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บทคัดยอ่ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคนข้ึนตาลกับความม่ันคงทางอาหารภายใต้วิถีโหนด โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มคนขึ้นตาลในพ้ืนที่
คาบสมุทรสทิงพระ จ านวน 10 คน น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุป และน าเสนอด้วย
วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า คนขึ้นตาลในอดีตจะประกอบอาชีพขึ้นตาลควบคู่กับอาชีพท า
นา เนื่องจากต้นตาลโตนดจะขึ้นอยู่ตามคันนา เมื่อถึงเดือนที่ท านาก็ท านาตามปกติ แต่เมื่อถึงเดือนที่ท า
น้ าตาลได้ก็จะมาท าควบคู่กับการท านาด้วย ทั้งนี้ต้นตาลสามารถน ามาท าประโยชน์ใช้ในครัวเรือนได้ตั้งแต่ 
ผล ราก ใบ กิ่งก้าน หรือล าต้น ซึ่งท าให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร กรรมวิธีการเคี่ยวตาลโตนดจะต้องใช้ทั้ง
อุปกรณ์ และความช านาญและยุ่งยากซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาในการขึ้นต้นตาลเป็น
ทักษะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการขึ้นต้นตาล การน าน้ าตาลสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผล
ผลิตและน ารายได้มาสู่ครัวเรือนสูงจึงท าให้การขึ้นตาลยังคงมีการสืบทอด 
ค าส าคัญ: คนข้ึนตาล  วิถีโหนด  คาบสมุทรสทิงพระ  ความมั่นคงทางอาหาร 
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Abstract 
 This article aims to study the sugar palm reaper and food security under palm 
way. Using qualitative research Data from in-depth interviews to collect data from ten 
people based in Palm Coast Satingpra. The data were interpreted to classified conclusion 
and presented with descriptive and analytical methods. The results showed that people 
in the past worked as a sugar palm reaper together with farmer. Due to the sugar palm 
trees normally grow on the earthen dyke of the paddy field. Therefore, the farmers grew 
the rice in the season and changed to reap the sugar palm in. The sugar palm season. 
The sugar can be a useful household from the roots, leaves, branches or stems, which 
causes the food security. The process of enriching the Palmyra must use the device. And 
expertise and cumbersome process of learning from generation to generation.  Wisdom 
of the palm is a skill that requires expertise in the palm. Bringing fresh sugar and 
processed into products to achieve and contribute to the household income, thereby 
making the sugar still have inherited. 
Keywords: The Sugar Palm, Food Security, Sathingpra Peninsula  
 
บทน า 
 ตาลโตนด เป็นพืชสารพัดประโยชน์อย่างหนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตการเกษตรของคนไทยตั้งแต่
โบราณกาลมาจวบจนถึงปัจจุบัน ตาลโตนดมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีการขยายพันธุ์โ ดยการ
น ามาปลูกในพ้ืนที่การเกษตรทุกภาค โดยเฉพาะบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่มีต้นตาลโตนด
มากกว่าสามล้านต้น ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย ได้มีการน าส่วนต่าง ๆ ของต้นตาลโตนดมาใช้
ประโยชน์อย่างหลากหลาย และคุ้มค่า นอกจากนี้แล้ว ตาลโตนดยังเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของ
ภาคใต้  โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ราบทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรเรื่อยมาจนถึงพัทลุง สงขลา และ
