำผลตำลยัง
อ่อนอยู่ทั้งที่อำจจะแก่ ตำลไขจ่ะให้ผลเมื่ออำยุ 10 ปีขึ้นไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  
  2.1 ตาลไข่ใหญ่ ผลและเต้ำตำลมีขนำดใหญ่กว่ำตำลไข่เล็ก น้ ำหนักผลประมำณ 2 
กิโลกรัม ใน 1 ทะลำยจะมีผล 1-10 ผล และ 1 ผล จะม ี2-3 เต้ำ  
  2.2 ตาลไข่เล็ก ผลมีขนำดเล็กกว่ำตำลไข่ใหญ่ น้ ำหนักผลประมำณ 1 กิโลกรัม ใน 1 
ทะลำยจะมีผล 1-20 ผล และ 1 ผล จะม ี2-3 เต้ำ เนื่องจำกผลเล็กจึงท ำให้เต้ำมีขนำดเล็กไปด้วย  
 

 3. ตาลลูกผสม หรือ โตนดลูกผสม เรียกตำลที่มีผิวผลสีด ำปนน้ ำตำลหรือเหลืองด ำ ตูดผลสี
เหลืองๆ ผลค่อนข้ำงใหญ่เกือบเท่ำตำลหม้อ และใหญ่กว่ำตำลไข่ เรียกว่ำได้ลักษณะผสมระหว่ำงตำล
หม้อและตำลไข่ ถ้ำผสมตำลหม้อเยอะลักษณะก็จะออกไปทำงหม้อมำกหน่อย ใน 1 ผลจะมี 2-3 เต้ำ 
ให้ผลประมำณ 1-20 ผลต่อทะลำย ส่วนใหญ่จะไห้ผลเมื่ออำยุ 10 ปีขึ้นไป เป็นตำลที่มีจ ำนวนมำก
ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี   
 

กำรจ ำแนกว่ำตำลเป็นพันธุ์หรือชนิดไหนจะดูที่ผลตำล โดยชำวบ้ำนจะสังเกตจำกลักษณะผล
โดยเฉพำะจำกสีผิวเปลือก สำมำรถวิเครำะห์ลักษณะจ ำแนกหรือควำมแตกต่ำงองค์ประกอบ
ควำมหมำยของช่ือพันธุ์ตำลโตนดตำมแบบชำวบ้ำน ได้ดังนี ้ 

ตาลหม้อ  ตาลไข่            ตาลลูกผสม 
 +ผิวผลสีด ำ  +ผิวผลสีค่อนข้ำงเหลือง  +ผิวผลสีด ำปนน้ ำตำล/เหลืองด ำ 

 +ผิวแตกลำยงำ  - ผิวแตกลำยงำ   - ผิวแตกลำยงำ 
 +ขนำดผลใหญ่  +ขนำดผลปำนกลำง  +ขนำดผลเล็กถึงปำนกลำง 
 

 นอกจำกนี้มีตำลที่เรียกว่ำ ตาลทุย ตำมค ำอธิบำยของคนท ำตำลว่ำ ลักษณะผลยำวกว่ำตำล
ทั่วไป สีด ำแบบตำลหม้อ ขนำดผลใหญ่ กระดองหุ้มเมล็ดผลแข็ง แต่ไม่มีเต้ำหรือผลตำลอ่อน เข้ำใจว่ำ
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เต้ำม้ำนลีบไป หรืออำจมีแค่เต้ำเดียวต่อผลและเฉพำะบำงผลในทะลำย ท ำให้ถูกเรียกว่ำตาลกะเทย
ด้วย ทะลำยตำลทุยรองเอำน้ ำตำลหรือน ำผลสุกมำท ำขนมตำลได้ แตโ่ดยทั่วไปไม่ค่อยพบตำลนี้ คนท ำ
ตำลคิดเห็นว่ำเป็นตำลที่ผลไม่สมบูรณ์มำกกว่ำสำยพันธุ์ แต่ก็มีบำงคนคิดว่ำอำจเป็นพันธุ์ของตำลก็
เป็นได้ และที่ไม่ค่อยพบแล้วอำจเพรำะผลตำลไม่มีเมล็ดที่มี เนื้อเต้ำตำล จึงลดกำรขยำยพันธุ์ตำม
ธรรมชำติและคนท ำตำลก็ไม่นิยม ทั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้วิเครำะห์จ ำแนกตำลทุยหรือตำลกะเทยน้ีเป็นอีก
พันธุ์หรือชนิดของตำล เนื่องจำกไม่เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น ไม่ได้พบอยู่ทั่วไป เฉพำะบำงคนที่เคย
เห็น และคนท ำตำลเองก็ไม่แน่ใจว่ำเป็นพันธ์ุของตำลโตนดหรือไม่    

 

 
 

ภำพ 4.1.2 ข    ตำลโตนดที่เรียกว่ำตำลทุยหรือตำลกะเทย 
 

4.1.3 ส่วนต่างๆ ของต้นตาล  
ส่วนต่ำงๆ ของต้นตำลโตนดนั้นมีค ำเรียกเฉพำะและปลีกย่อยลงไปในรำยละเอียด ทั้งนีเ้พื่อให้

ง่ำยต่อกำรอธิบำยและต่อกำรท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของค ำหรือหรือชื่อที่ชำวบ้ำนเรียกส่วนต่ำงๆ 
สำมำรถจ ำแนกค ำเรียกได้เป็น 3 วงควำมหมำยใหญ่สอดคล้องกับกลุ่มค ำศัพท์เฉพำะที่พบ เริ่มจำกวง
ควำมหมำยในภำพรวมคือส่วนต่ำงๆ ของตำล 1 ต้น ไปสู่วงควำมหมำยย่อยลงไปเฉพำะส่วนคือ ส่วน
ต่ำงๆ ของตำลใน 1 กระโปงตำล และส่วนของตำล 1 ผล ดังต่อไปนี ้

 

  4.1.3.1 ตาล 1 ต้น 
ส่วนของต้นตำลทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียเรียกกันในภำษำชำวบ้ำนและตำมควำมรู้ของคนท ำ

ตำล ไล่จำกบนสุดไปทีละส่วนดังนี ้
 ยอดตาล เรียกส่วนบนสุดของล ำต้นตำล ยอดตำลโตนดต้นที่โตเต็มที่นั้นประกอบด้วยใบตำล 
ประมำณ 25-30 ใบอยู่โดยรอบ เมื่อแก่จะห้อยแนบล ำต้นและร่วงหล่นไป ใบยอดก็จะเติบโตมำแทนที่ 
ส่วนกลำงยอดเป็นใบที่อ่อนกว่ำใบอื่นๆ เพรำะออกทีหลัง เรียกว่ำยอดอ่อน หรือ ยอดกลาง ซึ่งมี
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ประมำณ 3 ใบ ทำงใบหรือก้ำนใบบนยอดตำลมีชื่อเรียกตำมลักษณะและต ำแหน่งที่คนขึ้นตำลใช้
เหยียบขึ้น ได้แก่ ทางขึ้นเรียกทำงใบที่ใช้ส ำหรับเหยียบขึ้นยอดตำล ทางค่อมเรียกทำงใบที่ค่อมทำง
อื่นและจะยืนค่อมทำงนี้เมื่ออยู่บนยอดตำล และทางพี่เลี้ยงยอดเรียกทำงใบที่อยู่ใกล้ยอดอ่อน ตำมค ำ
บอกของชำวบ้ำนยอดตำลหำกถกูตัดแล้วจะไมแ่ตกขึ้นมำอีกและท ำให้ต้นตำย 
 
 

 

 
 
ภำพ 4.1.3.1 ก    ส่วนยอดตำลและคอตำล 
 
 ตำลที่ยอดไม่สมบูรณ์ ไม่เจริญเติบโตเท่ำที่ควร ยอดเรียวเล็กเหลือง แสดงอำกำรว่ำตำลก ำลัง
จะตำยเรียกกันว่ำตาลแหยง สำเหตุอำจมำจำกมีน้ ำแช่โคนตำลตลอดปี หรือเป็นกรณีที่ตาลหมดอายุ
หมำยถึงต้นตำลนั้นมีอำยุมำกเกิน 80 ปีขึ้นไป   

คอตาล เรียกส่วนล ำต้นที่ถัดจำกยอดตำลลงมำ ตรงช่วงระหว่ำงใบล่ำงของยอดกับล ำต้น ซึ่ง
เป็นบริเวณที่ทำงหรือก้ำนใบร่วงหมดแล้ว (ดังภำพ 4.1.3.1 ก) บริเวณคอตำลจะมีแผ่นใยหยำบๆ 
บำงๆ แบบที่คอมะพร้ำว (ภำษำทำงกำรเรียกรกมะพร้ำว) เรียกกันว่ำกาบปะร่าย ซึ่งคนท ำตำลบอกว่ำ
ออกมำพร้อมกำบหุ้มช่อดอก        
 ใบตาล เรียนส่วนของใบซึ่งมีขนำดใหญ่ลักษณะคล้ำยพัด มีแฉกใบย่อยติดๆ กันแตกออกจำก
ปลำยก้ำน ประมำณ 25-40 ใบ ก้ำนเล็กๆ ร่องกลำงใบย่อยลักษณะเช่นทำงมะพร้ำวเรียกว่ำกระดูก 
แกนกลำงที่ใบย่อยมำบรรจบกันเรียกว่ำกระดูกกลางใบ สองข้ำงก้ำนที่ใบย่อยแตกออกเรียกว่ำ        
หูกรรเชียง ใบตำลมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จะมีสีน้ ำตำลอ่อน อำยุใบแต่ละใบประมำณ 3 ปี 
 
 
 

ยอดอ่อน/ยอดกลำง ทำงพี่เลี้ยงยอด 

ทำงค่อม

คร่อม 

ทำงขึ้น

คอตำล 
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ภำพ 4.1.3.1 ข    ส่วนของใบตำล 
 

ใบตำลแก่ตัดออกมำทั้งก้ำน ผ่ำหรือฉีกแบ่งครึ่งตรงแกนกลำงหรือกระดูกกลำงใบ แล้วโก่ง
ใบตาลโดยพับตรงหูกรรเชียงเรียกพับคอม้า เก็บไว้ใหใ้บแห้ง น ำไว้เย็บมุงหลังคำ 

 

 

 

ภำพ 4.1.3.1 ค    กำรโก่งใบตำลพับคอม้ำ 
 

ทางตาล หรือ ทางใบ เรียกส่วนก้ำนของใบตำล มีควำมยำวประมำณ 1-2 เมตร (ดังภำพ 
4.1.3.1 ก และ ข) ด้ำนขอบทำงตำลมีหนำมแหลมสั้น ขนำดไม่สม่ ำเสมอกัน เรียกว่ำคมตาล ต้องเอำ
คมตำลออกออกหำกขึ้นตำลเพรำะมันจะขูดตำมตัว ผิวของทำงตำลส่วนที่อยู่ด้ำนบนที่เรียกว่ำหน้า

หูกรรเชียง 

หูกรรเชียง ทำงตำล 

กระดูกกลำงใบ กระดูก 
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ตาล สำมำรถลอกมำฟ่ันท ำเป็นเชือก ส่วนทำงตำลตอนโคนที่อยู่ติดกับต้นตำล มีลักษณะบำงและแบน 
แยกเป็น 2 แฉก เรียกว่ำกาบตาล บำงทีก็เรียกขาตาล     
 

 
 

ภำพ 4.1.3.1 ง    กำบตำลหรือขำตำล 
 

กำบตำลที่แก่จัดแต่ยังไม่ถึงกับแห้งกรอบ ตัดแล้วน ำมำทุบ จนเส้นใยข้ำงในแตกตัว แล้วแปรง
ส่วนที่ไม่ต้องกำรออกจนเหลือแต่เส้นในเป็นเส้นฝอย น ำไปตำกแดดให้แห้ง สำมำรถท ำเป็นแปรง
หยำกไย่ ท ำไม้กวำด หรือสำนเป็นหมวก 

 
 

     
 

ภำพ 4.1.3.1 จ    ใยกำบตำล 
 

ต้นตาล เรียกส่วนของล ำต้น หรืออีกนัยหนึ่งหมำยถึงทั้งต้นของตำล ล ำต้นตำลมีขนำดใหญ่ 
ลักษณะกลม ตรง สูงชะลูด ควำมสูงจำกโคนถึงยอดประมำณ 18-25 เมตร บำงต้นอำจสูงถึง 30 เมตร 
เปลือกล ำต้นขรุขระเป็นเสี้ยน สีขี้เถ้ำออกด ำ ตลอดล ำต้นมีรอยจำกกำรหลุดร่วงของทำงใบ จำกข้อมูล
โดยผู้ที่มีอำชีพท ำตำลกล่ำวว่ำ ต้นตำลจะเริ่มตั้งสะโพก (หมำยถึงล ำต้นขยำยส่วนสูงขึ้น) หลังปลูกได้
ประมำณ  3-5 ปี มีควำมสูงประมำณ 1 เมตร และจะเพิ่มควำมสูงประมำณปีละ 30-40 เซนติเมตร 
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เมื่อสูงได้ประมำณ 4 เมตร ล ำต้นจะเรียวลง และเริ่มขยำยใหญ่ที่ควำมสูงประมำณ 10 เมตร และคง
ขนำดจนถึงยอด ข้ำงในล ำต้นเนื้อไม้เป็นเสี้ยนแข็ง เหนียว ไม่หักง่ำย แก่นกลำงล ำต้นตำลเรียกว่ำไส้
ตาล จะไม่แข็งเท่ำด้ำนนอก ซึ่งต่ำงจำกต้นไม้อื่นๆ 

 

 
 

ภำพ 4.1.3.1 ฉ    ลักษณะของต้นตำล 
 

ช่อดอก เรียกส่วนของดอกลักษณะเป็นช่อออกบริเวณยอดตำล ช่อดอกตำลตัวผู้จะมีลักษณะ
เป็นงวงยำว ภำษำท้องถิ่นบ้ำนลำดนี้เรียกว่ำปลีตาล (บำงที่เรียก งวงตาล หรือ นิ้วตาล) เมื่อแก่ปลี
ตำลก็จะเหนี่ยวแห้งไป ส่วนช่อดอกตำลตัวเมียจะมีปุ่มผลตำลติดอยู่เรียกทะลายตาล ปุ่มผลจะเติบโต
เป็นผลที่สมบูรณ์ต่อไป (ดูรำยละเอียดหัวข้อ 4.1.3.2)  

 
 
 

                                           
 

ภำพ 4.1.3.1 ช    ช่อดอกตำลตัวผู้และตำลตัวเมีย 

ช่อดอกตัวผู้ (ปลี)

ตำล) 

ช่อดอกตัวเมีย(ทะลำย)

ตำล) 

กระโปงตำล 
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กระโปงตาล เรียกส่วนที่หุ้มกลุ่มช่อดอกของทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย มีลักษณะเป็นกำบแข็ง 
ส่วนกำบแข็งปกโคนช่อดอกเรียกว่ำ กาบหุ้มกระโปรง (ดังภำพ 4.1.3.2.1 ก และ 4.1.3.2.2 ก) ส่วน   
กระโปงเมื่อแรกแทงออกมำบริเวณยอดตำลจะเรียกว่ำตะเกียบ ซึ่งภำยในมีช่อดอกอ่อนอยู่ เมื่อยำว
เป็นแขนจึงเรียกกระโปง ชั้นนอกกระโปงตำลจะมีแผ่นใยหยำบๆ บำงๆ หุ้มอยู่เรียกว่ำกาบปะร่าย 
โดยทั่วไปตำลจะแทงกระโปรงออกช่อดอกออกมำระหว่ำงเดือนมกรำคม–มีนำคม กำรออกของกระ
โปงตำลจะออกเวียนรอบทำงใบเหนือคอตำล โดยออกไม่พร้อมกัน เฉลี่ยแต่ละต้นเดือนหนึ่งออก 3-4 
กระโปง รวมแต่ละป ี10-12 กระโปงต่อต้น  

ลูกโตนด บ้ำงก็เรียก ลูกตาล เรียกผลตำลซึ่งได้จำกต้นตัวเมีย ลักษณะของผลเป็นทรงกลม
หรือทรงกระบอกสั้น ผิวเปลือกผลเป็นมัน มีสีด ำ ด ำปนน้ ำตำล หรือค่อนข้ำงเหลือง ขึ้นอยู่กับพันธุ์
หรือชนิดของตำล เมื่อผลสุกแล้วจะมีสีด ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงผลประมำณ 15-20 เซนติเมตร 
น้ ำหนัก 1-5 กิโลกรัม ผลติดกันเป็นกลุ่มแน่นในทะลำย ทะลำยหนึ่งมีตั้งแต่ 1-20 ผล 
 ราก เป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปในดินจำกโคนต้น รำกตำลลักษณะเป็นเสี้ยนกลมยำว สีน้ ำตำล 
เป็นกระจุกคล้ำยรำกมะพร้ำว แต่ไม่แผ่ไปตำมผิวดินแบบรำกมะพร้ำว ตำมควำมรู้ของชำวบ้ำนบอกว่ำ
รำกของตำลโตนดหยั่งลงไปในดินลึกมำก ไม่น้อยกว่ำ 10 ศอก (5 เมตร) จึงยึดกับดินได้ดี ท ำให้ต้นไม่
ล้มโค่นง่ำย  ผู้เคยเพำะต้นตำลอธิบำยว่ำกำรงอกรำกตำลต่ำงจำกต้นไม้ชนิดอื่น รำกจะเกิดหลังจำกที่
ต้นอ่อนตำลโผล่เหนือพื้นดินและแตกขยำยตำมกำรเติบโตของต้น ต้นอ่อนตำลได้จำกกำรน ำเมล็ดตำล
แก่จัดไปวำงเพำะไว้ ต่อมำเมล็ดตำลจะแทงส่วนที่คล้ำยรำกงอกออกมำเรียกว่ำ“งอกตาล” ส่วนปลำย
ของงอกตำลเป็นปุ่มใหญ่ส่วนนี้จะกลำยเป็นต้นอ่อนซึ่งจะเจริญเติบโตขึ้นและค่อยๆ แทงยอดขึ้นมำ
ตำมงอกตำลจนโผล่พ้นดินขึ้นมำและเจริญเติบโตเป็นต้นตำลต่อไป งอกตำลท ำหน้ำท ำหน้ำที่เป็น
ปลอกหุ้มยอดอ่อน แล้วก็เปื่อยสลำย ส่วนรำกที่แท้จริงจะออกจำกฐำนต้นอ่อนที่เจริญมำจำกส่วน
ปลำยของงอกตำลอีกต่อหนึ่ง ต้นอ่อนของตำลเกิดอยู่ลึกลงไปในดินหลำยสิบเซนติเมตร จึงมักไม่มีใคร
เห็น จึงคิดว่ำกำรงอกของเมล็ดตำลนั้นพิสดำรทีเดียว รำกใหญ่ที่หยั่งลึกลงไปในดินและมีขนำดใหญ่
ประมำณน้ิวก้อยคน เรียกภำษำชำวบ้ำนว่ำรากหลัก หรือรากใหญ่ ท ำหน้ำที่ยึดต้นและหำอำหำรเลี้ยง
ล ำต้น ส่วนรากฝอยเรียกรำกแขนงที่แตกออกจำกรำกใหญ่อยู่บริเวณโคนต้นเหนือพื้นดินหรือผุดลงผิว
ดินไม่ลึกมำก เข้ำใจว่ำท ำหน้ำที่ช่วยหำอำหำรบ ำรุงต้นช่วยรำกใหญ่ คนท ำตำลผู้หนึ่งบอกว่ำประมำณ
เดือนพฤศจิกำยนถึงธันวำคม มีรำกบริเวณโคนต้นที่สีขำวๆ (ต่อมำจะกลำยเป็นสีคล้ ำด ำและแข็ง) เก็บ
ไปต้มกินแก้โรคเบำหวำน 
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ภำพ 4.1.3.1 ซ    ส่วนของรำกตำล 
 

4.1.3.2 ตาล 1 กระโปง  
ในตำลหนึ่งกระโปงประกอบด้วยส่วนของช่อดอก ชำวบ้ำนมีค ำเรียกจ ำแนกถึงส่วนต่ำงๆ 

