
น ้ำตำลมะพร้ำวท่ีแม่กลอง 

          จังหวัดสมุทรสงครำมเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีกำรปลูกมะพร้ำว ซึ่งถือว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด 
ชำวสวนส่วนใหญ่ จึงท้ำอำชีพใน 2 ลักษณะ คือ กำรขำยผลมะพร้ำวและกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำว 

          ส้ำหรับอำชีพท่ีจะแนะน้ำให้รู้จักต่อไปนี  คือ อำชีพกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวของชำวสมุทรสงครำมหรือที่
เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ น ้ำตำลมะพร้ำวเมืองแม่กลองนั่นเอง 

          จำกข้อมูลในหนังสือคนแม่กลอง ซึ่งเขียนโดยสุรจิต    ชิรเวทย์  ได้พูดถึงคนแม่กลองและอำชีพของคน
แม่กลองไว้ว่ำ   “แม่กลองเป็นเมืองสุขสงบช้ำนำน ขโมย ขโจรไม่ค่อยจะมี บ้ำนช่องไม่ต้องใส่กุญแจ ไม่ต้องมีรั ว
อำชีพที่ท้ำส่วนใหญ่เป็นชำวสวนตำล ซึ่งทั งวัน ตั งแต่เช้ำจนมืดค่้ำดึกดื่น วันเวลำส่วนใหญ่หมดไปกับกำรขึ น
ตำล เคี่ยวตำล กำรท้ำควำมสะอำดเครื่องมือเครื่องใช้   กำรหำฟืนไว้ส้ำหรับเคี่ยวตำลชำวสวนส่วนใหญ่ไม่ได้
แต่งตัวสวยๆ ไม่ได้ใส่น ้ำหอม มีเพียงกลิ่นเหงื่อไคลที่พอจะสัมผัสได้ มือเท้ำหยำบกร้ำนเพรำะกำรตรำกตร้ำ
ท้ำงำนกับอำชีพท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวนั่นเอง 

 

อุปกรณ์ในกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำว ซึ่งมีหลำยชนิด   ดังนี  

ในกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำว ชำวสวนจ้ำเป็นตัองมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวหลำยชนิดดังนี  

1.  มีดตาล หรือมีดปาดตาล หรือมีดปาดจั่น                                                                                       

ท้ำจำกเหล็กกล้ำมีขนำดใหญ่และคมมำก  ซึ่งโดยปกติจะสั่งท้ำเป็นพิเศษ  และมีปลอกมีดส้ำหรับใส่
มีด  โดยท้ำจำกไม้เนื ออ่อน  เช่น  ไม้จำกต้นนุ่นหรือไม้จำก  ต้นก้ำมปู  โดยท้ำเป็นแผ่นบำงๆ 2 แผ่นประกบ
กัน  ท้ำเป็นปลอก  หรือท่ีชำวสวนเรียกว่ำ  "ฝักมีดตำล" 

2.  หินลับมีดตาล   

เป็นหินละเอียดที่ใช้ส้ำหรับลับมีดตำลให้คมก่อนจะน้ำไปใช้ 

3.  กระบอกรองตาล                                                                                                                 

เป็นกระบอกส้ำหรับรองน ้ำตำลจำกจั่นมะพร้ำว  มีหลำยชนิด  สมัยก่อนใช้ปล้องไม้ไผ่ขนำดใหญ่  ปำก
กระบอกด้ำนหนึ่งเจำะรูเพ่ือสอดเชือกส้ำหรับยึดกระบอกให้ติดกับจั่นมะพร้ำว  เพ่ือรองน ้ำตำลสด  และเพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรถือเมื่อต้องกำรเคลื่อนย้ำย  ปัจจุบันนิยมท้ำจำกพลำสติกและอลูมิเนียม 

4. เชือกไนลอน 

ชำวสวนใช้ผูกกระบอกรองตำลโดยผูกเป็นปม  เจำะรูที่กระบอกใช้เชือกร้อย 

กำรผูกเชือก    เจำะรูที่ปำกกระบอกไม้ไผ่ส้ำหรับร้อยเชือก  วัดขนำดของเชือกผูกปมตำไก่ท่ีเชือก 

 



5.  เปลือกไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยม 

         เปลือกไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยมตำกแห้ง  สับเป็นชิ นเล็ก ๆ  ใช้ส้ำหรับใส่ลงไปในกระบอกรองน ้ำตำล  
ก่อนที่จะน้ำไปรองน ้ำตำลสด  เพื่อช่วยป้องกันแบคทีเรียเข้ำไปท้ำให้น ้ำตำลบูด  

       ไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยมนี จะต้องใช้ในปริมำณที่พอดี ไม่มำกเกินไปหรือน้อยเกินไป  ถ้ำใส่มำกเกินไปจะท้ำ
ให้น ้ำตำลที่ได้รับมีรสฝำดและขม  ถ้ำใส่น้อยเกินไปน ้ำตำลก็จะบูด 