ปัตตานี  โดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา ในอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ้ืนที่นา 1 ไร่ จะม ี
ต้นตาล โดยเฉลี่ยประมาณ 20 ต้น แต่บางแห่ง เช่น บริเวณที่นาบ้านดอนคันเหนือ หมู่ที่ 7 ต าบลคูขุด พบมี
ต้นตาลขึ้นเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่ 1 ไร่ มีต้นตาลขึ้นตามคันนาหนาแน่นถึง 110 ต้น  และเมื่อปี 2525 นาย
สมพงศ์  กุลวิจิตร นายอ าเภอสทิงพระ สมัยนั้นได้ให้ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้าน ต าบลต่าง ๆ ของอ าเภอ
สทิงพระ ส ารวจนับจ านวนต้นตาลโตนด เฉพาะอ าเภอนี้แห่งเดียวมีต้นตาลโตนด ถึง 500,000 ต้น และใน
ปัจจุบัน (2550) ต้นตาล มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นประมาณ 1 ล้านต้น และหากนับรวมกันทั้งจังหวัดสงขลา มี
ต้นตาลโตนดประมาณ 3 ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของต้นตาลโตนด เช่นนี้ซึ่งปรากฏในหลายพ้ืนที่ ท า
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ให้ผู้คนในท้องถิน่นั้น ๆ ได้ใช้ตาลโตนดให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและ
เป็นวัฒนธรรมชุมชนที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง(ไพฑูรย์  ศิริรักษ์, 2554) 
 การปลูกตาลโตนดยังไม่มีใครคิดที่จะปลูกตาลโตนดเป็นแปลงใหญ่ ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์อย่างเป็น
ล่ าเป็นสันเหมือนพืชสวนอ่ืน ๆ จากการบอกเล่าของชาวบ้านว่า “ในอดีตส่วนใหญ่เป็นการปลูกตาลโตนด
เพ่ือบอกอาณาเขตที่นา ที่ท ากินว่ามีความกว้างยาวเท่าใด ต่อมาปลูกตามคันนาเพ่ือป้องกันการรุกล้ าเขต
คันนาเมื่อมีการขุดถากชายหัวนาในฤดูกาลท านา” ต่อมาจึงมีการปลูกเพ่ือเอาผลผลิตและอาศัยร่มเงาใน
การท านา ส่วนใหญ่การขยายพันธุ์เพ่ิมของตาลโตนดเป็นการงอกของลูกตาลที่สุกหล่นโดยธรรมชาติ  การ
ปลูกต้นตาลท าให้ชาวบ้านมีรายได้จากผลผลิตของต้นตาลทั้งที่เป็นการขายลูกตาล การท าน้ าตาลแว่น ท า
น้ าผึ้ง การท าน้ าส้ม ซึ่งผลผลิตจากตาลโตนดท าให้สามารถส่งลูกเรียนหนังสือจนจบระดับปริญญาตรี และ
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้เป็นอย่างดี เพราะทุกอย่างล้วนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ (ชลธิศ 
บุตรทอง, 2558) 
 แต่อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่พบว่า การสืบทอดวิถีโหนดของคนขึ้นตาล
ที่เริ่มไร้เรี่ยวแรง และหาคนสืบทอดการขึ้นตาลยาก เนื่องจากลูกหลานส่วนใหญ่ไม่มีใครสนใจขึ้นต้นตาล 
ทั้งนี้เนื่องจากการขึ้นต้นตาลต้องอาศัยทักษะและความช านาญเฉพาะตัวเป็นอย่างสูง จึงท าให้คนขึ้นตาล
เริ่มจะล้มหายตายจาก ประกอบกับลูกหลานหันเหความสนใจไปเรียนหนังสือ และบางกลุ่มเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งนั่นหมายถึงความม่ันคงทางอาหารลดลง  แต่การที่น้ าผึ้งโหนดมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของ
ตลาดกลับพลิกผันสถานการณ์ให้คนข้ึนตาลยังคงด ารงอยู่ และคนในพ้ืนที่มองว่าคนขึ้นตาลภายใต้วิถีโหนด
จะยังไม่หมดไปจะมีคนสืบทอดต่อไปเรื่อย ๆ จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดค าถามว่า คน
ขึ้นตาลมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหารอย่างไรภายใต้วิถีใหนด ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างให้เกิดความม่ันคงทางอาหารผ่านคนขึ้นตาลภายใต้วิถีโหนดให้สามารถคงอยู่ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคนขึ้นตาลกับความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีโหนดในคาบสมุทรสทิงพระ 
 
แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม 
 ความมั่นคงทางอาหารได้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกก าลัง
เผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพ่ือความอยู่รอดของประชากรในประเทศและ
ประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาที่ปัญหานี้ ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผล
จากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกิดวิกฤติด้านพลังงานสภาพแวดล้อมและความส าคัญของการผลิต
พืชอาหารลดลง ท าให้ราคาพืชอาหารสูงขึ้นจนท าให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ 
(วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2557) 
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 การนิยามความหมายของความมั่นคงทางอาหาร จากการศึกษาพบว่า FAO (1996) ได้แบ่ง
ความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 มิต ิคือ 
 1. ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือการ
น าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร  
 2. การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพ่ือได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี
โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้
ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิตาม
ประเพณ ีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)  
 3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหารที่เพียงพอ น้ าสะอาดและการรักษาสุขภาพ และ
สุขอนามัยเพ่ือที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทางกายภาพทั้งหมดได้รับ
การตอบสนอง โดยนัยยะนี้ ความมั่นคงทางอาหารจึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่ไม่ใช่อาหารด้วย  
 4. เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหาร ที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่
เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความ
ไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมถึงมิติความพอเพียง
และการเข้าถึงอาหารด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 องค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหาร 
ที่มา: ปรับจาก Food and Agricultural Organization, 2006 อ้างถึงใน วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, 2557 
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 แนวคิดความม่ันคงทางอาหารในบริบทสังคมไทย 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวความคิดด้านความมั่นคงทางอาหารของเอฟเอโอ จะเป็นที่ยอมรับและอ้างถึง
มากที่สุด แต่ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแนวคิดความม่ันคงทางอาหารใน
บริบทของสังคมไทยถึงจุดบกพร่องที่ส าคัญ คือ ค านิยามข้างต้น เน้นเฉพาะเป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร 
แต่ไม่ได้พูดถึงที่มาของอาหาร กระบวนการผลิตอาหารและบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร 
ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษามิติอ่ืน ๆ ของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องของอาหารโดยตรง แต่
ส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหารเช่น สถานการณ์ความเสี่ยง ความเปราะบาง ประเด็นความเป็นธรรมทาง
สังคม การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชน รวมถึงระบบการจัดการผลผลิตที่ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