ภำยในกระโปงตำลตำมควำมรู้ของผู้ท ำตำล แยกพิจำรณำเป็นกระโปงของตำลตัวผู้และกระโปงของ
ตำลตัวเมีย 
   4.1.3.2.1 กระโปงตาลตัวผู้ 
 กระโปงตำลตัวผู้ห่อหุ้มช่อดอกตัวผู้ที่มีลักษณะเป็นงวงยำว ซึ่งคนท้องถิ่นบ้ำนลำดเรียกว่ำ  
ปลีตาล รำยละเอียดของส่วนต่ำงๆ มีค ำเรียกเฉพำะดังต่อไปนี ้

 

 
 

ภำพ 4.1.3.2.1 ก    กระโปงตำลตัวผู้ 1 กระโปง 

ก้ำนปล ี
หำงหนู 

กำบหุ้ม 
กระโปง 

รำก 

งอก 

ต้นอ่อน 

โม่ง 

ปลีตำล 
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ส่วนก้ำนที่โผล่พ้นกระโปงออกมำเรียกว่ำก้านช่อดอก  ก้ำนช่อดอกตัวผู้เรียกว่ำก้านปลี  แต่
ละกระโปงตำลตัวผู้จะมีก้ำนช่อดอกหรือก้ำนปลีเฉลี่ยตั้งแต่ 3-7 ก้ำน ช่อดอกตัวผู้หรือปลีที่ออกจำก
ก้ำน แต่ละปลีมีควำมยำวประมำณ 30-40 เซนติเมตร เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 3-4 เซนติเมตร ผู้ท ำ
ตำลบำงคนสังเกตว่ำปลีตำลไข่มักยำวกว่ำตำลหม้อ ปลำยสุดของปลีมีลักษณะเรียวแหลมเรียกว่ำ  
หางหนู ซึ่งยำว 2 ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ช่วงระหว่ำงก้ำนกับปลีเรียกว่ำโม่ง  

ปลีตำลจะออกเป็นกลุ่มแบบนิ้วมือ โดยทั่วไป 1 ก้ำนปลีหรือก้ำนช่อดอกจะมี 3 ปลี แต่บำง
ก้ำนอำจจะมีถึง 10 ปลี ปลีของก้ำนที่ออกแรกสุดในบรรดำก้ำนปลีทั้งหมดของแต่ละกระโปงตำล
เรียกว่ำนาย และที่ออกจำกก้ำนต่อๆ มำเรียกว่ำน้องไม ๊ โดยทั่วไปหนึ่งกระโปรงจะมี 1 นำย นำยหนึ่ง
อำจมี 1 หรือ 2 ปลี (แต่ไม่พบที่มี 3 ปลี) และหำกก้ำนใดออกปลี 2 ปลี เรียกลักษณะนี้ว่ำออกมำเป็น
ง่ามถ่อ ซึ่งเป็นกำรเปรียบกับง่ำมไม้ถ่อเรือลักษณะแยกเป็นสองแฉก 
 
 

     
 

ภำพ 4.1.3.2.1 ข    ดอกและไส้ปลตีำล 
 
 ปลีตำลจะมีดอกเล็กๆ เป็นตุ่มๆ ตลอดปลี เรียกตรงจุดที่ดอกผุดออกมำว่ำปุ่มดอก หรือตุ่ม
ดอก ยกเว้นส่วนหำงหนูตอนปลำยสุดของปลีจะไม่มีปุ่มดอก เมื่อเอำมีดปำดผิวปลีจะเห็นที่อยู่หรือที่
เกิดของดอกเรียกส่วนนี้ว่ำกระปุกดอก ถ้ำปำดปลีตำมแนวขวำงจะเห็นดอกตำลจ ำนวนมำกภำยใน
กระปุกดอก และเห็นส่วนแกนของปลีเรียกว่ำไส้ตาล เรียกให้เฉพำะเจำะจงลงไปก็คือไส้ปลี คนท ำ
ตำลจ ำแนกไส้ตำลเป็นสองลักษณะ หำกเป็นไส้ที่มีควำมแข็งมำกเรียกว่ำไส้หิน ซึ่งมักมีขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์ของแกนหรือไจไส้เล็ก ปลีที่มีไส้หินจึงนวดเอำน้ ำตำลยำก อีกลักษณะหนึ่งเป็นไส้ที่มีควำมแข็งไม่
มำกเรียกว่ำไส้แป้ง ไส้แบบนี้มักมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์ของแกนไส้ใหญ่ จึงนวดเอำน้ ำตำลง่ำยกว่ำปลีไส้
หิน นอกจำกนี้ยังมีกำรจ ำแนกควำมแตกต่ำงของปลีตำลออกเป็น 3 ชนิดตำมลักษณะของดอกปลี 
เรียกว่ำปลีดอกยอ ปลีดอกพุทรา และปลีดอกตาปู โดยให้ชื่อเรียกตำมลักษณะของสิ่งที่เปรียบถึง 
 
 
 
 

ตุ่มดอก 
ไส้ปลี 

กระปุกดอก 
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ชนิดของปลีตาล 
 
 

ปลีดอกยอ  ปลีดอกพุทรำ   ปลีดอกตำปู 
 

แผนภำพ 4.1.3.2.1    กำรจ ำแนกชนิดของปลีตำลตำมแบบชำวบ้ำน 
 

ปลีดอกยอ เรียกปลีตำลที่มีลักษณะตุ่มดอกนูนใหญ่และผุดห่ำงกันแบบตุ่มของผลยอ ดอก
บำนใหญ่ ชนิดนี้มักมีขนำดปลีและแกนกลำงหรือไส้ปลีใหญ่ จึงนวดเอำน้ ำตำลยำก ต้องนวดหลำยวัน
กว่ำน้ ำตำลจะไหล 

ปลีดอกพุทรา บ้ำงก็เรียก ดอกพิกุล เรียกปลีตำลที่มีลักษณะตุ่มดอกเล็กแบนแนบผิวปลี ไม่
นูนอย่ำงปลีดอกยอ ปุ่มดอกถี่ติดๆ กัน ดอกเล็กอย่ำงดอกพุทรำ เวลำดอกบำนจะบำนเต็มปลีเสมอกัน 
เอำมือรูดร่วงหล่นง่ำย ไส้ปลีใหญ่แต่ผิวเปลือกปลีบำง นวดเอำน้ ำตำลง่ำยกว่ำชนิดอื่น 

ปลีดอกตาปู เรียกปลีตำลที่มีลักษณะตุ่มดอกบำงปุ่มสูง (แต่ไม่ได้สูงทุกตุ่มดอก) ก้ำนดอกยำว
คล้ำยตำปู ดอกห่ำง ท ำให้ดอกดูไม่สม่ ำเสมอ ผิวเปลือกปลีหนำ ไส้ปลีเล็ก จึงนวดเอำน้ ำตำลยำก    
ปลีชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จักมำกนัก เพรำะไม่ค่อยพบเห็นทั่วไป จะรู้จักเฉพำะคนที่ขึ้นตำลมำแต่ดั้งเดิม  
 

     
 

  ปลีดอกยอ         ปลีดอกพุทรำ  
 

ภำพ 4.1.3.2.1 ค    ปลีดอกยอและปลีดอกพุทรำ 
  

ควำมแตกต่ำงองค์ประกอบควำมหมำยหรือลักษณะจ ำแนกชนิดของปลีตำล สำมำรถ
วิเครำะหต์ำมค ำอธิบำยของคนท ำตำลได้ดังนี ้

ปลีดอกยอ   ปลีดอกพุทรา    ปลีดอกตาปู 
 +ตุ่มดอกนูนใหญ่   +ตุ่มดอกเล็กแนบผิวปลี  +ตุ่มดอกสูงไม่สม่ ำเสมอ 
 +ระยะตุ่มดอกห่ำงกัน  - ระยะตุ่มดอกห่ำงกัน  +ระยะตุ่มดอกห่ำงกัน 
 +มักมีไส้ปลีใหญ่   +มักมีไส้ปลีใหญ่   - มักมีไส้ปลีใหญ่ 
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4.1.3.2.2 กระโปงตาลตัวเมีย 
กระโปงตำลตัวเมียห่อหุ้มช่อดอกตัวเมียที่มีลักษณะเป็นช่อปุ่มลูกซึ่งเรียกกันว่ำทะลายตาล 

รำย ละเอียดของส่วนต่ำงๆ มีค ำเรียกเฉพำะดังต่อไปนี ้
 

 
 

ภำพ 4.1.3.2.2 ก    กระโปงตำลตัวเมีย 1 กระโปง 
 
 ส่วนก้ำนช่อดอกตัวเมียที่โผล่พ้นกระโปงออกมำเรียกว่ำก้านทะลาย แต่ละกระโปงตำลตัวเมีย
จะมีก้ำนช่อดอกหรือก้ำนทะลำยตั้งแต่ 1-5 ก้ำน ช่อดอกต้นตัวเมียหรือทะลำยที่ออกจำกก้ำน แต่ละ
ทะลำยมีควำมยำวประมำณ 35-50 เซนติเมตร ปลำยสุดของทะลำยตำลมีลักษณะเรียวแหลมเรียกว่ำ 
หางหนู ยำวประมำณ 10 เซนติเมตร ซึ่งยำวกว่ำหำงหนูของปลีตำล ช่วงระหว่ำงก้ำนกับทะลำย
เรียกว่ำโม่ง เช่นเดียวกัน และเรียกรอยต่อหัวขั้วของลูกกับก้ำนทะลำยว่ำส่วนข้อมือ 
 
 

 

 
 

ภำพ 4.1.3.2.2 ข    สว่นทะลำยตำล 

ก้ำนทะลำย 

ก้ำนทะลำย 

โม่ง 

หำงหนู 

กำบหุ้มกระโปง 
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ในหนึ่งกระโปรงตำลตัวเมียจะมีทะลำยตำลประมำณ 1-5 ทะลำยตำมจ ำนวนก้ำนช่อดอกที่
ออก ทะลำยที่ออกมำก่อนทะลำยอื่นในแต่ละกระโปงตำล (โผล่พ้นตะเกียบออกมำแรกสุด) เรียกว่ำ
นาย และทะลำยที่สองเป็นต้นไปเรียกน้องไม ๊เช่นเดียวกับปลีตำล กระโปงที่มีทะลำยตำลเพียงทะลำย
เดียวเรียกว่ำตาลทโมน ลักษณะเช่นนี้คนท ำตำลไม่ชอบเพรำะไม่มีทะลำยอื่นๆ ให้สับเปลี่ยนรอง
น้ ำตำล ถ้ำกระโปงใดมีหนึ่งทะลำยมักจะได้ทะลำยที่มีผลใหญ่และเต้ำตำลใหญ่ แต่ถ้ำมีหลำยทะลำย
ในหนึ่งกระโปงมักจะได้ผลที่มีขนำดเล็ก แต่ก็ไม่เสมอไป ทั้งนี้ชำวบ้ำนก็ไม่เคยตัดแต่งให้ เหลือแค่กระ
โปงละ 1 ทะลำยแต่อย่ำงใด 

 
4.1.3.3 ตาล 1 ผล 

ผลตำลซึ่งชำวบ้ำนเรียกว่ำลูกโตนดหรือลูกตำลนั้น แต่ละผลมีส่วนต่ำงๆ เรียกเรียงจำกส่วน
นอกสุดไปยังส่วนที่อยู่ในสุดตำมค ำบอกของชำวบ้ำน คือ หัวหมวก เปลือก เนื้อตาล ใยตาล กระดอง
ตาล เต้าตาล และเมื่อผลแก่เกิดงอกจะเกิดส่วนที่เรียกว่ำจาว  

 

 

 
 

4.1.3.3 ก   ส่วนของผลตำลอ่อน 
 

ส่วนที่หุ้มด้ำนบนของผลตำล และห่อหุ้มผลขณะยังอ่อน ลักษณะเป็นกีบ เรียกว่ำ หัวหมวก 
หรือบ้ำงก็เรียกหัวขมุก หรือหัวหมุก หัวหมวกซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กำบ รวม 6 กำบ ตอนที่ผล
ตำลเพิ่งออกจะมีหัวหมวกหุ้มไว้ทั้งหมด และขยำยขนำดตำมขนำดผล ผิวชั้นนอกของผลตำลเรียกว่ำ 
เปลือกตาล ซึ่งจะมีสีตำมลักษณะพันธุ์ของตำล ถัดเข้ำไปจำกผิวเปลือกคือส่วนที่เรียกเนื้อตาล เส้นใย
ที่แทรกปนอยู่กับเนื้อตำลเรียกว่ำใยตาล เนื้อตำลและใยตำลของผลที่ยังไม่สุกมีสีขำว เมื่อผลสุก เนื้อ
และใยจะมีสีเหลือง น ำไปใช้ท ำขนมตำล  

หัวหมวก 

เปลือก 

เต้ำตำล/โตนดเต้ำ 

เนื้อและใย 

กระดอง 
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ผลตำลที่แก่ขึ้น ข้ำงในผลถัดเข้ำไปจำกส่วนเนื้อและใยตำลจะมีลักษณะเป็นเต้ำ ส่วนโครงเต้ำ
ซึ่งมีควำมแข็งเรียกว่ำ กระดอง ข้ำงในกระดองเมื่อใช้มีดเฉำะออกได้เนื้อเมล็ดตำลอ่อนเรียกว่ำเต้า
ตาล หรือ โตนดเต้า หรือ โตนดอ่อน (ทั่วไปเรียกลอนตำล หรือลูกตำลสด) เต้ำตำลอ่อนๆ เมื่อเฉำะ
ออกมำสำมำรถกินได้เลย ในเต้ำตำลจะมีน้ ำขังอยู่บ้ำงเรียกน้้าเลี้ยงเต้าตาล รสชำติหวำนอ่อนๆ ส่วนที่
หุ้มเนื้อเต้ำตำลอยู่เรียกว่ำเปลือก เวลำกินต้องปลอกออก เปลือกบำงเต้ำมีลักษณะเป็นขนเรียกว่ำขน
ทราย เต้ำตำลที่มีขนทรำยหุ้มมักเอำไปท ำตำลลอยแก้วแทนที่จะขำยเป็นเต้ำสด เพรำะผิวเต้ำไม่สวย 
ตำล 1 ผลจะมีเต้ำตำลประมำณ 2-4 เต้ำ โดยส่วนใหญ่ผลหนึ่งจะมี 3 เต้ำหรือ 3 เมล็ดผลตำล หรือ
อำจจะลีบ (บำงคนเรียกดีด) ไปเต้ำหนึ่งหรือสองเต้ำก็มี หำกตำลผลนั้นมีเพียงหนึ่งเต้ำหรือหนึ่งเมล็ด
เท่ำนั้น เรียกกันว่ำตาลหนึ่งเมล็ด โดยคนท ำตำลสำมำรถดูจำกลักษณะนูนของผลตำลและคำดได้ว่ำ
ผลนั้นมีกี่เต้ำตำล  

ผลตำลแก่สุก เนื้อและใยตำลมีสีเหลือง กลิ่นหอม ในส่วนเมล็ดข้ำงในกลำยเป็นเต้ำตำลแก่ 
บ้ำงก็เรียกโตนดขนแดง สีขำว แข็ง จะไม่น ำมำทำนแล้ว     

 

           
    

  ผลตำลสุก         เต้ำตำลแก่ 
 

ภำพ 4.1.3.3 ข    ผลตำลสุกและเต้ำตำลแก่ในผลสุก 
 
ส ำหรับ จาวตาล บำงคนเรียก โตนดงอก เรียกส่วนเนื้อในของเต้ำหรือของเมล็ดผลงอก 

ลักษณะเป็นรูปทรงรี แบนๆ สีขำวออกเหลือง ได้จำกกำรน ำเมล็ดตำลแก่ไปเพำะหรือปล่อยผลตำลสุก
ที่ร่วงหล่นลงมำจำกต้นทิ้งไว้จนเกิดงอก ชำวบ้ำนมีเทคนิคเพำะจำวตำลโดยกำรน ำเมล็ดตำลแก่ไปแช่
น้ ำไว้ประมำณ 1 เดือน ครบก ำหนดแช่แล้วเอำมำวำงทิ้งไว้ประมำณครึ่งเดือนจนแทงส่วนที่คล้ำยรำก
ออกมำเรียกว่ำงอกตาล ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 เดือนนับตั้งแต่ออกงอกจนได้งอกยำวประมำณ 4-5 
นิ้ว  จำกนั้นตัดปลำยงอกแล้วทิ้งเมล็ดไวอ้ีก 1 เดือน  ก็ได้จำวสมบูรณ์ (ถ้ำไม่ตัดงอกออกจำวจะนิ่ม ถ้ำ
ตัดแล้วจะได้จำวแข็ง) น ำเมล็ดงอกมำเฉำะเอำจำว ส่วนที่หุ้มจำวชั้นนอกลักษณะแข็งสีด ำเหมือน
กะลำมะพร้ำวเรียกกระดองแข็งและส่วนชั้นในสีขำวที่เข้ำใจว่ำพัฒนำมำจำกเต้ำตำลแก่จัด เรียกว่ำ
กระดองอ่อน บ้ำงก็เรียกเนื้อกระดอง ส่วนจำวจะอยู่ข้ำงในสุด ในกำรเฉำะเอำจำวต้องอำศัยควำม
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ช ำนำญผ่ำเอำทั้งกระดองแข็งชั้นนอกและกระดองอ่อน จำวตำลนิยมน ำไปเชื่อมเป็นของหวำน อำจน ำ
จำวสดไปทำนจิ้มน้ ำพริก และมีบำงคนน ำไปทำนสดเชื่อว่ำช่วยสะลำยนิ่วในถุงน้ ำดี  ส่วนเปลือกหุ้ม
เมล็ดหรือกระดอง  ใช้เป็นเชื้อเพลิงเตำหรือท ำถ่ำน  

 

 

 
 

4.1.3.3 ค   เมล็ดตำลงอกและจำวตำล 
 

4.1.4 การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาลโตนด 
 ทุกขั้นตอนของกำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกตำลโตนด ที่ส ำคัญคือกำรเก็บน้ ำตำลสดจำกต้นตำล 
จะมีค ำเรียกถึงกิจกรรมเหล่ำนั้น ตั้งแต่ค ำว่ำ ขึ้นตำล นวดตำล แช่ตำล ปำดตำล รองน้ ำตำล เคีย่วตำล 
และโยงตำล รวมทั้งมีค ำเรียกเฉพำะถึงเทคนิควิธีกำร อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนค ำบ่งบอกอำกำรของตำล
ที่คนท ำตำลสังเกตในขั้นตอนต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
 

4.1.4.1 ขึ้นตาล  
ในภำษำชำวบ้ำน ค ำว่ำ ขึ้นตาล หมำยถึง กำรปีนไต่ขึ้นไปบนต้นตำล โดยจะใช้วิธีเหยียบตำ

แง่งล ำไผ่ซึ่งผูกติดกับต้นตำลด้วยเชือก2เป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นสู่ยอดตำล ล ำไม้ไผ่ส ำหรับเหยียบขึ้นลงต้น
ตำลต่ำงบันไดนี้เรียกว่ำ พะอง และกำรน ำไม้พะองไปผูกพำดกับต้นตำลเพื่อจะขึ้นตำลนั้นเรียกว่ำ 
พาดตาล 

พะองนิยมใช้ไม้ไผ่ป่ำ ทั้งนี้เพรำะล ำไผ่ป่ำมีตำทุกข้อปล้องและแง่งตำมีควำมเหนียว พะองๆ 
หนึ่งยำวประมำณสิบศอกถึงสำมวำ ต้นตำลที่สูงมำกต้องใช้พะองหลำยล ำต่อกัน อำจจะต่อกันสองล ำ
หรือสองล ำครึ่ง ไม้พะองเมื่อผ่ำนกำรใช้งำนสองปีเศษถึงสำมปีก็จะเปลี่ยนพะองใหม่ 

                                                            
2 เมื่อก่อนใช้เส้นตอกมัด แต่จะไม่ใช้ลวดมัดพะองกับต้นเพรำะเกรงอันตรำยจำกฟ้ำเวลำเกิดฝน 

งอกตำล 

กระดองอ่อน

อ่อนอ่อน 

กระดองแข็ง 

จำว 
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ภำพ 4.1.4.1    กำรขึ้นตำลโดยเหยียบไตพ่ะอง 
 

คนท ำตำลจะขึ้นตำลเพื่อรองเอำน้ ำตำลโตนด ตัดทะลำยตำลเอำผลตำลอ่อน บำงครั้งก็ขึ้นไป
ตัดทำงใบที่ปกคลุมคอตำลเพื่อให้ขึ้นตำลสะดวก อำชีพขึ้นตำลใน 1 ปีจะท ำได้แค่ประมำณ 5 เดือน 
ระหว่ำงเดือนมกรำคม – พฤษภำคม เพรำะในช่วงปลำยปีไม่ค่อยมีน้ ำตำล อีกทั้งเข้ำสู่ช่วงฤดูฝนจะขึ้น
ตำลยำก พวกเขำกล่ำวว่ำคนที่ยึดอำชีพขึ้นตำลโตนดจะต้องมีทั้งควำมกล้ำและควำมช ำนำญ ที่เอว
ของคนขึ้นตำลต้องเหน็บมีดปลำยแหลมและห้อยกระบอกไม้ไผ่รองน้ ำตำลสองสำมกระบอกขึ้นไปด้วย 
หำกเกิดพลำดพลั้งตกลงมำก็เป็นอันตรำยถึงชีวิตได้ อำชีพขึ้นตำลจึงมีน้อยลงและไม่มีผู้สืบทอด  

 
4.1.4.2 นวดตาล  

เมื่อถึงระยะที่ดอกออกเต็มปลีตำลต้นตัวผู้ และทะลำยตำลต้นตัวเมียมีผลอ่อนแย้มก้นออก
จำกหัวหมวก 2-3 ลูกซึ่งเรียกกันว่ำตาลลืมตา3 คนท ำตำลจะเริ่มขึ้นตำลไปนวดตำลเพื่อเตรียมเก็บ
น้ ำตำลโตนด ค ำว่ำ นวดตาล นั้นหมำยถึงกำรบีบคลึงที่ปลีตำล(ส ำหรับตำลตัวผู้) และที่ทะลำยตำล
(ส ำหรับตำลตัวเมีย) เพื่อให้ปลีและทะลำยตำลเกิดควำมช้ ำจนมีน้ ำตำลโตนดออกมำ  

อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับนวดตำลเป็นไม้ท ำขึ้นเฉพำะเรียกว่ำ ไม้คาบ (บำงที่เรียก ไม้นวด) หำก
เป็นตำลตัวผู้จะใช้ไม้คาบตัวผู้ ถ้ำเป็นตำลตัวเมียจะใช้ไม้คาบตัวเมีย เรียกชื่อจ ำแนกตำมกำรน ำไปใช้
กับช่อดอกตัวผู้หรือช่อดอกตัวเมีย แสดงกำรจ ำแนกชนิดของไม้คำบตำลได้ดังนี ้

 
                                                            
3 ตำลจะลืมตำเริ่มจำกลูกในสุดนับจำกโคนก้ำน 
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ไม้คาบตาล 
 
   

ไม้คำบตัวผู้                                     ไม้คำบตัวเมีย 
 

แผนภำพ 4.1.4.2    กำรจ ำแนกชนิดของไม้คำบตำล  
 

ไม้คาบตัวผู้ เรียกไม้ที่ใช้ส ำหรับนวดปลีตำลของต้นตำลตัวผู้ มีลักษณะเป็นไม้แบน 2 ท่อน 
ยำวประมำณท่อนละ1.50 เมตร ด้ำนโคนมัดติดกันด้วยเชือก  เส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนโคน
ประมำณ 3 นิ้ว ส่วนด้ำนปลำยจะเรียวเล็กกว่ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1½ - 2  นิ้ว นิยมท ำ
จำกไม้คนทำ 

ไม้คาบตัวเมีย เรียกไม้ที่ใช้ส ำหรับนวดทะลำยตำลของต้นตำลตัวเมีย มีลักษณะเป็นไม้กลม 2 
ท่อน ยำวประมำณท่อนละ  2 เมตร ด้ำนโคนผูกติดกันด้วยเชือก  เส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนโคน
ประมำณ 1½ - 2 นิ้ว ส่วนด้ำนปลำยจะเรียวเล็กกว่ำ ขนำดเส้นผ่ำ ศูนย์กลำงประมำณ 1 นิ้ว นิยมท ำ
จำกไม้เต็ง 
 

     
 

    ไมค้ำบตัวผู้        ไมค้ำบตัวเมีย 
 

ภำพ 4.1.4.2 ก    ไม้คำบตัวผู้และไม้คำบตัวเมีย 
 

ชนิดของไม้คำบถูกจ ำแนกตำมลักษณะและกำรน ำไปใช้ ควำมแตกต่ำงองค์ประกอบ
ควำมหมำยหรือลักษณะจ ำแนกชนิดของไม้คำบตำลสำมำรถวิเครำะหไ์ด้ดังนี ้

ไม้คาบตัวผู้    ไม้คาบตัวเมีย 
   +ลักษณะแบน   +ลักษณะกลม 
   +ใชค้ำบนวดปลีตำล  +ใช้คำบนวดทะลำยตำล 
   +ใชก้ับตำลตัวผู ้   - ใช้กับตำลตัวผู ้
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กำรนวดตำลต้นตัวผู้จะเริ่มท ำเมื่อปลีตำลมีดอกเต็มปลี ในหนึ่งกระโปงตำลมักเลือกท ำหรือ
เก็บน้ ำตำลแค่ 2 ก้ำน โดยเลือกปลีตำลที่อยู่ใกล้ๆ กันพอที่จะสำมำรถมัดรวมกันง่ำย วิธีนวดเอำไม้
คำบตัวผู้หนีบที่ปลีตำลแล้วบีบจำกโคนปลีไปหำปลำยปลี วันแรกๆ นวดค่อยๆ แล้ววันต่อไปต้องบีบ
หนักขึ้นเรื่อยๆ ซ้ ำหลำยๆ เที่ยว กำรนวดตำลจะนวดวันละ 1 ครั้งในเวลำเช้ำหรือเย็น (ภำษำถิ่นเรียก
วันละมื้อ) ติดต่อกัน 6 วัน เว้น 1 วัน แล้วท ำกำรแชป่ลีตำล (ซึ่งจะกล่ำวต่อไปในหัวข้อ 4.1.4.3) ดังค ำ
ให้สัมภำษณ์ 

 

“วันที่ 3 บีบ 2 เที่ยวในหนึ่งงวง วันที่ 3-5 บีบซ้ ำ วันที่ 6 บีบให้หนักที่สุด 
อำจจะถึง 5-6 รอบ แล้วจับมัดรวมกัน ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองวันให้หำยระบม ดอกจะขึ้น 
จำกนั้นเอำกระบอกน้ ำเปล่ำสวม”   (อ ำนำจ ภู่เจริญ, สัมภำษณ์) 

 

 
 
ภำพ 4.1.4.2 ข    สำธิตกำรนวดปลีตำลตัวผู ้ 
 

กำรนวดตำลต้นตัวเมียจะเริ่มนวดเมื่อตาลลืมตา คือเมื่อหัวหมวกที่คุมลูกเปิด ผลตำลโผล่
ออกมำจำกหัวหมวก 2-3 ลูกแล้ว ในหนึ่งกระโปงตำลมักเลือกนวดแค่ก้ำนทะลำยเดียว (เอำก้ำนแรกที่
ออกจำกกระโปง) วิธีกำรนวดน ำไม้คำบหนีบทะลำยตำลช่วงช่องระหว่ำงผลตำลอ่อน บีบจำกต้น
ทะลำยไปหำปลำยทะลำย นวดกลับไปกลับมำ 2-3 ครั้ง วันแรกจะนวดเบำๆ คล้ำยเตือนให้ทะลำย
ตำลรู้สึกตัวเสียก่อนเช่น เดียวกับกำรนวดตำลตัวผู้ แล้วค่อยๆ นวดหนักขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันๆ นวดวัน
ละ 1 ครั้งในเวลำเช้ำหรือเย็น ประมำณ 3-4 วัน จึงทดลองปำดปลำยทะลำยดูว่ำมีน้ ำตำลออกมำแล้ว
หรือยัง ถ้ำมีน้ ำตำลออกมำแสดงว่ำกำรนวดพอแล้ว แต่ถ้ำน้ ำตำลยังไม่ออกมำต้องนวดต่อไปอีก  
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ภำพ 4.1.4.2 ค    สำธิตกำรนวดทะลำยตำลตัวเมีย  
 

สภำพหรืออำกำรช้ ำของปลีและทะลำยตำลที่ผ่ำนกำรนวด คนนวดตำลจะพูดถึงโดยเรียกว่ำ 
ตาลเจ็บ ซึ่งจะบอกถึงปริมำณกำรให้น้ ำตำลโตนดว่ำมำกน้อยเพียงใด โดยควำมเจ็บของตำลดูจำก
ควำมสลดของปลีและทะลำยตำล แยกเป็นระดับดังนี ้

ไม่เจ็บ       มีน้ ำตำลออกจำกไส้ปลีหรือทะลำยน้อย แสดงว่ำนวดเบำไป ตำลไม่เจ็บ  
   สังเกตสีปลีปกต ิ

เจ็บพอด ี    มีน้ ำตำลออกจำกไส้ปลีหรือทะลำยมำก แสดงว่ำนวดใช้ได้ ไส้ปลีหรือ 
   ไส้ทะลำยตำลจะมีสีเหลืองอ่อนๆ 

เจ็บมาก /เจ็บเกิน  น้ ำตำลไม่ออกจำกปลีหรือทะลำย สังเกตไส้ปลีหรือทะลำยตำลจะสคีล้ ำๆ  
   (ออกสคีรำมอ่อนๆ หรือเขียวอ่อนๆ) ดอกปลหีรือผลอ่อนสลด เหี่ยวและ 
   ร่วง แสดงว่ำนวดบีบหนักเกินไป  

ตำมประสบกำรณ์ของคนท ำตำล กำรนวดตำล ถ้ำนวดแล้วตำลไม่เจ็บ น้ ำตำลโตนดก็จะไม่
ออก แตถ่้ำบีบหนักไป ส่งผลให้ปลีหรือทะลำยตำยยกกระโปง ต้องเลิกเอำน้ ำตำลกระโปงนี ้นอกจำกนี้
ยังบอกว่ำกำรนวดตำลเปลี่ยนมือนวดไม่ได้ หมำยถึงให้คนอื่นมำนวดแทนไม่ได้ เหตุเพรำะถ้ำนวดบิด
ผิดทำงแล้วท่อน้ ำในไส้ตำลจะช ำรุด น้ ำตำลจะไม่ค่อยออก จึงไม่สำมำรถเปลี่ยนมือนวด ผู้ประกอบ
อำชีพท ำตำลจึงกล่ำวว่ำตำลเป็นต้นไม้ที่มีควำมพิเศษ รู้น ำหนักมือ และไม่รู้ว่ำน้ ำตำลอยู่ตรงไหน มำ
จำกส่วนไหนของต้น ตัดต้นก็ไม่เจอ ถ้ำไม่นวดก็ไม่มนี้ ำตำล  

ระยะกำรนวดตำลจะท ำทุกวัน ติดต่อกันประมำณ 5-6 วัน แล้วถึงท ำกำรแช่ตำล แต่มีกรณี
นวดทิ้งไว้ 3 เดือนโดยไม่ท ำอะไรต่อ (อำจจะเก็บเอำผลไปบ้ำงเมื่อแก่) แล้วไปนวดและเก็บน้ ำตำลจำก
ปลีหรือทะลำยอ่ืนก่อน ผ่ำนไปประมำณ 3 เดือนเมื่อปลีหรือทะลำยที่ท ำอยู่ใกล้หมดน้ ำตำล จึงกลับมำ
ท ำปลีหรือทะลำยที่นวดทิ้งไว้ตำมขั้นตอนปกติ เรียกว่ำเป็นกำรท ำ ตาลพะเลอ คือตำลที่นวดทิ้งไว้ตั้ง
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ปลีหรือทะลำยยังอ่อน แล้วกลับมำปำดเอำน้ ำตำลตอนที่ลูกเริ่มสุกแล้ว เป็นเทคนิคที่ท ำให้สำมำรถ
เก็บน้ ำตำลโตนดได้ต่อกันหลำยเดือน 

 
4.1.4.3 แช่ตาล  

ค ำว่ำ แช่ตาล คือกำรเอำกระบอกไม้ไผ่ใสน่้ ำเปล่ำขึ้นไปสวมแช่ปลตีำลหรือทะลำยตำลที่ผ่ำน
กำรนวดแล้ว โดยแช่ระดับครึ่งก้ำนปลีหรือทะลำย กำรแช่ปลีตำลเพื่อท ำลำยตำดอกของปลีไม่ให้
เจริญเติบโต คนท ำตำลกล่ำวกันว่ำ ถ้ำดอกไม่ถูกท ำลำยมันจะไปเลี้ยงปลี อำกำรเจ็บช้ ำจำกกำรถูก
นวดจะคืนสภำพจำกกำรได้รับหล่อเลี้ยง ท ำให้น้ ำตำลไม่หยดไหลออกมำ กำรแช่ตำลจะท ำหลังจำก
นวดตำลจนครบวันแล้ว และจะแชต่ำลไว้ประมำณ 2 วัน จำกนั้นถอดน้ ำแชท่ิ้ง แล้วจะท ำกำรปำดตำล
เป็นล ำดับต่อไป  

 
 

 
 

ภำพ 4.1.4.3    สำธิตกำรแช่ปลีตำล 
 

ส ำหรับตำลตัวเมียอำจจะแช่ตำลหรือไม่แช่ก็ได้ขึ้นอยู่กับกรณี หำกภำยหลังนวดแล้วลองใช้
มีดปำดทะลำยพบว่ำน้ ำตำลไม่หยดหรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำท ำหรือนวดไม่เจ็บ ก็ต้องเอำน้ ำแช่ทะลำย
ตำลทิ้งไว้ แต่ถ้ำลองปำดทะลำยแล้วมีน้ ำตำลหยด ก็ไม่ต้องเอำน้ ำแช่ตำล สำมำรถปำดทะลำยเตรียม
รองน้ ำตำลได้เลย โดยปำดแล้วปล่อยทิ้งไว้ 2 วัน จงึน ำกระบอกตำลมำรองรับน้ ำตำลโตนดจำกทะลำย 
แบบนี้เรียกว่ำท้าเขียว หรือ ปาดเขียว คือปำดเลยหลังจำกผ่ำนขั้นกำรนวด ทะลำยยังสดเขียว ไม่ได้
ผ่ำนกำรแช่ตำล  
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4.1.4.4  ปาดตาล 
กำรปำดตำลเป็นขั้นต่อจำกกำรแช่ตำล ค ำว่ำ ปาดตาล หมำยถึง กำรใช้มีดปำดปลีหรือ

ทะลำยตำลเพื่อให้น้ ำตำลโตนดหยดออกจำกปลีหรือทะลำยตำลนั้น โดยชำวบ้ำนจะขึ้นต้นไปปำดตำล
หลังจำกปลีและทะลำยที่จะเก็บน้ ำตำลผ่ำนขั้นตอนกำรนวดและแช่ตำลมำแล้ว 

 

 
 
ภำพ 4.1.4.4 ก    มีดปำดตำล 
 

กำรปำดตำลจะใช้มีดเฉพำะที่เรียกว่ำ มีดปาดตาล ซึ่งจะใส่ฝักเหน็บเอวขึ้นไป ลักษณะใบมีด
โก่งรูปร่ำงคล้ำยปลำกรำย ปลำยแหลม สันหนำ ด้ำมท ำด้วยไม้ มีควำมคมมำก หำกใช้ปำดตำลแล้วจะ
ไม่น ำไปใช้อย่ำงอื่น และผู้ปำดตำลจะใช้มีดของใครของมัน ไม่หยิบยืมกัน หลังจำกใช้ปำดตำลแล้วจะ
ท ำควำมสะอำด บ้ำงก็ใส่กระบอกแช่น้ ำส้มมะขำม เช็ดถูให้แห้ง บ้ำงก็ถูกับผิวไม้ลวกหรือขัดกับหิน
ละเอียด เพื่อให้มีดคมอยู่เสมอ เพรำะกำรปำดตำลต้องปำดให้ทีเดียวขำด 

ปลีและทะลำยตำลที่ผ่ำนกระบวนกำรนวดจะซ้ ำถึงแกนหรือไส้กลำง เมื่อถูกปำดน้ ำตำลก็จะ
หยด วิธีกำรปำดตำลจะหักหำงหนูทิ้งก่อน แล้วปำดจำกปลำยปลีหรือปลำยทะลำยไปหำส่วนโคนทีละ
น้อยๆ โดยแต่ละครั้งปำดบำงไม่เกิน 3 มิลิเมตรต่อ 1 แว่น หำกน้ ำตำลหยดมำกจะปำดแว่นให้บำงมำก
เข้ำไปอีกเพื่อเหลือช่อปลีและทะลำยให้ปำดได้นำน ผิวหน้ำรอยปำดนั้นจะเรียกว่ำหน้าตาล ในแต่ละ
วันจะปำดหน้ำตำลใหม่ 2 ครั้งคือในตอนเช้ำ 1 ครั้งกับตอนเย็น 1 ครั้ง ช่วงกำรปำดตำลต้องปำดตำล
ทุกเช้ำเย็น เว้นไม่ได้แม้แต่วันเดียว เพรำะจะท ำให้น้ ำตำลหดหำยและปลำยปลีหรือปลำยทะลำยตำล
ช่อนั้นเสีย จนอำจใช้ไม่ได้เลย คนปำดตำลกล่ำวว่ำกำรปำดตำลเป็นกำรเปิดแผลหน้ำตำลใหม่ เอำเชื้อ
รำที่เกำะหน้ำตำลออกไป ท ำไห้หน้ำตำลไม่เสีย 
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ภำพ 4.1.4.4 ข    กำรปำดปลตีำล 
 

กำรปำดตำลจะปำดเข้ำปลีหรือเข้ำทะลำยตำลไปเรื่อยๆ หำกน้ ำตำลยังไหลอยู่ บำงปลีหรือ
บำงทะลำยอำจปำดตั้งแต่ส่วนปลำยจนถึงโม่ง (ช่วงต่อระหว่ำงปลีหรือทะลำยกับก้ำน) เรียกว่ำ ปาด
เข้าโม่ง  บำงปลีหรือทะลำยปำดเลยโม่งเข้ำก้ำนก็ยังมีน้ ำตำลหยดอยู่ สภำพที่น้ ำตำลมำกเรียกว่ำ 
น้้าตาลหยัด  หำกน้ ำตำลหยัดเข้ำส่วนก้ำน บำงคนอำจแหวกส่วนกระโปงตำลปำดเข้ำไปส่วนก้ำนปลี
หรือก้ำนทะลำยหำกยังได้น้ ำตำลหยดอยู่ โดยทั่วไปตำลตัวเมียระยะปำดน้ ำตำลได้นำนกว่ำตัวผู้ ช่วง
ระยะของกำรปำดตำลขึ้นอยู่กับปริมำณกำรให้น้ ำตำล ตำลบำงกระโปงปำดได้เป็นเดือนกว่ำ สมัยก่อน
ถึงสำมเดือนก็ม ี

ส ำหรับตำลบำงกระโปง หำกปำดแล้วน้ ำตำลไม่ไหลจำกปลีหรือทะลำย คนท ำตำลก็จะมี
เทคนิควิธีช่วยกระตุ้นให้น้ ำตำลไหลมำกขึ้น ภำษำชำวบ้ำนบอกว่ำ “ท ำให้ตำลเจ็บเข้ำอีก ยังยั้งควำม
แรงของตำล” ควำมหมำยในท ำนองว่ำท ำให้ตำลช้ ำมำกขึ้น ลดควำมแข็งแรงของตำลซึ่งยำกต่อกำรท ำ
ให้บอบช้ ำจนน้ ำตำลไหล ค ำเรียกถึงวิธีกำรต่ำงๆ ที่รวบรวมได้ มีดังนี้ 

1. ขัดสนับ 
ขัดสนับ คือกำรขัดถูตำมริ้วพื้นสันทะลำยตำลระหว่ำงช่องลูกและอำจเลยมำถึงโม่ง ส่วนที่