อย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปที่ดิน การจัดการแหล่งน้ า และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การกระจายผลผลิตและ
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ชุมชน ประเทศชาติเป็นต้น ซึ่งได้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดด้านความ
มั่นคงทางอาหารเพ่ิมเติมที่หลากหลายทั้งสอดคล้องและแตกต่างกันไปดังนี้ 
 ศจินทร์ ประชาสันต์ (2552) ได้กล่าวไว้ในรายงานฉบับย่อ เรื่อง Thailand’s Food Security ซึ่ง
เสนอต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ประเทศ
ไทยว่า พัฒนาของแนวคิดด้านความมั่นคงทางอาหารมีมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงพลวัตความเข้าใจ
ของผู้คนต่อบทบาทอาหารในสังคมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ค าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร” เกิดขึ้น
ครั้งแรกในปี 2517 ในการประชุมอาหารโลก ซึ่งนิยามความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นปัญหาความไม่
พอเพียงทางด้านอุปทานของประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ หลังจากนั้นเกิดแนวคิดเรื่อง การทรงสิทธิด้าน
อาหาร (Food entitlement) ซึ่งนิยามอาหารว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท าให้แนวคิดความมั่นคงทางอาหาร
ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในความหมายของอุปทานในระดับมหภาคเพียงอย่างเดียว  แต่รวมถึงมิติการเข้าถึงและ
เสถียรภาพของความมั่นคงทางอาหารในระดับบุคคลและครัวเรือนด้วย  ในช่วงหลังๆ ความมั่นคงทาง
อาหารยังได้ขยายครอบคลุมการพิจารณาปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน  ซึ่งท าให้ประเด็น
ส าคัญอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่เรื่องอาหารโดยตรง เช่น ความเป็นธรรมทางสังคม การพ่ึงพาตนเองและการพัฒนา
ชุมชน ถูกน ามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร 
 นอกจากนั้นปิยนาถ  อ่ิมดี (2547, 17) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงความมั่นคงทางอาหารว่ามีมากกว่าที่
กล่าวถึง และน่าจะค านึงถึงอ านาจอธิปไตยทางอาหารมากกว่า ในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้
เนื่องจากมีความหมายที่ครอบคลุมถึงการใช้และดูแลทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะที่ดิน น้ า และเมล็ด
พันธุ์ เกษตรกรจะต้องมีสิทธิที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สิ่งเหล่านี้จะส าเร็จได้ด้วยฐานระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสม ความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน 
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ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการลดการใช้สารเคมีการเกษตร ความยั่งยืนในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ลดการพึ่งพาสารเคมี ไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้น 
 
 
วิธีการศึกษา  
 ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ได้แก่ กลุ่มคนขึ้นตาล ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ในพ้ืนที่คาบ สมุทร
สทิงพระ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นเพียงแนวค าถามที่สร้าง
ขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มคนขึ้นตาล ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนขึ้น
ตาลและความมั่นคงทางอาหาร ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลในประเด็นของวิถึชีวิตของคน