เป็นริ้วระหว่ำงช่องลูกและบริเวณโม่งนั้นเรียกว่ำสนับ คนปำดตำลอธิบำยว่ำพื้นผิวสนับมีสีเขียวนวล 
ขอบริมเป็นรอยขีดๆ ทะลำยที่ผิวสนับบำงจะนวดและขัดง่ำย กำรขัดสนับจะใช้แผ่นใยบนคอตำลซึ่ง
เรียกกันว่ำกำบปะร่ำย หรือใยกำบตำล (บำงทีเรียกว่ำแปรงตำล) หรือใช้กำบกระโปงตำลเอำมำพับ
แล้วถูบริเวณสนับจนเป็นสีแดงๆ จะได้บอบซ้ ำกระทบถึงไส้ตำล วิธีเช่นนี้ส ำหรับปลีตำลจะขัดถูส่วนช่อ
ปลีทั้งหมดจนถึงโม่ง แต่มักเรียกว่ำขัดปลี มำกว่ำเรียกขัดสนับ เพรำะสนับของปลีตำลจะมีมำกแค่
บริเวณส่วนต่อระหว่ำงช่อกับก้ำนหรือโม่ง บำงคนก็ใช้มีดขูดปลีให้ดอกหมดไปเรียกว่ำขูดปลี 

หน้ำตำล 
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ภำพ 4.1.4.4 ค    สำธิตกำรขัดสนับ    
 
2. เหล่าเหลี่ยม  
เหล่าเหลี่ยม คือกำรใช้มดีปำดทะลำยตำลตัวเมียให้ได้ลักษณะเหลี่ยม ปำดเอำผลอ่อนออกให้

เกือบเหลือแต่แกนทะลำย ต้นที่นวดเอำน้ ำตำลยำกจะใช้วิธีเหลำเหลี่ยมในระยะที่ตำลลืมตำ บ้ำงก็
เหลำปลีตำลตัวผู้ แต่เหลำแค่เอำดอกออก 

 

 
 

ภำพ 4.1.4.4 ง    สำธิตกำรเหลำเหลี่ยม 
 

3. เหลากลม  
เหลากลม คือกำรใช้มดีปำดเหลำทะลำยตำลตัวเมียให้ได้ลักษณะกลม โดยปำดเอำผลอ่อนทิ้ง 

เหลำให้ช่อเรียบๆ เหลือแต่แกนทะลำย  ต้นที่นวดเอำน้ ำตำลยำกจะใช้วิธีเหลำกลมระยะที่ตำลลืมตำ 
วิธีนี้ท ำเฉพำะกับต้นตัวเมีย แต่ไม่ค่อยนิยมท ำเพรำะท ำยำก 
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ภำพ 4.1.4.4 จ    สำธิตกำรเหลำกลม 
 

4. เหล่าโม่ง 
เหลาโม่ง คือกำรเฉือนช่วงระหว่ำงก้ำนกับปลีตำลที่เรียกว่ำโม่ง (ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมหนำ)

ให้คอดลงจะได้กระทบกระเทือนถึงส่วนไส้ตำล หำกโม่งเขียว แสดงว่ำตำลแรง ท ำได้น้ ำตำลยำก จึงใช้
วิธีเหลำโม่ง บริเวณโม่งจะหนำต้องเหลำออกหลำยชั้น กำรเหลำโม่งท ำได้ทั้งกับปลีตำลตัวผู้และ
ทะลำยตำลตัวเมีย แต่นิยมท ำกับทะลำยตำล  
 

 
 

ภำพ 4.1.4.4 ฉ    สำธิตกำรเหลำโม่ง 
 

5. ฉีกก้าน 
ฉีกก้าน บำงทีก็เรียก แหกก้าน คือกำรใช้มือฉีกช่วงระหว่ำงง่ำมโคนปล ีฉีกให้เลยโม่งเข้ำก้ำน

ไปพียงเล็กน้อย วิธีนีท้ ำเฉพำะกับปลีตำลต้นตัวผู้ 
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ภำพ 4.1.4.4 ช    สำธิตกำรฉีกก้ำน 
 

6. ตอกก้าน 
ตอกก้าน คือกำรเอำไม้ขนำดพอเหมำะตอกก้ำนทะลำยตำลแล้วคำไว้อย่ำงนั้น วิธีนี้ท ำเฉพำะ

กับทะลำยตำลตัวเมีย เนื่องจำกก้ำนทะลำยไม่เป็นง่ำมให้ฉีกได้แบบก้ำนปลี จึงใช้วิธีตอกก้ำนแทน 
 

7. ปาดลูกเบี้ยว 
ปาดลูกเบี้ยว หรือ ปาดเป๋ บ้ำงก็เรียก ท้าตาลลูกขึ้น หรือ ท้าลูกติด คือกำรใช้มีดปำดตูดลูก

ตำลออกในระยะที่ตำลลืมตำ โดยท ำกำรปำดลูกก่อนแช่ทะลำยตำล วิธีนี้ยังเอำลูกไว้กับทะลำยตำล
เพียงแต่ท ำให้ลักษณะลูกหรือผลตำลเบี้ยวผิดรูปไป ชำวบ้ำนบอกว่ำท ำให้ลูกตำลพิกำร 

 

 
 

ภำพ 4.1.4.4 ซ    สำธิตกำรปำดลูกเบี้ยว 
 

8. ตีลูก 
ตีลูก คือกำรใช้ด้ำมมีดปำดตำลตีลูกหรือผลตำลให้เสียแห้งคำทะลำย โดยตีทุกลูกตั้งแต่ระยะ

ที่ตำลลืมตำแล้ว จะไม่ตีตอนผลตำลแก่ขึ้นจนกินเต้ำตำลได้ บำงคนเรียกว่ำ ท้าเขียวกุกกิก 
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9. ขูดปลี 
ขูดปลี คือกำรใช้มีดขูดปลีตำลตัวผู้ให้ดอกร่วงไป เพื่อไม่ให้มีดอกไปเลี้ยงปลีตำลให้หำยควำม

ช้ ำจำกกำรนวดมำแล้ว 
 

8. หนีบ/บีบลูกขาด 
หนีบ/บีบลูกขาด คือกำรใช้ไม้คำบหนีบส่วนหำงหนูของทะลำยตำลให้ขำด บำงคนก็หนีบผล

ตำลลูกแรกถัดจำกหำหนูให้ขำดไปด้วย ท ำในระยะตำลลืมตำหลังจำกผ่ำนกำรนวดตำลครบวันสุดท้ำย
แล้ว กล่ำวกันว่ำเป็นกำรดึงเส้นใยในก้ำน เพื่อช่วยกระตุ้นให้น้ ำตำลออก วิธีนี้ท ำเฉพำะกับทะลำยของ
ตำลตัวเมีย  
 

 
 

ภำพ 4.1.4.4 ฌ    สำธิตกำรหนีบ/บีบลูกขำด 
 

เทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้จะท ำหลังจำกนวดตำลตำมวิธีปกติแล้วน้ ำตำลไม่ออกหรือไม่ค่อย
ไหลจำกต้น ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขจำกที่ท ำแล้วตำลไม่เจ็บหรือเป็นกำรกระตุ้นให้น้ ำตำลออกมำกขึ้น ผู้
ปำดตำลจะพลิกแพลงใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง มีบ้ำงคนที่ท ำ เช่น เหลำกลม เตรียมตั้งแต่ตำลลืมตำ 
ทั้งนี้เทคนิคตำมควำมถนัดและประสบกำรณ์ที่ท ำแล้วได้น้ ำตำลออกดี จำกชื่อเรียกวิธีกำรและ
ค ำอธิบำยน้ันสะท้อนให้เห็นว่ำเทคนิคเหล่ำนีม้ักท ำกับตำลตัวเมีย คนท ำตำลกล่ำวหำกว่ำเทียบกันแล้ว
ทะลำยตำลต้นตัวเมียท ำให้ได้น้ ำตำลออกยำกกว่ำปลีตำลต้นตัวผู้ แต่ถ้ำท ำเป็นจะได้น้ ำตำลมำกและ
เก็บรองน้ ำตำลได้ระยะนำนกว่ำตำลตัวผู้  
 

4.1.4.5 รองน้ าตาล 
รองตาล หรือ รองน้้าตาล คือกำรเอำกระบอกไม้ไผ่ซึ่งท ำเป็นภำชนะเรียกว่ำกระบอกตาล 

ขึ้นไปสวมผูกไว้กับปลีหรือทะลำยตำลเพื่อรองรับน้ ำตำลโตนดที่ไหลหยดออกมำจำกปลีหรือทะลำย
หลังจำกกำรปำด น้ ำตำลโตนดสดๆ ที่รองได้จำกต้นเรียกว่ำ น้้าตาลใส  
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ภำพ 4.1.4.5 ก     กระบอกตำล 
 

กระบอกตำลท ำจำกไม้ไผ่สีสุกแก่ ปล้องค่อนข้ำงใหญ่ เลือกเอำส่วนปล้องที่อยู่ตอนกลำงๆ 
ของล ำไผ่ ปล้องไผ่ข้ำงหนึ่งตัดท ำเป็นปำกกระบอก บริเวณปำกกระบอกเจำะรูส ำหรับร้อยเชือกไว้เพื่อ
สำมำรถผูกแขวนกระบอกไว้กับปลีหรือทะลำยตำล กระบอกตำลทั่วไปมีควำมกว้ำงประมำณ 3-3.5 
นิ้ว ควำมยำวกระบอกประมำณ 15-20 นิ้ว แต่ถ้ำปลีหรือทะลำยใดมีน้ ำตำลหยดมำก อำจต้องใช้
กระบอกใหญ่พิเศษที่มีควำมยำวสองปล้องไม้ไผ่หรือหนึ่งปล้องครึ่ง เรียกกระบอกใหญ่พิเศษนี้ว่ำ  
กะเลิง หรือ กระบอก 2 ข้อ อำยุกำรใช้งำนของกระบอกตำลประมำณ 2 ปี และหำกปลอกผิวเปลือก
กระบอกจะช่วยให้กระบอกไม่แตกและใช้ทน ปัจจุบันบ้ำงก็มีกำรใช้กระบอกตำลที่ท ำมำจำกขวด
พลำสติกด้วย เพรำะหำง่ำย น้ ำหนักเบำ และบอกว่ำมีข้อดีคือหำกผึ้งหรือแมลงลงไปในกระบอก
พลำสติกแล้วจะขึ้นไม่ได้ ต่ำงจำกกระบอกไม้ไผ่ที่ผึ้งลงไปแล้วขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปกระบอกตำลก็ยัง
นิยมใช้ปล้องไม้ไผ่แบบดั้งเดิม กระบอกไผ่น ำไปรมควันเมื่อน ำไปรองน้ ำตำลใสจำกต้น น้ ำตำลจะมี
ควำมหอมกว่ำ  

 

 
 

ภำพ 4.1.4.5 ข     กำรรมควันกระบอกตำล 
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ก่อนน ำกระบอกตำลไปรองน้ ำตำลทุกครั้ง จะต้องล้ำงท ำควำมสะอำดกระบอกและน ำไปวำง
คว่ ำรมควันบนเตำให้กระบอกแห้งและให้ควำมร้อนฆ่ำเชื้อโรค เป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรำ และ
กลิ่นของควันไฟที่ติดกระบอกยังท ำให้น้ ำตำลที่รองมำหอม หำกไม่รมกระบอก เอำไปรองน้ ำตำลต่อ
เลย น้ ำตำลใสที่ได้จะเสียง่ำย หรือบำงคนไม่รมควันก็จะท ำควำมสะอำดกระบอกตำลโดยตักน้ ำอุ่นจำก
กระทะใส่ล้ำงแล้วคว่ ำกระบอกให้แห้ง กระบอกตำลที่ผ่ำนกำรรมควันแล้วน ำไม้พะยอม (พะยอมคือ
ชื่อต้นไม้จ ำพวกหนึ่ง) สับใส่ลงไปก้นกระบอกเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้ ำตำลที่รองไว้ไม่บูดเสีย และเป็นตัว
ประสำนเนื้อน้ ำตำลโตนดให้แห้งเร็วเมื่อน ำไปเคี่ยว กำรใส่พะยอมต้องใส่ให้พอดี หำกใส่พะยอมมำกไป 
น้ ำตำลที่รองมำจะมีรสขม แต่ถ้ำใส่พะยอมน้อยเกินไป เนื้อน้ ำตำลจะไม่ประสำนกัน เมื่อน ำไปเคี่ยวจะ
แห้งช้ำ   
 

 
 

ภำพ 4.1.4.5 ค     ไม้พะยอมสับส ำหรับใส่ก้นกระบอกตำล 
 

กำรขึ้นไปรองน้ ำตำลจะท ำ 2 เวลำคือในตอนเช้ำกับตอนช่วงระหว่ำงบ่ำยถึงเย็น กระบอก
ตำลถูกน ำไปแขวนรองน้ ำตำลทิ้งไว้แล้วมำเก็บภำยหลัง น้ ำตำลใสที่เก็บจำกกระบอกรองตำลแต่ละ
ช่วงเวลำจะมีชื่อเรียกเฉพำะ ดังนี ้

น้้าตาลเช้า เรียกน้ ำตำลใสที่เก็บจำกกระบอกลงจำกต้นในตอนรุ่งเช้ำ ประมำณช่วงหกโมง
เช้ำ บำงคนอำจไปเก็บตั้งแต่ตีห้ำ เป็นน้ ำตำลที่รองค้ำงคืนไว้ตั้งแต่ช่วงประมำณบ่ำยสองหรือเย็นของ
อีกวัน (เมื่อวำน) 

น้้าตาลเที่ยง เรียกน้ ำตำลใสที่เก็บจำกกระบอกลงจำกต้นช่วงระหว่ำงบ่ำยสองถึงหกโมงเย็น 
เป็นน้ ำตำลที่รองไว้ในตอนเช้ำของวันเดียวกัน คนท ำตำลท่ำนหนึ่งเล่ำให้ฟังว่ำเหตุที่เรียกน้ ำตำลเที่ยง 
สมัยก่อนกว่ำจะขึ้นไปแขวนกระบอกรองจนหมด เสร็จและลงมำจำกต้นตอนเที่ยงๆ กล่ำวกันว่ำ
น้ ำตำลเที่ยงหอมกว่ำน้ ำตำลเช้ำ เนื่องจำกระยะเวลำที่รองทิ้งไว้บนต้นจนเก็บกระบอกรองน้อยกว่ำ
น้ ำตำลเช้ำ น้ ำตำลใสจึงไม่มีบูด  
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ภำพ 4.1.4.5 ง     จ ำลองกำรรองน้ ำตำลจำกปลีและทะลำยตำล 
 

 
 

ภำพ 4.1.4.5 จ     น้ ำตำลใสที่รองได้ในกระบอกตำล 
 

4.1.4.6 เคี่ยวตาล 
ค ำว่ำ เคี่ยวตาล เรียกขั้นตอนที่เอำน้ ำตำลใสจำกกระบอกรองตำลใส่ลงต้มในกระทะตั้งไฟจน

น้ ำตำลงวด ได้น้ ำตำลโตนดเหลวข้นซึ่งคนท้องถิ่นบ้ำนลำดเรียกว่ำน้ ำตำลข้น แต่หำกต้มแค่ให้น้ ำตำล
ใสเดือดเพื่อไม่ให้น้ ำตำลเสีย แล้วตักใส่ภำชนะไว ้แค่ขั้นน้ีจะเรียกว่ำ ต้มน้้าตาล  

อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนกำรเคี่ยวตำลประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี ้
เตาเคี่ยวตาล มีลักษณะเป็นเตำหำงที่มีช่องบรรจุกระทะ 2-3 ลูกต่อเตำ ด้ำนบนส่วนหน้ำสุด

ของเตำตรงช่องใส่ฟืนเจำะรูเป็นแถว 12-16 รู เรียกว่ำนมเตา ส ำหรับบังคับไฟและเพื่อตั้งคว่ ำ
กระบอกตำลให้รมควันจำกไอร้อนของเตำ ด้ำนท้ำยของเตำเป็นปล่องเพื่อให้ควันออก ตัวเตำก่อด้วย
อิฐ แต่ถ้ำเป็นแบบสมัยก่อนขุดที่พื้นก่อตัวเตำด้วยดินเหนียวผสมแกลบ เชื้อเพลิงที่ใส่เตำเคี่ยวตำลใช้
ทำงหรือกำบตำลแห้งต้นไม้ กิ่งไม้แห้งที่หำได้ในท้องถิ่นละแวกบ้ำน 
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   เตำแบบปัจจุบัน           เตำสมัยเก่ำ 
 

ภำพ 4.1.4.6 ก    เตำเคี่ยวตำลแบบปัจจุบันและแบบสมัยเก่ำ 
 

กระทะเคี่ยวตาล ใช้กระทะใบบัวขนำดใหญ่ ปำกกระทะกว้ำงประมำณ 3 ฟุต ตั้งบนเตำวำง
ขอบกระทะแทบชนกันสะดวกต่อกำรเทน้ ำตำล 

ตะกรอง เรียกภำชนะคล้ำยกระชอน สำนด้วยไม้ไผ่เป็นตำห่ำงๆ ใช้ส ำหรับกรองน้ ำตำลใส ยัง
มีใช้เฉพำะบำงบ้ำน ปัจจุบันนิยมใช้กระชอนหรือตะแกรงแทน 

กระชอน เรียกภำชนะท ำจำกแผ่นอะลูมิเนียมเจำะเป็นช่อง ใช้ส ำหรับกรองน้ ำตำลใสและ
ช้อนฟองน้ ำตำลขณะเคี่ยว 
 

    
 

     ตะกรอง        กระชอน 
 

ภำพ 4.1.4.6 ข    ตะกรองและกระชอน 
 

กระบวย เรียกภำชนะส ำหรับตักน้ ำตำลใส แต่ก่อนท ำด้วยกะลำมะพร้ำวมีด้ำมถือ ปัจจุบัน
นิยมใช้กระบวยสแตนเลส 
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ไม้ขนวน เรียกไม้ที่ใช้คนหรือกวนน้ ำตำลหลังจำกยกกระทะลงจำกเตำ ลักษณะเป็นท่อนไม้
กลม ยำวประมำณ 1 เมตร น้ ำหนักเบำ ท ำจำกไมม้ะกำหรือไม้ทองหลำง 

เหล็กกระแทก เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับคนน้ ำตำลด้วยวิธีกระแทกไม้ลงไปแบบตีไข่ ด้ำมเป็น
ไม้ ปลำยอีกด้ำนเป็นเส้นเหล็กขดเป็นวงสปริง กำรใช้เหล็กกระแทกน้ ำตำลประหยัดเวลำกว่ำกำรใช้ไม้
เสียมคน เหมำะกับต้องคนน้ ำตำลปริมำณมำก แต่น้ ำตำลข้นที่ได้จะเก็บไว้ไม่ได้เกินสองเดือน เกิดกำร
เหลวตัวและออกสีเขียว แต่ถ้ำใช้ไม้ขนวนคน น้ ำตำลข้นที่ได้จะเก็บได้นำนเป็นปีๆ ไม่เสีย และเนื้อ
น้ ำตำลเนียนสวย ปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้เหล็กกระแทก 

 

     
 

ภำพ 4.1.4.6 ค    ไม้ขนวน (ภำพซ้ำย) และเหล็กกระแทก (ภำพขวำ) 
 

ไม้เสียม บ้ำงก็เรียก ไม้แซะ เรียกไม้ส ำหรับใช้ตักแซะน้ ำตำลใส่ภำชนะเมื่อกวนได้ที่แล้ว มี
ลักษณะเหมือนไม้พำยขนำดเล็ก ท ำจำกไม้ 
 

 
 

ภำพ 4.1.4.6 ง    ไม้เสียมหรือไม้แซะ 
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กำรเคี่ยวตำล เริ่มจำกน ำน้ ำตำลใสจำกกระบอกรองตำลเทลงในกระทะตั้งไฟบนเตำ โดยเท
ผ่ำนตะกรองหรือกระชอนที่รองด้วยผ้ำขำวบำงอีกชั้น เพื่อกรองเศษไม้พะยอม ผึ้งและแมลงต่ำงๆ 
รวมทั้งดอกตำลที่ตกลงไปในกระบอก  
 

 
 