ขึ้นตาลว่ามีลักษณะอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร .ในการขึ้นตาล ภูมิปัญญาการขึ้นตาลและการใช้
ประโยชน์จากตาลโตนด เพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้น าข้อมูลมาจ าแนก
หมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. คนขึ้นตาลกับราคาผลผลิตในฐานะความม่ันคงทางอาหาร 
 คนข้ึนตาลในอดีตจะประกอบอาชีพขึ้นตาลควบคู่กับอาชีพท านา เนื่องจากต้นตาลโตนดจะขึ้นอยู่
ตามคันนา เมื่อถึงเดือนที่ท านาก็ท านาตามปกติแต่เมื่อถึงเดือนที่ท าน้ าตาลได้ก็จะมาท าควบคู่กับการท านา
ด้วย คนขึ้นตาลในอดีตจะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างล าบากมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของที่นาเองก็ไม่ได้ท าให้
มีรายได้มาก แต่ก็พออยู่พอกิน การท าน้ าตาลโตนดจึงเป็นอาชีพที่เสริมจากการท านามากกว่า ในอดีต
น้ าตาลโตนด จะมีราคาที่ถูกมากจากการที่บุญโชคและสุพร (สัมภาษณ์วันที่ 23 ตุลาคม 2557) เล่าให้ฟัง
จึงได้รู้ว่าราคาน้ าตาลโตนดจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน มีความแตกต่างมาก ในอดีตราคาอยู่ที่ ปี๊บละ 25 ถึง 
70 บาท เป็นตัวเลขที่น้อยแต่สมัยนั้นก็พอจะด ารงชีพได้ แต่ปัจจุบันราคาขายปี๊บละ 1,200-1,300 บาท 
 ชูชน (สัมภาษณ์วันที่ 25 ตุลาคม 2557) เล่าให้ฟังว่า ในอดีตมีการน าน้ าตาลสดมาท าเป็นน้ าผึ้ง 
ซึ่งจะต้องใช้น้ าตาลสด 7 ปี๊บจะได้น้ าผึ้ง 1 ปี๊บ และการที่จะท าน้ าผึ้งต้องเคี่ยวน้ าตาลสด โดยเคี่ยวใน
กระทะ หนึ่งกระทะสามารถเคี่ยวน้ าผึ้งได้ครึ่งปี๊บ ถ้าในช่วงที่มีน้ าตาลมากในหนึ่งวันคนขึ้นตาลจะสามารถ
เคี่ยวน้ าผึ้งได้วันละ 3 ปี๊บ ในการเคี่ยวจ าเป็นต้องใช้เตาเคี่ยวที่ดีมีความทนต่อความร้อนได้ดี ซึ่งเห็นได้ว่าผู้
ประกอบอาชีพนี้จะต้องใช้ความอดทนและความพยายามมาก  
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 ในปัจจุบันราคาน้ าตาลจะมีราคาที่สูงมากจนท าให้คนที่ประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นมาก มีฐานะขึ้นปัจจุบันผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ถึงราคาที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตจากตาลโตนดพบว่า ราคา
น้ าตาลโตนดสูงขึ้นกว่าอดีตดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  แต่ปริมาณของน้ าตาลสดก็เท่ากับในอดีตคือ น้ าตาล
สด 7 ปี๊บ ถึงจะได้น้ าผึ้ง 1 ปี๊บ ปี๊บละ 1300 บาท เป็นรายได้ท่ีสูงมาก คนขึ้นตาลโตนดในปัจจุบันจึงหันมา
ยึดเป็นอาชีพหลัก จากอดีตที่เคยใช้ที่นาตัวเองในการท ามาหากินกลายเป็นเช่าคันนาที่มีต้นตาลโตนดแทน 
ส่วนการท านากลับเป็นอาชีพเสริม คนขึ้นตาลในปัจจุบันจะเช่าที่ในการขึ้นตาลเป็นรายปี โดยจะคิดเป็น
จ านวนต้น ต้นละ 50 บาท 10 ต้น ได้ราคา 500 บาท ต้นตาลโตนดที่เช่าได้จะเป็นต้นตาลโตนดเหมีย 
(ตาลโตนดเพศเมีย จะมีผลตาล และงวงตาล) เท่านั้นเพราะต้นตาลโตนดเหมียจะมีผลตาลสามารถน ามา
ขายได้ในช่วงที่น้ าตาลมีน้อยหรือช่วงหน้าฝน คนข้ึนตาลจะไม่นิยมข้ึนตาลเพราะน้ าตาลที่ได้จะน้อยจึงนิยม
ขายผลตาลโตนด ราคาของผลตาลโตนดอยู่ที่ลูกละ 6 บาท แต่ถ้าขายผลที่แกะออกจากเปลือกแล้วจะ
น ามาใสถุงแล้วขายถุงละ 10 บาท ขายให้กับพ่อค้า พ่อค้าจะมาซื้อถึงที่ โดยคนขึ้นตาลจะต้องแกะลูกแล้ว
น าใส่ถุงให้เรียบร้อย พอค้าจะน้ าไปขายต่อในราคาถุงละ 25-35 บาทเพราะรายได้ที่ได้รับจากการประกอบ
อาชีพขึ้นตาลในปัจจุบันมีรายได้ดี คนขึ้นตาลจึงยึดเป็นอาชีพหลัก ปัญหาและภาระที่ท าให้คนประกอบ
อาชีพขึ้นตาลโตนดต้องรับผิดชอบเพ่ิมเพราะความทันสมัยที่เข้ามาท าให้คนขึ้นตาลต้องหันไปซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือยเข้ามาใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน รถยนต์ ซึ่งท าให้คนขึ้นตาลมีรายจ่าย
สูงขึ้นด้วย (อาซัน, สัมภาษณ์วันที่ 30 ตุลาคม 2557) 
 2. ความม่ันคงทางอาหาร: การใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนดในชีวิตประจ าวันภายใต้วิถีโหนด 
 ความมั่นคงทางอาหารอีกประการหนึ่งคือการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดใน
ชีวิตประจ าวัน จากการศึกษาพบว่า ตาลโตนดคนขึ้นตาลสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาทุกฤดูกาล และ
สามารถใช้ประโยชน์จากต้นตาลโตนดได้ทุกส่วน  ซึ่งจะเห็นว่า ตาลโตนดไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แค่น้ าตาล
อย่างเดียวแต่ตาลโตนดมีประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะทุกส่วนของต้นตาลสามารถน ามาท าประโยชน์ได้หมดไม่
ว่าจะเป็น ลูกตาลที่น ามาท าขนมขายสร้างรายได้ กาปหรือกิ่งก็สามารถน ามาท าฟืนไฟ สร้างเป็นรั้วบ้าน 
หรือประตูบ้านได ้(ละไม, สัมภาษณ์วันที่ 2 ธันวาคม 2557) ล าต้นก็ยังมีประโยชน์สามารถน ามาสร้างบ้าน
หรือท าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้เช่น ทับพี รากของต้นตาลยังใช้เป็นยารักษาโรคบางชนิดได้อีก จึงท าให้
เกิดกลุ่มผลิตพันธ์จากต้นตาลโตนดขึ้นมามากมาย ในพ้ืนที่สนามชัยก็มี การสงเสริมเรื่องของตาลโตนด้วย 
มีการให้ทุนในการท าผลิตพันธ์เกี่ยวกับตาลโตนดในทุก ๆ ปี งบประมาณมาจาก อบต. ท าให้ชาวบ้านมี
รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการสงเสริมของหน่วยงานภาครัฐ จนกระท่ังสามารถตั้งกลุ่มอนุรักษ์ตาลโตนดในชุมชน
ได้อีก เช่น การท าสบู่จากตาลโตนดของกลุ่มต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ และกลุ่มครูปราณีกลุ่มคนรัก
โหนดบ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ (ลม, สัมภาษณ์วันที่ 31 ตุลาคม 2557 และครูปราณี, 
สัมภาษณ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557) 
 3. ภูมิปัญญาในการท าน้ าตาลโตนด: การสืบทอดเพื่อให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร 
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 จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บข้อมูลและได้ไปเห็นอุปกรณ์ในการเคี่ยวน้ าตาลโตนดแบบเก่าที่คน
สมัยก่อนใช้กันโดยเป็นของตกทอดจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูก ซึ่งลุงลาย (สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557) 
เป็นคนประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดที่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองพ้ืนที่จากอดีตเดิมได้มีการท านาควบคู่
กับการขึ้นตาลโตนด  แต่ปัจจุบันได้มาประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดเป็นอาชีพหลักโดยมีการสร้าง เตาเคี่ยว
น้ าตาลโตนดในพื้นท่ีนาของตัวเอง เตาเคี่ยวของลุงลายจะเป็นแบบเก่า ซึ่งท าข้ึนจากดินที่เป็นดินจอมปลวก
ไม่ใช้ดินเหนียว ลุงลายเล่าว่าดินปลวกจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าดินเหนียว คือจะทนความร้อนได้ดีเพราะใน
การเค่ียวน้ าตาลโตนดจะใช้เวลาในการเคี่ยวเป็นเวลานานลุงลายเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า ลุงลาย (สัมภาษณ์วันที่ 
15 พฤศจิกายน 2557) 
 

“กว่าจะได้น้ าผึ้งสักตีบ(ปี๊บ)นึง ต้องใช้น้ าตาล 7 ตีบ ต้องเคี่ยวกันนานตีบนึง ถ้าเตาไม่ดีก็เคี้ยว
ไม่ได้เพราะมันจะพังเอาต้องท าเตาใหม่ น้ าผึ้งก็ไม่ได้เคี่ยวมันจะเสีย” 

 