ภำพ 4.1.4.6 จ    กำรเทน้ ำตำลใสจำกกระบอกรองตำลลงกระทะ 
 

ในกำรเคี่ยวต้องคอยใส่ไฟให้สม่ ำเสมอ กระทะใบที่อยู่ช่วงกลำงของเตำสำมช่องได้รับควำม
ร้อนสูง น้ ำตำลที่ถูกเคี่ยวจะเดือดเร็วที่สุดเรียกว่ำปุดเร็ว กระทะใบที่อยู่ท้ำยสุดแถบปล่องควันได้รับ
ควำมร้อนไม่มำก จึงเดือดช้ำหรือแค่ปุดๆ เท่ำกับเป็นกระทะส ำรอง ต้องย้ำยไปเคี่ยวที่กระทะอื่นต่อไป 
ผู้เคี่ยวตำลจะดูลักษณะกำรเดือดหรือกำรปุดของน้ ำตำลในกระทะว่ำน้ ำตำลได้ที่หรือยัง โดยจ ำแนก
ลักษณะสภำพเดือดและเรียกชื่อต่ำงๆ กัน เรียงตำมช่วงเวลำกำรเกิดขึ้น คือ  พุ่ง  บ้ำไฟ  โหลด  และ
ปุบปับ ตำมล ำดับ 

พุ่ง  เรียกสภำพเดือดลักษณะพวยพุ่งจำกตรงกลำงกระทะออกข้ำงเป็นพองขำว เป็นกำร
เดือดในระยะแรก  

บ้าไฟ  เรียกสภำพเดือดลักษณะพุ่งเป็นพองสม่ ำเสมอเต็มกระทะ พองมีสีออกเหลือง 
เกิดขึ้นหลังจำกน้ ำตำลพุ่งได้สักพัก 

โหลด  เรียกสภำพเดือดลักษณะเป็นพองโตขึ้น สีพองออกน้ ำตำล และพองลดระดับต่ ำลง 
เกิดขึ้นหลังจำกน้ ำตำลบ้ำไฟได้สักพัก 

ปุบปับ เรียกสภำพเดือดลักษณะปุดเป็นพองใหญ่รำวลูกมะนำวหรือลูกมะกรูด เนื้อน้ ำตำลมี 
สีน้ ำตำลเข้มเรียกสีน้ ำผึ้ง ระดับน้ ำตำลในกระทะลดต่ ำ จับตัวเหนียว เป็นระยะที่
เคี่ยวได้ที่เตรียมยกลงกวน 
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       พุ่ง (1)          บ้ำไฟ (2) 
 

        
    โหลด (3)        ปุบปับ (4) 

  

ภำพ 4.1.4.6 ฉ    ลักษณะสภำพเดือดของน้ ำตำลตำมล ำดับกำรเกิด : พุง่ บ้ำไฟ โหลด และปุบปับ  
 

เมื่อน้ ำตำลในกระทะเริ่มเดือดพุ่ง หำกแค่ต้มท ำน้ ำตำลสดไว้ดื่มก็จะตักน้ ำตำลช่วงนี้ใส่ภำชนะ
(ขวด)ไว้ หำกจะเคี่ยวท ำน้ ำตำลโตนดข้นก็ต้องตั้งไฟไปเรื่อยๆ เพื่อให้น้ ำตำลงวดน้ ำลง เคี่ยวผ่ำนช่วง
เดือดพุ่ง บ้ำไฟ โหลด ไปจนถึงระยะเดือดที่เรียกว่ำปุบบับ จำกนั้นพองน้ ำตำลหลอมตัวไปรวมตรง
กลำงกระทะที่ชำวบ้ำนเรียกสะดือกระทะ พอหมดพองข้ำงๆ ต้องรีบยกกระทะลงจำกเตำ ไม่เช่นนั้น
น้ ำตำลจะไหม้ แล้วใช้ไม้ขนวนกวนน้ ำตำลในกระทะที่ยกลงมำทันที โดยกวนจำกรอบนอกกระทะเข้ำ
หำด้ำนในกระทะจะท ำให้ได้น้ ำตำลสีออกขำวนวลสวย เนื้อน้้าตาลไม่ขาด (หมำยถึงเนื้อน้ ำตำลจับตัว
กัน) กวนจนน้ ำตำลแห้งได้ที่ ใช้ไม้แซะน้ ำตำลใส่ภำชนะไวห้รือหยอดใสล่องท ำเป็นปึก  

 

 
 

ภำพ 4.1.4.6 ช    น้ ำตำลเคี่ยวได้ทีย่กลงจำกเตำ 
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ภำพ 4.1.4.6 ซ    กำรกวนน้ ำตำลด้วยไม้ขนวน 
 

  4.1.4.7 โยงตาล  
โยงตาล เรียกกำรเก็บผลตำลโดยกำรใช้เชือกผูกทะลำยตำลและหย่อนลงมำจำกต้น ชำวบ้ำน

จะโยงตำลเพื่อเก็บผลโตนดที่ยังไม่แก่มำกมำเฉพำะเอำเต้ำตำล กำรโยงตำลต้องระมัดระวังไม่ให้
ทะลำยหล่นกระแทกพื้นดินอันจะท ำให้เต้ำตำลภำยในผลช้ ำหรือแตกเสียหำย  
 

 
 

ภำพ 4.1.4.7    กำรโยงตำล 
 

หลังจำกตำลแทงตะเกียบช่อดอกออกมำประมำณ 90 วันก็สำมำรถโยงตำลเอำเต้ำอ่อนได้ 
ส่วนผลตำลแก่จัดสุก (ประมำณ 120 วัน หรือ 4 เดือน นับจำกตำลแทงตะเกียบ) จะปล่อยไว้บนต้น
จนขั้วหลุดหล่นลงมำเอง ก็จะเก็บไปท ำขนมตำลหรือน ำไปเพำะเมล็ด หรือไม่กป็ล่อยทิ้งไว้โคนต้น  



64 
 

4.1.5 ผลิตผลจากตาลโตนด 
ผลผลิตที่ได้จำกต้นตำลโตนด ที่ส ำคัญคือน้ ำตำลใสที่รองได้และผลโตนด ชำวบ้ำนน ำมำแปร

รูปเป็นผลิตผลต่ำงๆ จัดได้เป็น 3 กลุ่มหลักตำมชื่อผลิตผลที่รวบรวมได้ คือ ผลิตผลประเภทน้ ำตำล 
ผลิตผลประเภทแกง และผลิตผลประเภทขนม 

 

 4.5.1.1 ผลิตผลประเภทน้ าตาล 
น้ ำตำลใสจำกต้นหำกไม่ต้มท ำน้ ำตำลสด ก็จะเคี่ยวเป็นน้ ำตำลโตนดข้น ซึ่งส่วนมำกชำวบ้ำน

จะเคี่ยวเอำน้ ำตำลข้นกัน ระหว่ำงกำรเคี่ยวจะได้น้ ำตำลลักษณะต่ำงๆ ที่ชำวบ้ำนจ ำแนกโดยมีเชื่อ
เรียกเฉพำะและเอำไปใช้ประโยชน์ต่ำงๆ กัน นอกจำกนี้น้ ำตำลใสยั งถูกน ำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม
ประเภทน้ ำตำลเมำที่เรียกกันในท้องถิ่นว่ำกระแช่ สำมำรถแสดงกำรจ ำแนกน้ ำตำลแปรรูปจำกน้ ำตำล
ใสตำมแบบพื้นบ้ำนได้ดังแผนภำพ  
 

 น้ าตาลแปรรปู 
 
 
                    น้ ำตำลใสผ่ำนกำรต้ม/เคี่ยว           น้ ำตำลใสไม่ผ่ำนกำรต้ม/เคี่ยว 
 
 
   น้ ำตำลอุ่น          ตังเม        น้ ำตำลงุน         น้ ำตำลข้น       กระแช ่
 
       

       น้ ำตำลกรวด   น้ ำตำลข้น  น้ ำตำลปึก 
 

แผนภำพ 4.1.5.1    กำรจ ำแนกชนิดของน้ ำตำลแปรรูปตำมแบบชำวบ้ำน 
 
 น้ ำตำลใสที่ถูกน ำไปแปรรูปจ ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ น้ ำตำลที่ผ่ำนกำรต้มหรือเคี่ยว และ
น้ ำตำลที่ไม่ได้ผ่ำนกำรต้มหรือเคี่ยว กลุ่มนี้เป็นผลิตผลที่มีรสหวำนหรือออกหวำนจึงจัดเป็นประเภท
น้ ำตำล สอดคล้องกับค ำอธิบำยลักษณะน้ ำตำลของชำวบ้ำน สำมำรถวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
องค์ประกอบควำมหมำยของค ำเรียกน้ ำตำลได้ดังนี ้

น้ าตาลอุ่น   ตังเม            น้ าตาลงุน 
 +น้ ำตำลต้ม   +น้ ำตำลเคี่ยว   +น้ ำตำลเคี่ยว 
 +เป็นน้ ำใส   +เหนียว    +ข้นเป็นยำงอย่ำงน้ ำผึ้ง 
 +สเีหลือง   +สีออกน้ ำตำลคล้ ำ  +สีเหลืองคล้ ำออกน้ ำตำล  
     +จับข้ำงขอบกระทะ 
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น้ าตาลกรวด   น้ าตาลข้น   น้ าตาลปึก 
 +น้ ำตำลเคี่ยว   +น้ ำตำลเคี่ยว   +น้ ำตำลเคี่ยว 
 +เป็นเม็ดแข็ง   +เหลวข้น   +เป็นปึกแข็ง 
  +สีขำวใส   +สีเหลืองนวล/น้ ำตำล   +สีเหลืองนวล/น้ ำตำล 

 

กระแช ่
 - น้ ำตำลต้ม/เคี่ยว 
 +เป็นน้ ำ มีพอง 
 +สีเหลืองขุ่น 
 +กินแล้วท ำให้เกิดอำกำรเมำ 
 
 น้้าตาลอุ่น หรือ น้้าตาลสด ก็เรียก คือน้ ำตำลใสที่ผ่ำนกำรต้มหรืออุ่นฆ่ำเชื้อเพื่อไม่ให้น้ ำตำล
บูดเสีย ต้มแค่พอเดือดพุ่งแล้วตักใส่ภำชนะทิ้งไว้ให้เย็น รับประทำนได้ นิยมทำนใส่น้ ำแข็ง มีสีเหลือง
แบบน้ ำตำลสดๆ จำกต้น รสชำติหวำน หอม  
 

 
 

ภำพ 4.1.5.1 ก    น้ ำตำลอุ่น หรือน้ ำตำลสด 
 

ตังเม เรียกน้ ำตำลที่จับตัวเหนียวเกำะข้ำงขอบกระทะในช่วงที่น้ ำตำลเดือดเริ่มเข้ำระยะที่
เรียกว่ำน้ ำตำลโหลด พองน้ ำตำลยังไม่รวมตรงกลำงกระทะ (ประมำณ 2 ชั่วโมงจำกเริ่มเคี่ยวน้ ำตำล) 
มีสีคล้ ำ (สีเขม่ำควันไฟ) มีควำมเหนียว หอม ตักออกมำไว้กินเล่น สมัยก่อนใช้เป็นส่วนผสมท ำยำ  
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ภำพ 4.1.5.1 ข    ตังเม 
 

น้้าตาลงุน เรียกน้ ำตำลที่เคี่ยวข้นจนเป็นยำงอย่ำงน้ ำผึ้ง สีเหลืองคล้ ำออกน้ ำตำล ตักออก
จำกกระทะเคี่ยวขณะเดือดในระยะที่เรียกว่ำปุบปับ รอช่วงที่พองน้ ำตำลไหลไปรวมตรงกลำงกระทะ
ค่อยตักก่อนที่จะยกกระทะลงกวนน้ ำตำลที่เหลือ น้ ำตำลงุนทิ้งไว้ให้เย็นจะตกผลึก กลิ่นหอมหวำน 
น ำมำกินกับข้ำวสวย แต่ก่อนมักใช้เพื่อท ำน้ ำตำลกรวด ท ำให้บำงทีกล่ำวถึงน้ ำตำลงุนจะบอกว่ำก็คือ
น้ ำตำลกรวด 
 

 
 

ภำพ 4.1.5.1 ค    น้ ำตำลงุน 
 

น้้าตาลกรวด เรียกน้ ำตำลที่เป็นเม็ดหรือก้อนแข็งเหมือนกรวด มีสีขำวใส (ภำษำชำวบ้ำน
เรียกใส่วั่ง) ได้จำกน้ ำตำลงุนที่ตักจำกกระทะปล่อยไว้ให้เย็นแล้วตักใส่กระบอกหรือภำชนะอื่นๆ ทิ้งไว้
ประมำณเดือนครึ่งถึงสองเดือนจะตกผลึกเป็นน้ ำตำลกรวด หำกต้องกำรให้ได้น้ ำตำลกรวดเม็ดใหญ่ 
ตอนตักน้ ำตำลงุนออกจำกกระทะเคี่ยวรอให้พองน้ ำตำลที่รวมกลำงกระทะมีขนำดเท่ำลูกมะกรูด
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ใหญ่ๆ ถ้ำตักน้ ำตำลงุนจำกกระทะขณะฟองน ำตำลขนำดเท่ำลูกมะนำว จะได้น้ ำตำลกรวดเม็ดเล็ก 
น้ ำตำลกรวดเก็บไว้ได้นำนโดยไม่เกิดรสเปรี้ยว ถือเป็นกำรถนอมน้ ำตำลไว้ สมัยก่อนใช้น ำตำลงุนเพื่อ
ท ำยำ หรือกินกับข้ำวสวย แตป่ัจจุบันไม่นิยมท ำน้ ำตำลกรวดกันแล้ว 
 น้้าตาลข้น หรือ น้้าตาลโตนด ก็เรียก เรียกน้ ำตำลเหลวข้น สีเหลืองนวลหรือสีออกน้ ำตำล 
(ขึ้นอยู่สีน้ ำตำลใสและกำรกวน) มีควำมหวำนหอม ได้จำกน้ ำตำลใสที่เคี่ยวจนน้ ำงวดได้ที่และผ่ำนกำร
กวนจนแห้ง ใช้ส ำหรับท ำขนมและใสอ่ำหำรต่ำงๆ  
 

 
 

ภำพ 4.1.5.1 ง    น้ ำตำลข้น 
 

น้้าตาลปึก เรียกน้ ำตำลที่หลอมเป็นปึกแข็ง สีเหลืองนวลหรือสีออกน้ ำตำล ได้จำกน้ ำตำลข้น
ที่เอำมำหยอดในเบ้ำท ำเป็นปึก ใชท้ ำขนม ท ำอำหำรต่ำงๆ 
 

          
 

ภำพ 4.1.5.1 จ    น้ ำตำลปึก 
 

กระแช่ (บำงที่เรียก น้้าตาลเมา) เรียกน้ ำตำลหมักเป็นเครื่องดื่ม มีรสหวำนน้อยๆ กินแล้วท ำ
ให้เกิดอำกำรเมำ ท ำจำกน้ ำตำลใสแช่หมักกับไม้มะเกลือ (ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง) วิธีกำรท ำน ำชิ้นไม้
มะเกลือไปย่ำงไฟให้มีกลิ่นหอม ทิ้งไว้ให้ไม้แห้งแล้วสับใส่ในไหหรือหม้อ (ถ้ำไม้มะเกลือไม่แห้งใส่ลงไป
จะได้กระแช่ที่มีรสเปรี้ยว และเสีย) เทน้ ำตำลใสที่กรองแล้วใส่ลงไปให้เต็มมิดไม้มะเกลือ ทิ้งไว้
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ประมำณ 3 วันเกิดแอลกอฮอล์เป็นกระแช่ น ำมำกินได้ เมื่อกินพร่องไปก็เอำน้ ำตำลใสใส่เติมยังมีเชื้อ
อยู่ ใส่ตอนเช้ำกินได้ตอนเย็น ใส่ตอนเย็นกินได้ตอนเช้ำ ท ำครั้งหนึ่งกินได้ถึงประมำณ 15 วัน กำรท ำ
กระแช่แต่ละคนจะมีเทคนิค กระแช่เป็นเครื่องดื่มพื้นบ้ำนท ำเลี้ยงในงำนต่ำงๆ หรือท ำกินกันเอง แตไ่ม่
ท ำกันแบบโจ่งแจ้ง 

 
 

 
 

 

ภำพ 4.1.5.1 ฉ    กระแช ่
 

นอกจำกนี้ บำงคนใช้น้ ำตำลใสท ำเป็นน้ ำตำลน้ ำส้ม เรียกว่ำ น้้าส้มโตนด หรือ น้้าสายชู โดย
น ำน้ ำตำลอุ่น (น้ ำตำลใสที่ต้มให้เดือดพุ่ง) บ้ำงก็ใช้น้ ำตำลใสที่ยังไม่ได้ต้ม กรองใส่ขวดทิ้งไว้ 5 เดือนขึ้น
ไป จะได้น้ ำตำลที่มีรสเปรี้ยวอย่ำงน้ ำส้ม สีเหลืองขุ่น มีกลิ่นหอม ออกหวำนเล็กน้อยของน้ ำตำล ใช้ใส่
ปรุงรสอำหำร ส ำหรับกระแช่ที่หมักไว้นำนก็ให้รสเปรี้ยว บ้ำงก็เอำมำกินเป็นน้ ำส้มเช่นกัน   

 

 
 

 

ภำพ 4.1.5.1 ช    น้ ำส้มโตนด 
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4.5.1.2 ผลิตผลประเภทแกง 
ชื่ออำหำรประเภทแกงที่ท ำจำกตำลโตนดมี แกงหัวโตนด (แกงหัวตำล) และแกงยอดโตนด 

(แกงยอดตำล) ดังนี ้
 แกงหัวโตนด หรือ แกงหัวตาล เรียกแกงที่ใช้หัวตำลเป็นวัตถุดิบ วิธีท ำใช้หัวตำลคือเนื้อผล
ด้ำนที่ติดขั้วบริเวณหัวหมวก เลือกเอำที่ยังอ่อน น ำมำปอกเปลือกเอำเฉพำะเนื้อในแล้วหั่นบำงๆ แช่
น้ ำมะขำมกับน้ ำมะนำวเพื่อไม่ให้หัวตำลด ำ แกงกับเครื่องแกง กะทิ นิยมใส่ปลำอินทรีย์ ลักษณะแบบ
แกงคั่ว ตำมค ำของชำวบ้ำนบอกว่ำแกงหัวตำลรสชำตินุ่มนวลกว่ำแกงยอดตำล 
 

 
 

ภำพ 4.5.1.2    แกงหัวโตนดหรือแกงหัวตำล 
 
แกงยอดโตนด หรือ แกงยอดตาล เรียกแกงที่ใช้ยอดอ่อนของตำลโตนดเป็นวัตถุดิบ โดยน ำ

ส่วนยอดอ่อนของตำลมำหั่น แช่น้ ำมะขำมกับน้ ำมะนำวเพื่อไม่ให้ยอดตำลด ำ แกงกับเครื่องแกง กะทิ 
ใส่ปลำอินทรีย์ เป็นประเภทแกงคั่วกะทิเช่นเดียวกับแกงหัวตำล ยอดตำลที่น ำมำแกงได้จำกต้นตำลที่
โค่นเองหรือมีกำรตัดต้นเท่ำนั้น แต่จะไม่เอำยอดตำลจำกต้นที่ใช้ประโยชน์ เนื่องจำกต้นตำลถ้ำถูกตัด
ยอดจะตำย โดยทั่วไปจึงไม่ท ำแกงนี ้ 

 
  4.5.1.3 ผลิตผลประเภทขนม 

ชื่อขนมหรือของหวำนที่ท ำจำกผลผลิตของตำลโตนดมีหลำยอย่ำง ดังนี ้
 ขนมตาล เรียกขนมที่ท ำจำกเนื้อผลตำลสุก มีลักษณะนุ่มฟู สีเหลืองอย่ำงตำลสุก มีกลิ่นตำล
หอมหวำน วิธีท ำน ำผลตำลสุกปลอกเปลือกแล้วขย ำส่วนเนื้อและเส้นใยด้วยกันเรียกว่ำยีตาล กรอง
แยกกำกใยตำลออกให้เหลือแต่น้ ำ น ำน้ ำเนื้อตำลใส่ถุงผ้ำห่อหมักทิ้งไว้ 10-12 ชั่วโมง เมื่อหมักได้ที่
น ำมำผสมกับแป้งข้ำวเจ้ำ หัวกะทิ น้ ำตำล แล้วนวดให้เข้ำกัน ทิ้งไว้ให้เกิดกำรหมักอีกประมำณ 6 
ชั่วโมง หลักจำกนั้นตักใส่กระทงหรือถ้วยแล้วน ำไปน่ึงให้สุก น ำมำทำนได้ 
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ภำพ 4.5.1.3 ก    ขนมตำล 
 