 ลุงลายได้บอกว่าน้ าผึ้ง 1 ปี๊บ จะต้องใช้น้ าตาลสดจากต้นตาลโตนด 7 ปี๊บ ซึ้งต้องเคี่ยวเป็น
เวลานาน ถ้าเตาหลอมทนความร้อนไม่ดีก็ไม่สามารถเคี่ยวได้มันจะเสียเวลาท าเตาใหม่น้ าตาลที่ได้มาจะ
เสียหายเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ในการเคี่ยวน้ าตาลมีความส าคัญเป็นอย่างมากจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้ของที่ดี
เพ่ือจะได้ไม่ส่งผลเสียหาย เตาดินนี้สามารถใช้งานได้ถึง 3 ปี ซึ่งเมื่อต้องท าใหม่จะต้องใช้วัสดุใหม่เท่านั้น
ดินเดิมไม่สามารถใช้ได้ ในส่วนของกระบอกรองน้ าตาล พ่ีศักดิ์ยังคงใช้กระบอกไม้ไผ่ เพราะหาได้ง่ายและ
คงทน วัสดุที่จะน ามารองได้แทนกระบอกไม้ไผ่ก็คือ ทุ่นลอยน้ า น ามาผ่าหัวออกแต่จะไม่คงทนเท่า
กระบอกน้ าตาลรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดในปัจจุบันมีรายได้สูงเพราะน้ าตาลที่
น ามาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ าผึ้งจะมีราคาที่สูงมาก ท าให้คนขึ้นตาลจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังได้ลงเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่ได้รับจากอุตสาหกรรมจังหวัด คือ เตาอิฐ 
เตาเคี่ยวน้ าตาลแบบใหม่ใช้ได้นานและคงทนกว่าเตาดิน เตาอิฐจะมีข้อดีคือสามารถยืนเคี่ยวน้ าตาลได้โดย
ไม่โดนไฟที่ขึ้นมาจากใต้เตา และยังมีความคงทนต่อความร้อนมากผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ สมชายได้บอกว่า 
(สมชาย, สัมภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2557) 
 

“เตานี้มันไม่ร้อนเค่ียวได้บาย(สบาย) ใช้ได้นานหลายปี ไฟใต้เตามันไม่พุ่งออกมาเพราะ มันท า
มาพอดีกับทะ(กระทะ)” 

 
 สมชายเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า เตาอิฐจะไม่ร้อนมาก เคี่ยวน้ าตาลได้ง่าย อายุการใช้งานนานมาก เตา
อิฐจะสร้างมาพอดีกับกระทะที่ใช้เคี่ยวน้ าตาล ไฟที่สุมใต้กระทะจึงไม่สามารถพุ่งออกมาได้ นอกจากนั้น
สมชายยังได้บอกเรื่องของวัตถุดิบที่น้ ามาใส่ในกระบอกน้ าตาลก่อนการน้ าไปรองน้ าตาลโตนดคือเคี่ยม 
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หรือไม้เคี่ยมซึ่งจะใช้ไม้เคี่ยมใสไปในกระบอกก่อนที่จะน าไปรองรับน้ าตาลจากต้นตาลโตนด ไม้เคี่ยมที่ใช้
จะต้องซื้อมาจากจังหวัดพัทลุงซึ่งบรรทุกขายรถละประมาณ 1000บาท 1 รถจะใช้ได้ 2 ปี สมชายจะซื้อ
เก็บไว้ที่ละครึ่งรถเพราะ ไม่ได้ขึ้นน้ าตาลมากจะขึ้นในละแวกใกล้เคียงพ้ืนที่ท ากินของตัวเอง และจากการที่
ผู้วิจัยได้สังเกตเห็น จากภายนอกจะเห็นได้ว่าสมชายมีความเป็นอยู่ที่ดี มีบ้านหลังใหญ่พออยู่ส าหรับ
ครอบครัว 4 คน สะทอ้นให้เห็นว่า การประกอบอาชีพขึ้นตาลโตนดแล้วสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ แต่ก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพขึ้นตาลโตนดอยู่คือวัตถุดิบที่น้ ามาใสกระบอกรองน้ าตาลหาได้ยากและมีราคาแพงขึ้น  
 

“เคี่ยมหายากแถวนี้ไม่มีแล้ว ต้องซื่อมาจากพัทลุง แต่ว่านาย (ต ารวจ) มันจับเลยไม่ค่อยมี จะ
เอาอันอื่นแทนก็ไม่ได้”(สมชาย, สัมภาษณ์วนที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 

     
 จากการที่ไม้เคี่ยมหายากมากต้องสั่งซื้อมาจากจังหวัดพัทลุง และคนขายก็เสี่ยงที่จะถูกต ารวจจับ
จึงไม่ค่อยจะมีคนน าไม้เคี่ยมมาขายมาก เห็นได้ว่าไม้เคี่ยมเป็นวัตถุดิบที่ส าคับมากส าหรับอาชีพขึ้น
ตาลโตนดเพราะไม้เค่ียมเป็นตัวช่วยให้น้ าตาลมีรสไม่ฝาดและมีรสหวาน การน าไม้เคี่ยมใส่ในกระบอกตาล
ต้องตัดเป็นเสี่ยง ๆ 1 คันรถจึงใช้ได้นาน 
 สมชายเล่าต่อไปพร้อมกับที่ลูกชายนั่งยิ้มอยู่ใกล้ ๆ ว่าตอนนี้ก าลังให้ลูกชายหัดขึ้นต้นตาล เพ่ือให้