 จาวตาลเชื่อม เรียกของหวำนที่ท ำจำกจำวตำลเชื่อมในน้ ำตำล ใช้จำวตำลสดปลอกเปลือก
แล้วน ำไปลวกพอสุก จำกนั้นเอำใส่หม้อต้มในน้ ำที่ผสมน้ ำตำลโตนดหรือน้ ำตำลทรำยพอท่วมจำว 
เคี่ยวให้เดือดจนน้ ำกลำยเป็นน้ ำเชื่อมเหนียว ชิ้นน้ ำตำลอิ่มน้ ำ ก็ใช้ได้ กำรเชื่อมจำวตำลมี 2 แบบคือ 
เชื่อมเปียก จำวตำลจะฉ่ ำน้ ำตำล และเชื่อมแห้ง แบบนีจ้ำวตำลจะมีเกร็ดน้ ำตำลจับแข็ง  
 

 
  
ภำพ 4.5.1.3 ข    จำวตำลเช่ือม 
 

ตาลลอยแก้ว เรียกของหวำนที่ท ำจำกเต้ำตำลต้มในน้ ำตำล ใช้เต้ำตำลที่ไม่อ่อนมำกและไม่
แก่จนเกินไป หั่นขนำดพอค ำหรือเป็นเป็นชิ้นตำมแนวยำวแล้วน ำไปต้มให้สุก ตักขึ้นแช่น้ ำเย็น (แตบ่ำง
คนก็ไม่ต้มเต้ำตำลก่อน)  จำกนั้นน ำเต้ำตำลใสห่ม้อต้มในน้ ำตำลใสหรือน้ ำเปล่ำ (คนท้องถิ่นนิยมต้มใน
น้ ำตำลใส จะหอมอร่อย) ใส่น้ ำตำลทรำยลงไป ต้มพอพุ่งเดือดก็ใช้ได้ พอเย็นตักทำนได้ นิยมทำนใส่
น้ ำแข็ง 
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ภำพ 4.5.1.3 ค    ตำลลอยแก้ว 
 

โตนดทอด เรียกขนมทอดที่ท ำจำกจำวตำลเชื่อม วิธีท ำน ำจำวตำลเชื่อมมำชุบแป้งข้ำวเหนียว
ที่ผ่ำนกำรนวดกับน้ ำกะทิและน้ ำตำล แล้วน ำไปทอดในน้ ำมันร้อนจัด คอยแยกลูกตำลออกอย่ำให้
ติดกัน ทอดให้สุกเป็นสีเหลือง ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ ำมัน ทำนตอนกรอบๆ จะอร่อย ถือเป็นขนมดั้งเดิม
ชนิดหนึ่งที่หำคนท ำมีฝีมือหำยำก 
 

 
 

 

ภำพ 4.5.1.3 ง    โตนดทอด 

 
 ข้าวเหนียวหน้าโตนด หรือ ข้าวเหนียวลูกตาล เรียกข้ำวเหนียวมูนกินกับจำวตำล ใช้จำว
ตำลเช่ือมหั่นแล้วเคล้ำกับน้ ำตำลทรำยผสมงำคั่ว ใส่เกลือเล็กน้อย อำจจะโรยด้วยมะพร้ำวด้วยก็ได้ มัก
ท ำกันในงำนบุญต่ำงๆ เช่น งำนบวช 
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ข้าวเหน้าหน้ากะฉีด(กระฉีก) เรียกข้ำวเหนียวมูนที่โปะหน้ำด้วยจำวตำลกวน ตักทำน
ด้วยกัน ใช้จำวตำลสดหั่นบำงๆ ขย ำปนกับเนื้อมะพร้ำวขูดและน้ ำตำลโตนด(น้ ำตำลข้น) กวนให้แห้ง
เข้ำกัน ในงำนบุญจะท ำแจกแขกเอำกลับบ้ำน (เข้ำใจว่ำออกเสียงเพี้ยนไปจำกกระฉีก เป็นลักษณะ
ส ำเนียงท้องถิ่น) 
 

 
 

ภำพ 4.5.1.3 จ    ข้ำวเหนียวหน้ำกะฉีด(กระฉีก) 

 

ขนมช่อนลูก หรือ ขนมเปียกห่อ เรียกขนมที่สอดไส้ ตัวไส้ท ำจำกจำวตำลสด ปลอกแล้วห่ัน
ปนกับมะพร้ำว น ำไปผัดกับน้ ำตำลโตนดจนเหนียว ป้ันท ำเป็นไส้ ตัวขนมใช้แป้งข้ำวเจ้ำผสมกับกะทิ 
ใส่เกลือเล็กน้อย แล้วเปียกให้สุก น ำไปห่อไส้แล้วห่อด้วยใบตองแบบขนมใส่ไส้ นึ่งให้สุก หรือเอำ
เฉพำะตัวแป้งขนมที่เปียกแล้วห่อด้วยใบตองแบบยำวแบบขนมกล้วย นึ่งให้สุก แล้วมำกินกับไส้
ต่ำงหำกก็ได้ แบบนี้จะเรียกขนมเปียกห่อ 

 

     
 

ภำพ 4.5.1.3 ฉ     ไส้ขนมและลักษณะห่อของขนมช่อนลูกหรือขนมเปียกห่อ 

 
โตนดน้้ากะทิ เรียกขนมที่ท ำจำกเต้ำตำลสดอ่อน ปลอกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆ กินกับน้ ำกะทิแบบ

ลอดช่องน้ ำกะทิ 
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 บวดจาวตาล เรียกขนมที่ท ำจำกจำวตำลสด ปลอกแล้วหั่น ต้มกับกะทิและน้ ำตำลโตนด 
แบบแกงบวดทั่วไป 
 บวดลูกตาล เรียกขนมที่ท ำจำกเต้ำตำลสด ปลอกแล้วหั่น ต้มกับกะทิและน้ ำตำลโตนด แบบ
แกงบวดทั่วไป 
 หลอมตังเม เรียกขนมที่เป็นน้ ำตำลเคี่ยวแข็ง รสชำติหวำนหอม ท ำจำกน้ ำตำลโตนด(น้ ำตำล
ข้น) เคี่ยวใส่น้ ำ อำจใส่มะพร้ำวขูดลงไปด้วย เคี่ยวจนน้ ำตำลเหนียวแข็งเป็นตังเม เอำไว้กินเล่นเป็น
ขนมขบเคี้ยวท ำนองลูกอม 
 ไข่จิ้งหรีด เรียกขนมกึ่งคำวกึ่งหวำน เป็นข้ำวสุกคลุกกับน้ ำตำลเคี่ยวและมะพร้ำวขูด ใช้
น้ ำตำลในกระทะเคี่ยวช่วงก่อนที่จะยกลงมำกวน (หลังเดือดปุบปับ) ตักใส่ชำมแล้วน ำข้ำวสุกและ
มะพร้ำวใส่คลุก กินเลยขณะยังอุ่น กินเล่นเหมือนขนมหวำน  
 

นอกจำกผลิตผลประเภทน้ ำตำล ผลิตผลประเภทแกง และผลิตผลประเภทขนม ชำวบ้ำนยัง
น ำส่วนของตำลไปท ำเป็นของใช้ ของเล่น โดยเรียกชื่อตำมสิ่งที่ท ำ เช่น ใยกำบตำลสำนเป็นหมวก ท ำ
ไม้กวำด ทำงตำลท ำเชือก ใบตำลมุงหลังคำและสำนเป็นของเล่นต่ำงๆ เช่น นก ปลำตะเพียน กุ้ง 
ดอกไม้ กระดองเมล็ดตำลประดิษฐ์เป็นนก เต่ำ หนู และอื่นๆ (ภำพประกอบในภำคผนวก ข) ต้นตำล
ท ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ 
 
4.2 ภูมิรู้พื้นบ้านและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีที่สะท้อนจากระบบค าศัพท์ 
 ค ำหรือชื่อเรียกและกำรให้ควำมหมำยต่อค ำเรียกถึงสิ่งต่ำงๆ เกี่ยวกับตำลโตนด ได้แก่ เพศ
ของตำล พันธุ์หรือชนิดของตำลโตนด ส่วนต่ำงๆ ของต้นตำล กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกตำล และ
ผลผลิตจำกตำลโตนด สะท้อนให้เห็นถึงภูมิรู้และวัฒนธรรมตำลของคนเพชรบุรีในท้องถิ่นอ ำเภอ   
บ้ำนลำด ได้แก ่ควำมรูพ้ฤกษศำสตรต์ำลแบบพื้นบ้ำน วิถอีำชีพและช่วงเวลำท ำตำล วัฒนธรรมอำหำร
ท้องถิ่นจำกตำล และควำมเช่ือและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับอำชีพท ำตำล  
 

 4.2.1 ความรู้พฤกษศาสตร์ตาลแบบพื้นบ้าน 
ชำวบ้ำนโดยเฉพำะผู้มีอำชีพท ำตำลและขึ้นตำลมีควำมรู้พื้นบ้ำนทำงพฤกษศำสตร์เกี่ยวกับ

ตำลโตนดเป็นอย่ำงมำก เป็นควำมรู้ที่ได้มำจำกประสบกำรณ์ประกอบอำชีพอยู่กับต้นตำลมำนำนและ
เรียนรู้ต่อๆ กันมำจำกรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่ำตำยำย หรือคนอื่นๆ ในชุมชน สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจำกค ำเรียก
บอกถึงส่วนต่ำงๆ ของต้นตำล เพศของตำล ชนิดของตำล และอื่นๆ และควำมสำมำรถอธิบำย
รำยละเอียดตลอดจนลักษณะจ ำแนกถึงสิ่งที่เรียกเหล่ำนั้น ควำมรู้พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำนเกี่ยวกับตำลที่
ชำวบ้ำนมีพิจำรณำได้เป็น 3 ด้ำน คือ ควำมรู้ในลักษณะทำงกำยภำพ ควำมรู้ในพฤติกรรมกำรเติบโต 
และควำมรูใ้นกำรน ำไปใช ้
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รู้ลักษณะทางกายภาพ เป็นควำมรูเ้กี่ยวกับลักษณะทั่วไปและโครงสร้ำงส่วนประกอบของต้น
ตำลตั้งแต่ส่วนยอดจนถึงส่วนรำก สำมำรถให้รำยละเอียดและลักษณะของยอดตำล คอตำล ใบตำล 
ทำงตำล ล ำต้น ช่อดอก กระโปงตำล ลูกโตนดหรือผลตำล และรำกตำล  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถ
จ ำแนกถึงส่วนต่ำงๆ ของช่อดอกและผลโตนดโดยละเอียด ซึ่งพบว่ำแทบทุกส่วนมีชื่อเรียกเฉพำะ 
นอกจำกน้ียังสำมำรถแยกแยะควำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศของตำล และพันธุ์หรือชนิดของตำลใน
ท้องถิ่น ตำมลักษณะทำงกำยภำพของส่วนต่ำงๆ และคุณสมบัติด้วยมุมมองแบบชำวบ้ำน เช่น ตำลตัว
ผู้และตำลตัวเมีย ดูจำกลักษณะช่อดอกและกำรให้ผลหรือไม่ให้ผลตำล เป็นต้น  
 รู้พฤติกรรมการเติบโต คือรู้กำรเจริญเติบโต กำรเปลี่ยนแปลงของต้นตำล ควำมรู้ในเรื่องนี้
ปรำกฏผ่ำนค ำ เช่น ออกเหง้ำ (เกิดส่วนที่จะเป็นต้นอ่อน) แทงรำก (ออกรำก) แตกยอด (ผลิส่วนใบ
บนสุดของล ำต้น) ตั้งสะโพก (ล ำต้นขยำยส่วนสูงขึ้น) ตำลลืมตำ (ผลตำลอ่อนโผล่ออกมำจำกหัวหมวก) 
ตำลทะวำย (ตำลที่ออกช่อดอกหรือผลล่ำช้ำกว่ำปกติ) ตำลหมดอำยุ (ตำลที่มีอำยุมำก ชะงักกำร
เจริญเติบโต) เป็นต้น นอกจำกน้ีหมำยรวมถึงรู้สภำพของตำล โดยมีค ำเรียก เช่น  ตำลเจ็บ (สภำพหรือ
อำกำรช้ ำของปลีและทะลำยตำล) ตำลแหยง (ตำลที่ก ำลังจะตำย) ผ่ำเหล่ำ (มีลักษณะผิดไปจำกสำย
พันธุ์) เป็นต้น ซึ่งล้วนเรียกเปรียบเทียบกับอำกำรหรือพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจำกกำรสังเกตเห็น
เพรำะกำรคลุกคลีอยู่กับต้นตำล 
 รู้การน าไปใช้ คือรู้ที่จะใช้ส่วนของต้นตำลว่ำสำมำรถใช้ตรงไหนของส่วน เมื่อไรถึงเหมำะกับ
กำรน ำไปใช้หรือสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ และท ำอย่ำงไรให้น ำเอำมำใช้ได้ เช่น กำบตำลที่แก่สำมำรถทุบ
เอำเส้นใยมำใช้ประโยชน์ท ำแปรงหรือเป็นวัสดุสำน ใบตำลแก่แต่ยังไม่แห้งสำมำรถโก่งพับตรงหู
กรรเชียงเอำเก็บไว้ใช้มุงหลังคำ ทะลำยตำลท ำเก็บน้ ำตำลได้เมื่อตำลลืมตำ กำรพลิกแพลงวิธีท ำตำล
ตำมช่ือเรียกต่ำงๆ โดยรู้ว่ำขัด เหลำ หรือตตีรงจุดไหนให้ตำลเจ็บแล้วจะท ำให้มีน้ ำตำลหยดไหลออกมำ 
เป็นต้น นอกจำกนี้หมำยรวมถึงรู้โทษจำกกำรน ำมำใช้ เช่น รู้ว่ำหำกท ำตำลเจ็บมำกเกินไปจะท ำให้ช่อ
ดอกตำยยกกระโปง จึงไม่ท ำเช่นนั้นหรือเพลำมือลง เป็นต้น ควำมรู้ในกำรน ำไปใช้เป็นควำมรู้ที่
เนื่องมำจำกกำรรู้ทำงพฤกษศำสตร์ถึงลักษณะทำงกำยภำพและพฤติกรรมกำรเติบโตของต้นตำล
น่ันเอง 
 
 4.2.2 วิถอีาชีพและช่วงเวลาท าตาล 
 ในกำรใช้ประโยชน์จำกตำลเพื่อเป็นอำหำรและเป็นอำชีพเลี้ยงครอบครัวทั้งในฐำนะอำชีพ
หลักและอำชีพเสริม ชำวบ้ำนจะมีวิถีของอำชีพท ำตำลในแบบเดียวกัน กล่ำวคือเมื่อถึงช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยวผลิตผลจำกตำลโตนด ที่ส ำคัญคือน้ ำตำลสดๆ และผลโตนด ก็จะขึ้นตำลเพื่อไปนวดตำล แช่ตำล 
ปำดตำล และรองน้ ำตำล เป็นล ำดับ หลังจำกนั้นท ำกำรเคี่ยวน้ ำตำลที่รองได้เพื่อให้ได้น้ ำตำลชนิด
ต่ำงๆ พอผลโตนดแก่ขึ้นก็จะขึ้นไปโยงทะลำยตำลลงมำจำกต้นเพื่อเฉำะผลเอำเต้ำตำลจ ำหน่ำย ทั้ง
น้ ำตำลและผลตำลถือเป็นผลผลิตที่สร้ำงรำยได้ส ำคัญ ในแต่ละขั้นตอนก็มีกำรใช้อุปกรณ์ที่ท ำขึ้น
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เฉพำะและเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ สิ่งเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นค ำศัพท์ที่รวบรวมได้ในวงควำมหมำยเกี่ยวกับ
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตจำกตำล  

ช่วงเวลำในกำรขึ้นตำล ท ำน้ ำตำล ระยะประมำณ 5 เดือน ระหว่ำงเดือนมกรำคม – 
พฤษภำคม ตำมฤดูที่ตำลให้น้ ำตำลและผล หรือท ำต่อจำกนั้นไดอ้ีกสักเดือนกว่ำๆ หำกยังมตีำลบำงต้น
ที่ออกปลีหรือทะลำยล่ำช้ำกว่ำทั่วๆ ไปที่เรียกว่ำตาลทะวาย หรือท ำตำลพะเลอเพื่อชะลอเก็บน้ ำตำล
ไว ้โดยคนท ำตำลจะเก็บน้ ำตำลทุกวันตลอดช่วงฤดูของตำล สำมำรถเขียนแผนภำพแสดงวิถอีำชีพและ
ช่วงเวลำท ำตำลในรอบปีได้ดังนี ้ 

 

 
 

 

ภำพ 4.2.2    วิถีอำชีพและช่วงเวลำท ำตำล 
 
 ตำมแผนภำพอธิบำยได้ว่ำ กำรท ำตำลของชำวบ้ำนคือรองน้ ำตำล เคี่ยวตำล เอำผลตำล จะ
ท ำระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงพฤษภำคมของแต่ละปี (แสดงด้วยเส้นทึบและจุดประหนำ) และอำจ
ล่วงเลยไปจนถึงเดือนกรกฎำคม (แสดงด้วยเส้นประและจุดประบำง) ซึ่งเป็นช่วงที่ตำลโตนดออกปลี
ตำล ทะลำยตำล และมีผลตำล โดยชำวบ้ำนจะท ำเป็นอำชีพเสริมในระหว่ำงที่ท ำนำหรือประกอบ
อำชีพอื่นๆ ด้วย 

กำรจ ำแนกน้ ำตำลที่รองได้ต่ำงช่วงเวลำซึ่งเรียกว่ำน้ ำตำลเช้ำและน้ ำตำลเที่ยงยังชี้ให้เห็นถึง
ช่วงเวลำท ำตำลในแต่ละวัน ในระหว่ำงวันจะขึ้นเก็บและรองน้ ำตำล 2 เวลำคือตอนรุ่งเช้ำกับช่วงหลัง
บ่ำยสองโมงหรือเย็น โดยในช่วงเช้ำประมำณหกโมงเช้ำ (บำงคนอำจไปตั้งแต่ตีห้ำ) ชำวบ้ำนจะขึ้นไป
เก็บน้ ำตำลจำกกระบอกที่รองน้ ำตำลไว้ตั้งแต่ตอนเย็นของอีกวัน (วันเมื่อวำน) เอำน้ ำตำลเช้ำลงมำ 
แล้วขึ้นไปปำดหน้ำตำลใหม่และน ำกระบอกเปล่ำไปสวมเพื่อรองน้ ำตำลอีก พอตกบ่ำยสองโมงถึงเย็น
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จะขึ้นไปเก็บกระบอกท่ีรองน้ ำตำลไว้เม่ือตอนเช้ำของวันเดียวกัน เอำน้ ำตำลเที่ยงลงมำ แล้วขึ้นไปปำด
หน้ำตำลใหม่และน ำกระบอกเปล่ำไปสวมเพื่อรองน้ ำตำลอีกหน ท ำเช่นนี้ทุกวัน  

กำรเคี่ยวตำลก็เคี่ยววันละ 2 ครั้งคือหลังจำกได้น้ ำตำลมำในแต่ละรอบ เมื่อได้น้ ำตำลเช้ำมำก็
จะเอำใส่กระทะเคี่ยว ถ้ำแค่ต้มให้เดือดพุงตักท ำน้ ำตำลสดก็เสร็จเร็วหน่อย แต่ถ้ำเคี่ยวเอำน้ ำตำลข้น
กว่ำจะเสร็จก็เที่ยงวันส ำหรับกำรเคี่ยวน้ ำตำลเช้ำ เมื่อได้น้ ำตำลเที่ยงมำในช่วงเย็น ก็จะน ำน้ ำตำลใส่
กระทะเคี่ยวอีกรอบ กว่ำจะเสร็จก็ทุ่มสองทุ่มส ำหรับกำรเคี่ยวน้ ำตำลเย็น หำกได้น้ ำตำลเที่ยงน้อย
อำจจะต้มเอำไว้เคี่ยวพร้อมน้ ำตำลเช้ำของอีกวัน แต่ไม่นิยมเพรำะน้ ำตำลอำจเสีย และกำรเคี่ยวปน
ระหว่ำงน้ ำตำลค้ำงคืนกับน้ ำตำลที่ได้มำใหม่จะท ำให้น้ ำตำลแห้งช้ำและเนื้อน้ ำตำลไม่สวย กำรเคี่ยว
ตำลก็ท ำทุกวันเช่นกันหำกได้น้ ำตำลปริมำณมำกพอ  

โดยทั่วไป คนขึ้นตำลจะเป็นผู้ชำย สมัยก่อนมีผู้หญิงบำงคนก็ขึ้นตำลด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบัน
แทบไม่มีผู้ขึ้นตำลที่เป็นผู้หญิงแล้ว อย่ำงในพื้นที่ศึกษำที่หมู่บ้ำนระหำรน้อย ผู้หญิงที่เคยขึ้นตำลแต่
ก่อนก็เลิกขึ้นตำลแล้วเพรำะมีอำยุมำก ผู้หญิงจะเป็นผูช้่วยหำบกระบอกรองน้ ำตำลที่ผู้ขึ้นตำลน ำลงมำ
จำกต้นเพื่อน ำไปยังสถำนที่เคี่ยวน้ ำตำล ในขณะที่ผู้ขึ้นตำลก็มักจะเป็นฝ่ำยหำบมำเองด้วย และผู้หญิง
จะรับหน้ำที่เคี่ยวตำล เฉำะผลตำลที่คนขึ้นตำลโยงลงมำให้เพื่อเอำเต้ำตำล หรือเป็นผู้เฉำะโตนดงอก
เพื่อเอำจำวตำล กำรเฉำะตำลต้องอำศัยควำมช ำนำญไม่แพ้กัน ไม่เช่นน้ันจะไม่ได้เต้ำตำล หรืออำจฟัน
โดนเต้ำตำลเสียหำย และอำจพลำดพลั้งโดนมือ  

 
4.2.3 วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจากตาลโตนด 
คนท้องถิ่นบ้ำนลำดใช้ประโยชน์จำกผลผลิตของตำลโตนด โดยเฉพำะน้ ำตำลใสที่รองได้จำก

ส่วนปลีและทะลำย น ำไปแปรรูปเป็นน้ ำตำลต่ำงๆ และส่วนของผลโตนดใช้เป็นวัตถุดิบท ำอำหำร โดย
นิยมท ำจ ำพวกขนมสอดคล้องกับชื่ออำหำรส่วนใหญ่ที่รวบรวมไดเ้ป็นช่ือขนมหวำน 

น้ ำตำลโตนดหรือที่เรียกน้ ำตำลข้น เป็นที่รู้จักและเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อจำกตำลในท้องถิ่น 
น้ ำตำลโตนดใช้เป็นส่วนผสมที่ส ำคัญในกำรท ำขนมหวำนหลำยชนิด รวมทั้งแกงและกับข้ำวต่ำงๆ ที่
ชำวบ้ำนท ำกินในชีวิตประจ ำวันก็จะใช้น้ ำตำลโตนด ด้วยน้ ำตำลโตนดมีควำมหวำนหอม ส ำหรับคน
ท้องถิ่นเองพึงใจว่ำใช้น้ ำตำลโตนดท ำอำหำรอร่อย จึงนับเป็นวัฒนธรรมกำรใช้น้ ำตำลโตนดเป็น
ส่วนประกอบของอำหำรมำแต่ดั้งเดิม น้ ำตำลโตนดที่เคี่ยวได้ขำยกันในชุมชนส ำหรับบริโภคภำยใน
ครัวเรือนก็แทบไม่พอ เหลือเก็บไว้กินเองบ้ำง หำกมีปริมำณมำกก็ขำยออกสู่ตลำดภำยนอกผ่ำนพ่อค้ำ
แม่ค้ำที่มำรับซื้อหรือน ำไปส่งตำมร้ำน  

น้ ำตำลสดที่ท ำจำกน้ ำตำลใสต้ม กินเป็นเครื่องดื่มแก้กระหำย นิยมใส่น้ ำแข็งผสม รสชำติ
หวำนหอม ชื่นใจ แต่เดิมท ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันท ำเพื่อจ ำหน่ำย เป็นที่รู้จักของคนภำยอก 
แต่ส่วนใหญ่นิยมเคี่ยวให้ได้น้ ำตำลข้นมำกกว่ำ ส ำหรับน้ ำตำลที่ได้ระหว่ำงขั้นตอนกำรเคี่ยวที่เรียกว่ำ 
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ตังเม และน้ ำตำลงุน/น้ ำตำลกรวด จะตักไว้ทำนกันเอง เช่น กินกับข้ำว ตำมที่อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้ 
น้ ำตำลที่ได้ระหว่ำงเคี่ยวน้ี หำกเป็นสมัยก่อนใชท้ ำยำด้วย 

ขนมหวำนพื้นบ้ำนจำกตำลโตนดมีหลำยชนิด ส่วนใหญ่ใช้จำวตำลและเต้ำตำลเป็นวัตถุดิบ 
พอจะจ ำแนกได้ตำมชื่อเรียกคือ ขนมที่ท ำจำกจำวตำล ได้แก่ จำวตำลเชื่อม โตนดทอด ข้ำวเหนียว
หน้ำโตนด ข้ำวเหนียวหน้ำกะฉีด(กะฉีก) ขนมซ่อนลูกหรือขนมเปียกห่อ และบวดจำวตำล ขนมที่ท ำ
จำกเต้ำตำล ได้แก่ ตำลลอยแก้ว บวชลูกตำล และโตนดน้ ำกะทิ หำกไม่น ำเต้ำตำลมำท ำขนมก็จะทำน
หรือจ ำหน่ำยเต้ำสด ช่วงหน้ำผลตำลสุก ชำวบ้ำนที่ไม่ปล่อยให้ผลตำลสุกเน่ำเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์ 
ก็จะน ำมำท ำขนมตำล ขนมหวำนจำกตำลเหล่ำนี้ บำงชนิดนอกจำกจะท ำกินกันในครัวเรือน ยังท ำ
จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ ขนมที่เป็นที่รู้จักและกลำยเป็นขนมประจ ำท้องถิ่นคือ ขนมตำล จำวตำลเชื่อม 
ตำลลอยแก้ว ข้ำวเหนียวหน้ำโตนด และโตนดทอด บำงชนิดยังท ำเป็นขนมเลี้ยงหรือแจกแขกตำมงำน
บุญในชุมชน เช่น ข้ำวเหนียวหน้ำโตนด ข้ำวเหนียวหน้ำกะฉีด เป็นต้น นอกจำกนี้ขนมจำกตำลแฝงไว้
ด้วยภูมิปัญญำในกำรถนอมอำหำร เช่น จำวตำลสดเอำมำเชื่อมเป็นจำวตำลเชื่อม เต้ำตำลสดเอำมำ
ต้มในน้ ำตำลเป็นตำลลอยแก้ว เป็นต้น ท ำให้เก็บไว้ได้นำนขึ้น 

แกงพื้นบ้ำนจำกตำลมีแกงหัวตำลและแกงยอดตำล โดยเฉพำะแกงหัวตำลนอกจำกท ำกินกัน
ในครอบครัวในช่วงที่มีหัวตำลอ่อน ตำมงำนของท้องถิ่น และมีผู้ท ำขำย ถือเป็นแกงพื้นบ้ำนที่ขึ้นชื่อ
ของชุมชนตำล ส่วนแกงยอดตำลหรือแกงยอดโตนด เป็นแกงคั่วกะทิลักษณะเดียวกับแกงหัวตำล 
เพียงแต่เปลี่ยนเป็นใช้ยอดตำลเป็นวัตถุดิบ แต่ไม่นิยมท ำเพรำะกำรตัดเอำยอดตำลจะท ำให้ต้นตำล
ตำล ท ำเมื่อได้ยอดตำลมำจำกต้นที่โค่นเท่ำนั้น นอกจำกนี้บำงคนน ำปลีตำลอ่อนมำแกงกะทิหรือต้ม
กินกับน้ ำพริกก็มี  

นอกจำกน้ ำตำล ขนมหวำนและแกงแล้ว ยังมเีครื่องดื่มพื้นบ้ำนอย่ำงกระแช่ ท ำจำกน้ ำตำลใส
หมักกับไม้มะเกลือ เป็นเครื่องดื่มที่ท ำเลี้ยงหมู่เพื่อนฝูง ญำติสนิทมิตรสหำยในงำนต่ำงๆ หรือท ำกิน
กันเอง แต่ไม่ท ำกันแบบโจ่งแจ้ง เพรำะถือเป็นของมึนเมำ 

อำหำรจำกตำลนิยมท ำกินกันในครัวเรือน ทั้งนี้เพรำะวัตถุดิบได้จำกต้นตำลของแต่ละบ้ำน
หรือแบ่งปันจำกเพื่อนบ้ำน ไม่ต้องซื้อหำ และหำกมีมำกก็ท ำขำยดังที่กล่ำวไปข้ำงต้น เป็นวัฒนธรรม
อำหำรกำรกินที่สะท้อนให้เห็นจำกชื่ออำหำรและกำรให้ควำมหมำยถึงลักษณะของอำหำรนั้น รวมทั้ง
ผลผลิตจำกตำลที่ชำวบ้ำนกินเป็นอำหำรในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพวกเขำ  
 
 4.2.4 ความเชื่อและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชีพท าตาล 
 ควำมเชื่อของชำวบ้ำนและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพท ำตำลนั้นสะท้อนให้
เห็นจำกค ำเรียกสิ่งที่ท ำเกี่ยวเนื่องในกำรประกอบอำชีพนั่นคือ แรกตาล และ บูชาภูมิ ผู้ที่ประกอบ
อำชีพท ำตำลเชื่อว่ำต้นตำลและผืนดินที่ปลูกตำลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษำ จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติและ
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พิธีกรรมเพื่อแสดงควำมเคำรพและบนบำนบอกกล่ำวสิ่งศักดิ์คุ้มครองให้ปลอดภัยในกำรท ำอำชีพและ
ให้ได้ผลผลิตมำก ถือเป็นแบบอยา่งปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมาและยอมรับท าในชมุชนมาจนถึงปัจจบุนั  

ในกำรปักพำดไม้พะองส ำหรับขึ้นแต่ละต้นตำล หรือจะเปลี่ยนไม้พะองที่พำดอยู่เดิมซึ่งเกิดผุ
พัง หมดอำยุใช้งำน ชำวบ้ำนจะดูวันฤกษ์ยำมดีที่จะท ำกำร เมื่อท ำกำรเอำไม้พะองขึ้นพำดกับต้น คน
พำดสวมผ้ำพำดไหล่ นั่งลงกับพื้นดินตรงต้นตำลนั้น แล้วบอกเล่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำกนั้นเอำพะองผูกติด
กับล ำต้นตำล เป็นอันเสร็จ กำรปักพำดพะองมักจะให้คนที่ช ำนำญสำมำรถพำดไม้พะองได้ตรงหว่ำง
กำบตำล 

ผู้ที่ไม่เคยขึ้นตำลมำก่อน จะขึ้นตำลเป็นครั้งแรก ต้องท ำกำรแรกตาล คือเอำไม้พะองไปพำด
ต้นตำลต้นใดต้นหนึ่งด้วยตนเอง (เฉพำะครั้งแรก) เลือกดูต้นขึ้นง่ำยๆ ให้น้ ำตำลมำกๆ และบอกกล่ำว
สิ่งศักดิ์ก่อนท ำกำรขึ้นตำล นี้เรียกว่ำ “แรกตำล” โดยคนขึ้นเกิดวันไหนก็แรกตำลวันนั้น เช่น เกิดวัน
จันทร์ ก็แรกตำลวันจันทร์ เป็นต้น  
 ทุกครั้งที่คนขึ้นตำลจะเหยียบพะองขึ้นตำลแต่ละต้น ก็จะยกมือไหว้ต้นตำลนั้นและท่องบท
ชุมนุมเทวดำ (บทสักเค) แล้วบอกกล่ำวในใจอย่ำงรวดเร็วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้แคล้วคลำด 
ปลอดภัย ขอให้ได้น้ ำตำลมำกๆ  
 

 
 

 

ภำพ 4.2.4    คนขึ้นตำลพนมมือไหว้ก่อนขึ้นตำล 
 

นอกจำกนี้ ผู้ท ำตำลเป็นอำชีพจะท ำพิธี บูชาภูมิ บ้ำงก็เรียก ท้าชาภูมิ เป็นกำรไหว้บูชำ
เทพำรักษ์ประจ ำพื้นที่ซึ่งเชื่อว่ำเป็นผู้ปกปักรักษำอำณำบริเวณและดูแลต้นตำลเรียกกันว่ำภูมิตาล 
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หรือ พระภูมิตาล กำรบูชำภูมิจะท ำทุกปใีนเดือนหกไทย (พฤษภำคม) เลือกวันพุธใดก็ได้ของเดือน แต่
เป็นข้ำงขึ้น โดยเตรียมของไหว้จ ำพวกขนมและผลไม้ เช่น ขนมต้มแดงต้มขำว บัวลอย ขนมถ้วยฟู 
กล้วยบวชชี ไข่ต้ม หมูต้ม กล้วยน้ ำว้ำ (ควำมหมำยให้ง่ำยๆ เหมือนกล้วย) และผลไม้อื่นๆ เท่ำที่หำได้ 
รวมทั้งหมำก พลู น ำไปจัดวำงที่แจ้งและท ำพิธีไว้กลำงแจ้ง จุดธูป อำรำธนำบทชุมนุมเทวดำและบอก
ภูมิตำลขอให้ท ำน้ ำตำลง่ำยและได้น้ ำตำลมำก คุ้มครองให้แคล้วคลำดปลอดภัยเวลำขึ้นท ำตำล ผู้
ประกอบพิธีจะเป็นหญิงหรือชำยก็ได้และจะเป็นคนขึ้นตำลเองหรือคนอื่นในครอบครัวก็ได้ พิธีไหว้จะ
ท ำของบ้ำนใครบ้ำนมัน พวกเขำบอกว่ำเป็นสิ่งที่ท ำต่อกันมำแต่รุ่นพ่อแม่ ก็เช่นเดียวกับกำรประกอบ
อำชีพอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นท ำนำหรือเลี้ยงสัตว์ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องบูชำเพื่อให้คุ้มครอง  
 

กล่ำวโดยสรุป ผลกำรศึกษำบทนี้ได้แสดงให้เห็นภูมิรู้เกี่ยวกับตำลโตนดของชำวบ้ำนที่สะท้อน
จำกค ำศัพท์ในวงควำมหมำยต่ำงๆ คือ กำรจ ำแนกเพศของตำล พันธ์ุหรือชนิดของตำล ส่วนต่ำงๆ ของ
ต้นตำล กำรเก็บเกี่ยวผลิตผลจำกตำล และผลผลิตจำกตำลโตนด นอกจำกน้ีค ำศัพท์เกี่ยวกับตำลและ
กำรให้ควำมหมำยของค ำตำมแบบชำวบ้ำนยังสะท้อนให้วัฒนธรรมตำลของคนเพชรบุรีในท้องถิ่น
อ ำเภอบ้ำนลำด คือ วิถีและช่วงเวลำประกอบอำชีพท ำตำล วัฒนธรรมอำหำรท้องถิ่นจำกตำล และ
ควำมเช่ือและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับอำชีพท ำตำล  
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บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค าหรือชื่อเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนด

ของชาวบ้าน พร้อมทั้งประมวลภูมิรู้พื้นบ้านรู้เรื่องตาลโตนดและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีผ่าน
การวิเคราะห์ระบบค า พื้นที่ศึกษาที่อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลในชุมชนต าบลถ้ า
รงค์และต าบลต าหรุ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับตาลดีและท าตาลเป็นอาชีพ รวมทั้ง
ชาวบ้านคนอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากตาล ร่วมกับกับการสังเกตกิจกรรมที่พวกเขาท าเกี่ยวกับตาล การ
วิเคราะห์ข้อมูลประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยการจัดกลุ่ม
ความหมาย (semantic field) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (componential analysis) และการ
จ าแนกแบบชาวบ้าน (folk taxonomy) สามารถสรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ค าหรือชื่อเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาล 
ค าเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของชาวบ้านที่รวบรวมได้ สามารถจัดแบ่งเป็นวง

ความหมาย (semantic domains) ต่างๆ ได้แก่ เพศของตาล พันธุ์หรือชนิดของตาล ส่วนต่างๆ ของ
ต้นตาล การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาล และผลผลิตจากตาลโตนด 

เพศของตาล ชาวบ้านจ าแนกออกเป็น 2 เพศ เรียกว่า “ตาลตัวผู้” และ “ตาลตัวเมีย” แยก
เพศกันในแต่ละต้น โดยดูจากลักษณะของช่อดอก ตาลตัวผู้เรียกต้นที่ไม่ให้ผลหรือไม่มีลูกโตนด มี
ลักษณะช่อดอกยาวเรียวคล้ายงวง ภาษาท้องถิ่นบ้านลาดเรียกว่าปลีตาล ส่วนตาลตัวเมียคือต้นที่
ให้ผลหรือมีลูกโตนด ลักษณะช่อดอกมปีุ่มลูกติดตามช่อเรียกว่าทะลายตาล 

“ตาลหม้อ” และ “ตาลไข่” เป็นชื่อเรียกพันธุ์หรือชนิดของตาลโตนดซึ่งนิยมปลูกและขึ้นเอง
อยู่ตามทุ่งนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเป็นพันธุ์ที่คนท้องถิ่นรู้จักกันโดยทั่วไป หากมีลักษณะก้ ากึ่ง
ระหว่างตาลหม้อกับตาลไข่จะเรียกว่าพันธุ์ “ตาลลูกผสม” นอกจากนี้ยังมีการจ าแนกเป็นชนิดย่อย
ออกไปอีกว่าเป็น ตาลหม้อใหญ่ หรือ ตาลหม้อเล็ก และเป็น ตาลไข่ใหญ่ หรือ ตาลไข่เล็ก การจ าแนก
ว่าตาลเป็นพันธ์ุหรือชนิดไหน ชาวบ้านจะสังเกตจากลักษณะผลตาล โดยเฉพาะจากสีผิวเปลือก 

ส่วนต่างๆ ของต้นตาลโตนดนั้นมีค าเรียกเฉพาะและปลีกย่อยลงไปในรายละเอียด สามารถ
จ าแนกค าเรียกได้เป็น 3 วงความหมายสอดคล้องกับกลุ่มค าศัพท์เฉพาะที่พบ เริ่มจากวงความหมายใน
ภาพรวมไปสู่วงความหมายย่อยลงไป ดังนี้ 1) ส่วนของตาล 1 ต้น ประกอบด้วย ยอดตาล คอตาล 
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ใบตาล ทางตาล ต้นตาล ช่อดอก กระโปงตาล ลูกโตนดหรือลูกตาล และราก 2) ส่วนของตาล 1       
กระโปง ประกอบด้วย ก้านช่อดอก ปลีหรือทะลาย แล้วแต่ว่าจะเป็นกระโปงตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมีย 
และพบว่าส่วนต่างๆ ของปลีหรือทะลายตาลยังมีชื่อเรียกจ าแนกโดยละเอียด และ 3) ส่วนของตาล 1 
ผล ประกอบด้วย หัวตาล หัวหมวก เปลือก เนื้อตาล ใยตาล กระดองตาล เต้าตาล และเมื่อผลแก่เกิด
งอกจะเกิดส่วนที่เรียกว่า จาว  

การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาล ในทุกขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาลโตนด ที่ส าคัญ
คือการเก็บน้ าตาลสดจากต้นตาล จะมีค าเรียกถึงกิจกรรมเหล่านั้น ตั้งแต่ค าว่า ขึ้นตาล นวดตาล แช่
ตาล ปาดตาล รองน้้าตาล เคี่ยวตาล และโยงตาล รวมทั้งมีค าเรียกเฉพาะที่แสดงถึงเทคนิควิธีการ 
อุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนค าบ่งบอกอาการของตาลที่คนท าตาลสังเกตในขั้นตอนต่างๆ 