มีการสืบทอดการข้ึนต้นตาล ซึ่งลูกชายก็ได้ช่วยเป็นแรงงานส าคัญของครัวเรือน เพราะตนเองต้องแก่ขึ้นไป
เรื่อย ๆ  คงต้องหาคนช่วยขึ้นต้นตาลเพราะเห็นว่าเป็นรายได้หลักของครอบครัว ซึ่งมานะได้เล่าให้ผู้วิจัย
ฟังเสริมต่อจากพ่อว่า การขึ้นต้นตาลมีรายได้ดีกว่าไปท างานอย่างอ่ืนเพียงแต่ต้องใช้ก าลังของตนเองในการ
ปีนต้นตาล และเทคนิคในการหีบและรองน้ าตาลจากต้น ซึ่งก็คิดว่าจะท าต่อไป คนแถวนี้ลูก ๆ คนไหนที่
เขาไม่ไปท างานโรงงานก็จะข้ึนต้นตาลกัน (มานะ, สัมภาษณ์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
 
สรุป 
 จากการศึกษาพบว่า คนขึ้นตาลในอดีตจะประกอบอาชีพขึ้นตาลควบคู่กับอาชีพท านา เนื่องจาก
ต้นตาลโตนดจะข้ึนอยู่ตามคันนา เมื่อถึงเดือนที่ท านาก็ท านาตามปกติ แต่เมื่อถึงเดือนที่ท าน้ าตาลได้ก็จะมา
ท าควบคู่กับการท านาด้วย ทั้งนี้ต้นตาลสามารถน ามาท าประโยชน์ใช้ในครัวเรือนได้ตั้งแต่ ผล ราก ใบ กิ่ง
ก้าน หรือล าต้น ซึ่งท าให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร กรรมวิธีการเค่ียวตาล โตนดจะต้องใช้ทั้งอุปกรณ์ และ
ความช านาญและยุ่งยากซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาในการขึ้นต้นตาลเป็นทักษะที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการขึ้นต้นตาล การน าน้ าตาลสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและน า
รายได้มาสู่ครัวเรือนสูงจึงท าให้การข้ึนตาลยังคงมีการสืบทอด แต่ปัญหาที่พบคือ ส่วนประกอบของการท า
น้ าตาลสด ไม้เคี่ยมจัดเป็นส่วนที่ส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากไม้เคี่ยมจะถูกน ามาใส่ไว้ในกระบอกตาลมีส่วนที่จะ
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ท าให้น้ าตาลรสชาติไม่ฝาด ซึ่งก าลังหายาก ราคาแพง และต้องไปซื้อไกลจนถึงพัทลุง  หากไม้เคี่ยมหมดไป
คนขึ้นตาลก็ไม่สามารถอยู่ได ้
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จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557. 
ชูชน (ผู้ให้สัมภาษณ์). เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 15 ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557. 
บุญโชค (ผู้ให้สัมภาษณ์). เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 43 ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557. 
มานะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). เก็ตถวา บุญปราการ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557. 
ลม (ผู้ให้สัมภาษณ์). เก็ตถวา บุญปราการ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557. 
ละไม (ผู้ให้สัมภาษณ์). เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 18 ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557. 
ลุงลาย (ผู้ให้สัมภาษณ์). เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่ต าบลสนามชัย อ าเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557. 
สมชาย (ผู้ให้สัมภาษณ์). นันทรัฐ สุริโย (ผู้สัมภาษณ์). ที่ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. เมื่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557. 
สุพร (ผู้ให้สัมภาษณ์). นันทรัฐ สุริโย (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 30 ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557. 
อาซัน (ผู้ให้สัมภาษณ์). นันทรัฐ สุริโย (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ 3 ต าบลสนามชัย อ าเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557. 
 