ผลผลิตจากตาลโตนด ที่ส าคัญคือน้ าตาลสด (น้ าตาลใส) ที่รองได้จากส่วนของต้นและผล
โตนด ชาวบ้านน ามาแปรรูปเป็นผลิตผลต่างๆ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามชื่อผลิตผลที่รวบรวมได้ นั่น
คือ ผลิตผลประเภทน้ าตาล (ได้แก่ น้้าตาลสด ตังเม น้้าตาลงุน น้้าตาลกรวด น้้าตาลข้น น้้าตาลปึก 
และกระแช่) ผลิตผลประเภทแกง (ได้แก่ แกงหัวหัวโตนด และแกงยอดโตนด) และผลิตผลประเภท
ขนม (ได้แก่ จาวตาลเชื่อม ตาลลอยแก้ว โตนดทอด ข้าวเหนียวหน้าโตนด ข้าวเหนียวหน้ากะฉีด
(กระฉีก) ขนมช่อนลูกหรือขนมเปียกห่อ โตนดน้้ากะทิ บวดจาวตาล บวดลูกตาล หลอมตังเม และไข่
จิ้งหรีด) 

 
5.1.2 ภูมิรู้พื้นบ้านและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีที่สะท้อนจากระบบค า 
ค าหรือชื่อเรียกและการให้ความหมายต่อค าเรียกถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของชาวบ้าน 

ได้แก่ เพศของตาล พันธุ์หรือชนิดของตาลโตนด ส่วนต่างๆ ของต้นตาล การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากตาล 
และผลผลิตจากตาลโตนด สะท้อนให้เห็นถึงภูมิรู้และวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีในท้องถิ่นอ าเภอ
บ้านลาด คือ ความรู้พฤกษศาสตร์ตาลแบบพื้นบ้าน วิถีอาชีพและช่วงเวลาท าตาล วัฒนธรรมอาหาร
ท้องถิ่นจากตาล และความเช่ือและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชีพท าตาล  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ความเข้าใจถึงภูมิรูพ้ื้นบ้านและวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีที่สะท้อนจากภาษา 
  5.2.1.1 ภูมิรู้เกี่ยวกับตาลโตนด 
 ผลการวิจัยเผยให้เห็นว่าชาวบ้านผู้ซึ่งท าตาลเป็นอาชีพมีความรูเ้กี่ยวกับตาลเป็นอย่างมาก ทั้ง
ด้านลักษณะทั่วไปของต้นตาลและการการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาลไปใช้ ค าหรือช่ือเรียกที่พวกเขาพูด
ถึงเกี่ยวกับตาลในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจ าแนกและการให้ความหมายของสิ่งเหล่านั้น  ท าให้เห็น
ภาพรวมขององค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องตาลโตนด และเห็นถึงความรู้เชิงลึกหรือความรู้ละเอียดเป็นพิเศษ 
(specialized knowledge) ของคนท าตาลที่ไดจ้ากประสบการณ์และการเรียนรู้จากรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตา
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ยาย หรือเพื่อนบ้านในชุมชนของตน จากการศึกษาพบว่า ผู้ท าตาลมีความรู้ละเอียดมากเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับช่อดอกตาลโตนดของทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียและส่วนของผลโตนด สะท้อนให้เห็นจากการที่
มีจ านวนมากของค าเรียกถึงส่วนต่างๆ แทบทุกส่วนของปลีและทะลายตาลตั้งแต่เริ่มแทงช่อออกมา 
การจ าแนกลักษณะไส้ตาลและชนิดของปลีตาล รวมทั้งหลากหลายชื่อเรียกถึงเทคนิควิธีที่ท ากับปลี
และทะลายตาลเพื่อให้ได้น้ าตาลออกมา ส่วนของผลโตนดก็มีชื่อเรียกแยกแยะส่วนโดยละเอียด ทั้งนี้ก็
เพราะช่อดอกคือปลีกับทะลายตาลและผลโตนดนั้น เป็นส่วนของต้นตาลที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวมาใช้
ประโยชน์มากที่สุด นั่นคือ ปลีและทะลายรองเอาน้ าตาลใสไปแปรรูปเป็นผลิตผลต่างๆ ส่วนผลโตนด
เมื่อแก่ขึ้นก็เฉาะเอาเมล็ดตาลอ่อนหรือเอาจาวตาล และผลสุกน าไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ ดังนั้นพวก
เขาจึงสังเกตและจ าแนกในรายละเอียดได้อย่างเชี่ยวชาญ นี้สอดคล้องกับ เอ็ดเวิร์ด ซาเพียร์ (Edward 
Sapir, 1939) ที่เสนอว่า สิ่งต่างๆ ที่คนในสังคมสนใจหรือเห็นว่าส าคัญมีความจ าเป็นต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของพวกเขา ก็จะถูกก าหนดช่ือเรียก และแนวคิดของ ยูจีน ไนด้า (Nida, 1975: 92) ที่กล่าวว่า 
ความละเอียดของการจัดจ าพวก (อนุกรมวิธาน) ขึ้นอยู่กับบริบทแห่งพื้นที่ของความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางวัฒนธรรม  

ความรูล้ะเอียดเป็นอย่างดีเช่นนี้พบจากคนขึ้นเก็บน้ าตาล เป็นความรู้ทีพ่วกเขามีมากกว่าคน
อื่นๆ ในท้องถิน่ ส่วนใหญค่นเหล่าเป็นผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นตาลมานานมากกว่า 10 ปี
และช่วยพ่อแม่ท าตาลมาตั้งแต่อายุน้อยๆ จะมีความรู้รายละเอียดมาก ในขณะที่ผู้ที่ท าน้ าตาล (อาจจะ
เป็นคนขึ้นตาลเองด้วย) มีความรูล้ะเอียดเป็นพิเศษเรื่องการเคี่ยวตาล สามารถแยกแยะลักษณะการ
เดือดของน้ าตาล สะท้อนให้เห็นจากการมคี าเรียกต่างๆ ถึงสภาพเดือดของน้ าตาลและน้ าตาลที่ได้
ระหว่างกระบวนการเคี่ยว ซึ่งจัดเป็นความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะที่ปรากฏผ่านค าที่พวกเขาใช ้

ชาวบ้านผู้ที่ท าตาลเป็นอาชีพไม่เพียงแต่รู้จักลักษณะธรรมชาติของตาลและรู้ใช้ประโยชน์จาก
ตาล พวกเขายังรู้จักรักษาต้นตาลเพื่อให้คงอยู่ไว้ใช้ประโยชน์ได้เรื่อยไป เห็นได้จากชาวบ้านจะนวด
ตาลให้ปลีหรือทะลายตาลช้ าที่เรียกภาษาท้องถิ่นว่าท าให้ตาลเจ็บ แต่จะไม่นวดจนปลีหรือทะลายตาล
ช้ ามากเกินไปหรือตาลเจ็บเกินไป เพราะรู้ว่านอกจากไม่ได้น้ าตาลไหลออกมาแล้ว ยังผลให้ตาลเสียทั้ง
กระโปงหรือตาลตายยกกระโปง นอกจากนี้พวกเขาจะไม่ตัดยอดตาลเพื่อเอาไปท าแกงหัวตาล เพราะ
จะท าให้ต้นตาลตาย จะเอายอดตาลจากต้นที่โค่นทิ้งหรือล้มเอง เป็นต้น กล่าวได้ว่าภูมิรู้เกี่ยวกับ
ตาลโตนดของชาวบ้านนั้นเป็นทั้งรู้จัก (ลักษณะธรรมชาติเชิงพฤกษศาสตร์) รู้ใช้ (น าไปใช้ประโยชน์) 
และรู้ที่จะถนอมรักษา (ให้คงอยู่และใช้ประโยชนไ์ด้นาน) 
 

5.2.1.2 วัฒนธรรมตาลในท้องถ่ินเพชรบุร ี
สิ่งสะท้อนจากค าหรือช่ือเรียกจ าแนกสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนด 4 แง่มุม คือ ความรู้

พฤกษศาสตรต์าลแบบพื้นบ้าน วิถีและช่วงเวลาประกอบอาชีพท าตาล วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจาก
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ตาล และความเช่ือและขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชีพท าตาล ตามที่น าเสนอในผลการศึกษานั้น น าให้
เหน็วัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรใีนภาพรวม หากจะพิจารณาแยกเป็นด้านได้ดังนี้ 

วัฒนธรรมทางความรู้และความคิด นั่นคือ ความรู้เกี่ยวตาลและความสามารถในการจ าแนก
แยกแยะสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของชาวบ้านผู้ที่ใช้ประโยชน์จากตาลเป็นอาชีพ กลายเป็นภูมิ
ปัญญาที่ติดไปกับบุคคลหรือชุมชนที่เป็นเจ้าของ ความรูแ้ละความสามารถเหล่านี้ได้น าไปใช้เพื่อเอา
ผลผลิตและใช้ประโยชน์จากตาล โดยถ่ายทอดต่อๆ กันมาในครอบครัวหรือระหว่างเพื่อนบ้านในชุมชน 
ท าให้กลายเปน็วัฒนธรรมในที่สุด   วัฒนธรรมก็จะคงอยู่สบืเนื่องต่อไปในวิถีของคนท าตาล 

วัฒนธรรมทางการกระท า นั่นคือกิจกรรมทุกอย่างและวิธีการต่างๆ ที่ท าเกี่ยวข้องกับตาล 
พบว่าวิถีการประกอบอาชีพท าตาลของชาวบ้านในท้องถิ่นเพชรบุรีเป็นแบบเดียวกัน เมื่อถึงช่วงฤดูที่
ตาลให้ผลิตผลก็จะขึ้นตาลเพื่อไปนวดตาล แช่ตาล ปาดตาล และรองน้ าตาล เป็นล าดับ โดยมีเทคนิค
วิธีการเป็นของแต่ละคน แต่ก็จะท าคล้ายๆ กันตามที่เรียนรู้ต่อๆ กันมา การเก็บและรองน้ าตาลก็จะ
ท าวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็น ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากค าเรียกว่าน้ าตาลเช้ากับน้ าตาล
เที่ยง นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและกระท าการเคารพต่อสิ่งศักดิ์ที่เชื่อว่าเป็น เทพารักษ์ปกปักรักษา
อาณาบริเวณและดูแลต้นตาล แสดงออกโดยการท าพิธีบูชาและกราบไหว้เพื่อให้คุ้มครองความ
ปลอดภัยในการท าอาชีพและให้ได้ผลผลิตมาก ถือเป็นวฒันธรรมทางการกระท าท่ีปฏิบตัิสืบเน่ืองกนั
มาจนปัจจบุนั  

วัฒนธรรมที่เป็นวัตถ ุ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ อาหาร และสิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นจากส่วน
ต่างๆ ของตาล ในแต่ละขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากตาล การเคี่ยวตาล การเฉาะตาล และ
อื่นๆ ก็มีการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่ผลิตขึ้นเองและซื้อหา ตามที่ได้กล่าวในผลการศึกษา ประเภทอาหาร
ที่ท าจากตาล ส่วนไหนของต้นตาลที่น ามาท ากิน เหล่านี้แสดงถึงวัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีที่แสดง
ออกมาในรูปของวัตถทุั้งสิ้น  

วัฒนธรรมตาลของคนเพชรบุรีย่อมแตกต่างหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมตาลใน
ท้องถิ่นอื่นๆ อย่างเช่น ในท้องถิ่นเพชรบุรีมีการแปรรูปน้ าตาลโตนดท าเป็นน้ าตาลปึก แต่ไม่ท าน้ าตาล
แว่นอย่างในท้องถิ่นภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งควรได้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   
 

5.2.2 คุณคา่และประโยชน์จากงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้ท าให้เข้าใจถึงความรู้ท้องถิ่นอันเป็นภูมิความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนเพชรบุรี
เกี่ยวกับตาลโตนดอย่างลุ่มลึก และน าเสนอให้เห็นระบบความรู้ของชาวบ้าน โดยเฉพาะลักษณะหรือ
เกณฑ์ที่ชาวบ้านใช้จ าแนกประเภทหรือแยกแยะสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาล ซึ่งปรากฏจากค าที่ใช้ในภาษา 
เช่น จ าแนกเพศของตาลจากสีผิวเปลือกของผล จ าแนกชนิดของตาลจากลักษณะช่อดอก จ าแนกชนิด
ปลีตาลจากลักษณะของปลี จ าแนกไม้คาบตาลจากลักษณะและการน าไปใช้ เป็นต้น เกณฑ์ในการ
จ าแนกประเภทของชาวบ้านแม้จะแตกต่างจากเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งชาวบ้านและ
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วิทยาศาสตร์ต่างก็มีระบบจ าแนกของตน ยกตัวอย่าง ชาวบ้านจ าแนกเพศของตาลออกเป็น 2 เพศ 
เรียกว่าตาลตัวผู้และตาลตัวเมีย ในทางพฤกษศาสตร์ก็จ าแนกตาลเป็นต้นไม้สองเพศแยกกันอยู่คนละ
ต้นเช่นเดียวกัน เป็นต้น ผู้วิจัยได้รวบรวมความรู้เรื่องตาลโตนดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดเป็น
หมวดหมู่  และเขียนแสดงเป็นอนุกรมวิธานแบบพื้นบ้าน (folk taxonomy) ให้สามารถน าไป
เทียบเคียงได้กับอนุกรมวิธานทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นหากมีการน าไปเชื่อมโยง
ประสานความรู้ทางวิชาการต่อไป  
 องค์ความรู้เกี่ยวกับตาลและวัฒนธรรมตาลโตนดที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรตาลของท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาอาชีพท าตาลซึ่งจะ
เกี่ยวเนื่องไปถึงการสร้างอาชีพและรายได้หรือเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งการด ารงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมตาลของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีต้นตาลและมีการใช้ประโยชน์จากตาล 
ความรู้บางอย่างเรียกได้ว่าเป็นความรู้เฉพาะคนท าตาลจริงๆ เช่น เทคนิควิธีการที่ท าให้ได้น้ าตาลไหล
ออกมาจากช่อดอก โดยความตระหนักรู้ของชาวบ้านเองก็บอกว่า แม้จะมีการพัฒนาวิธีการขึ้นตาลให้
ง่ายขึ้น เช่น ท าเป็นนั่งร้าน บันได หรือใช้รถยกแทนการใช้ไม้พะองพาดขึ้นตาลได้ (ซึ่งก็ไม่ได้ท ากันใน
ท้องถิ่น) แต่การจะเก็บน้ าตาลสดๆ จากต้นตาลก็ยังต้องใช้ฝีมือคนขึ้นไปบีบนวดอยู่ดี ไม่มาสามารถใช้
เครื่องมือใดๆ ได้ เป็นความมหัศจรรย์ของพืชอย่างต้นตาล จึงเห็นได้ว่าข้อมูลองค์ความรู้ตาลโตนด
แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้มีคุณค่ายิ่ง ควรจักได้เผยแพร่สู่สังคม และชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์
ต่อไป และสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ศาสตร์สาขาอื่น เช่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) 
นิเวศวิทยา (ecology) เป็นต้น ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
 

อภิปรายโดยสรุปได้ว่า ค าหรือเชื่อเรียกถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับตาลโตนดของชาวบ้าน สามารถ
สะท้อนให้เห็นวิธีคิดในการจ าแนกสิ่งและภูมิรู้เกี่ยวกับตาล ตลอดจนวัฒนธรรมตาลในพื้นที่ศึกษา
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เป็นข้อสังเกตว่าคนที่ประกอบอาชีพท าตาลมานานมากกว่า 10 ปีและเป็นผู้
ขึ้นตาล ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุมาก ที่จะใช้ค าเฉพาะต่างๆ และสามารถอธิบายถึงสิ่งที่เรียกได้ละเอียดเป็น
อย่างดี จึงมีแนวโน้มว่าค าเรียกต่างๆ จะสูญหายไปถ้าคนเหล่านี้ไม่อยู่แล้ว หากไม่มีคนเรียนรู้สืบสาน
ต่อ ท าให้ความรู้เป็นพิเศษหรือภูมิปัญญาบางอย่างเกี่ยวกับตาลสูญหายไปด้วย เพราะว่าค าในภาษา
คือความรู้และระบบคิดของคนและเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อการจัดการและการใช้
ประโยชน์จากตาล ที่ผ่านมาข้อมูลที่เกี่ยวกับภูมิรู้ การใช้ประโยชน์ และวัฒนธรรมตาล โดยผ่านการ
ค้นคว้าวิจัยทางภาษานั้นยังไม่มี เท่าที่พบมีการจดบันทึกอยู่บ้างในงานศึกษาแง่มุมอื่น งานวิจัยนี้
นับเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางภาษาเพื่อศึกษาในบริบทของไทยศึกษาถึงความรู้และวิถีวัฒนธรรม
ตาลของชุมชนท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช ้  
    ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่หน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จัดท าเป็นหนังสือหรือสื่ออื่นๆ เผยแพร่องค์ความรู้พ้ืนบ้านและวัฒนธรรมตาลจังหวัดเพชรบุรีในแง่มมุ
จากการศึกษานี ้
  สถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการสอนเกี่ยวกับภาษา ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งความรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเกี่ยวกับตาลโตนด 
 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
     ศึกษาค าหรือชื่อเรียกเกี่ยวกับตาลโตนดและการท าตาลในท้องถิ่นอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ภาพรวม
องค์ความรู้และวัฒนธรรมตาลของคนไทยทุกภาค 
   ศึกษาเปรยีบเทียบความรู้แบบชาวบ้านกับทางวิทยาศาสตร์ เช่น การจัดจ าแนกเกี่ยวกับ
ตาลโตนด เพื่อประสานความรู้ทางวิชาให้กว้างขวางขึ้น และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปทั้งในด้านการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรตาลของท้องถิ่น การพัฒนาธุรกิจตาล รวมถึงการด ารงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมตาล  
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 

 
1. ลุงถนอม ภูเ่งิน  อายุ 81 ปี เจ้าของสวนตาล 

บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ต.ถ ้ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
 

2. ลุงเอื่อน (ทุย) เอี่ยมละออง  อายุ 66 ปี อาชีพท้านา เลี ยงวัว ท้าตาล รับจ้างทั่วไป 
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
 

3. ป้าทราย เอี่ยมละออง   อายุ 71 ปี อาชีพท้านา เลี ยงวัว เคี่ยวน ้าตาล 
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

  

4. ยายยวง เรืองรูป  อายุ 80 ปี อาชีพเคี่ยวน า้ตาล 
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 

5. นายอ้านาจ ภู่เงิน  อายุ 44 ปี อาชีพท้าตาล เป็นผู้ดูแลสวนตาลลุงถนอม 
บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ต.ถ ้ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 

6. นายระยอง เรืองรูป  อายุ 59 ปี อาชีพท้านา เลี ยงวัว ท้าตาล รับจ้างที่ต้าบลถ ้ารงค ์
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 

7. นางส่วน เรืองรูป  อายุ 51 ปี อาชีพท้านา เลี ยงวัว ท้าตาล รับจ้างที่ต้าบลถ ้ารงค ์
บ้านเลขที่ 149 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 

8. นางพิม เรืองรูป  อายุ 40 ปี อาชีพท้านา ท้าตาล 
บ้านเลขที่ 95 หมู่ 2 ต.ต้าหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบงานวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 1   ต้นตาลตัวผู้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 2   ต้นตาลตัวเมีย 
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ภาพที่ 3   ตาลหม้อ 

 

 
 

ภาพที่ 4   ตาลไข ่

 

 
 

ภาพที่ 5   ตาลลูกผสม 
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ภาพที่ 6   หมวกใบตาล 

 

 
 

ภาพที่ 7   ของเล่นจากใบตาล 

 

 
 

ภาพที่ 8   สัตว์ประดิษฐ์จากกระดองเมล็ดตาล 
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ภาพที่ 9   ดอกไม้สานจากใบตาล 

 

 
 

ภาพที่ 10   กุ้งสานจากใบตาล 

 

 
 

ภาพที่ 11   กระจาดหาบสานจากใบตาล 