6.  กระชอนกรองน ้าตาลสด 

          ใช้ส้ำหรับกรองน ้ำตำลสด  เพ่ือกรองเศษผง  หรือแมลงที่ตกลงไปในกระบอกรองน ้ำตำล  และกรอง
เปลือกไม้พะยอมที่ใส่ลงไปเพ่ือกันน ้ำตำลสดบูด  ก่อนน้ำไปเคี่ยว  กระชอนกรองน ้ำตำลสดท้ำจำกพลำสติก
หรือไม้ไผ่สำนใช้ผ้ำขำวบำงปิดรองไว้ 

7.  พะอง 

            ท้ำจำกล้ำไม้ไผ่ที่มีควำมแข็งแรงและมีขนำดใหญ่  ใช้พำดกับล้ำต้นมะพร้ำวเพ่ือปีนขึ นต้นมะพร้ำว  
คนท้ำน ้ำตำลจะปีนขึ นต้นมะพร้ำวตำมพะองนี   เพ่ือปำดตำลและเก็บน ้ำตำลสดลงมำ    พะองอำจท้ำจำกไม้ไผ่
ล้ำใหญ่เจำะรู ใช้ไม้ ขนำดยำว 8-12 นิ ว เสียบไว้ ใช้เหยียบขณะปีนขึ นต้นมะพร้ำว 

8.  โค 

          โค  บำงทีเรียก  กง  กระว้ง  ลอม  หรือ  ครอบ  ใช้ส้ำหรับครอบปำกกระทะ  เพ่ือป้องกันไม่ให้น ้ำตำล
ล้นในขณะที่เค่ียวตำล  โดยทั่วไปมักสำนด้วยไม้ไผ่  หรือหวำยรูปทรงกระบอก  มีลักษณะคล้ำยสุ่ม 

9.  กระทะเคี่ยวตาล 

          เป็นกระทะขนำดใหญ่  ไม่มีหู  เรียกกันว่ำ  "กระทะใบบัว"  มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 85 เซนติเมตร  
บรรจุน ้ำหรือน ้ำตำลสดได้ประมำณ  3-4    ปี๊บ 

10.  ปี๊บใส่น ้าตาล 

           เป็นปี๊บที่มีขนำดควำมจุ  20  ลิตร  สำมำรถใส่น ้ำตำลไว้ขำยได้ประมำณ  29-30  กิโลกรัม  ก่อน
น้ำไปใช้ต้องทุบข้ำงปี๊บ  4  มุม  เพ่ือให้บรรจุน ้ำตำลได้มำกกว่ำปี๊บที่ไม่ได้ทุบ 

11.  ฟืน 

          ฟืนที่ใช้เคี่ยวตำลหรือเชื อเพลิงส้ำหรับใช้เคี่ยวน ้ำตำลสดให้เป็นน ้ำตำลมะพร้ำว  ใช้ไม้ที่หำได้ง่ำยใน
ท้องถิ่นหรือจำกส่วนต่ำง ๆ ของต้นมะพร้ำว  เช่น  ทำงมะพร้ำวแห้ง  หัวตะโหงก  ลูกกะตุ้ม  กำบเปี้ยว  หรือ
ต้นไม้ในสวน  นอกจำกนี ชำวสวนอำจจะซื อขี เลื่อย  แกลบหรือไม้ชนิดอ่ืน ๆมำใช้เป็นฟืนในกำรเค่ียวตำลกได้ 

12.  แปรงถูกระบอก 

          แปรงถูกระบอก  ใช้ล้ำงกระบอกตำลหลังจำกกำรใช้งำนแล้ว ท้ำจำกพลำสติกหรือวัสดุธรรมชำติ
ประเภทเศษผ้ำหรือกำบมะพร้ำว 



13.  โพง 

          โพงใช้ส้ำหรับตักน ้ำหรือตักน ้ำตำล  ใช้ตักน ้ำตำมร่องสวนหรือใช้ตักน ้ำตำลขณะที่น ้ำตำลร้อน มีด้ำม
ยำว ท้ำจำกสังกะสีหรืออลูมิเนียม หรือสแตนเลส  

14.  ไม้วีน ้าตาล 

          ไม้วีน ้ำตำลหรือไม้กระทุ้ง ส้ำหรับใช้วีหรือคนน ้ำตำลที่เคี่ยวแล้วให้แห้งจับตัวกันแข็งขึ น  และช่วยให้
น ้ำตำลที่ได้มีสีขำวขึ น  มีลักษณะคล้ำยไม้ตีไข่แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ  ท้ำจำกเหล็กเส้นขดเป็นวงกลมคล้ำยลวด
สปริง  สวมต่อกับด้ำมไม้ 

15.  เกรียง หรือ เนียน 

          ใช้ขูดน ้ำตำลมะพร้ำวที่ติดตำมขอบกระทะ  หรือขูดน ้ำตำลที่เคี่ยวได้ที่แล้วออกจำกกระทะเพ่ือเทลง
ปี๊บ  ท้ำจำกเหล็กตีเป็นแผ่นบำง ๆ  

16.  กระชอน 

          ใช้ตักฟองน ้ำตำลขณะที่น ้ำตำลเดือดหรือกรองเศษผงที่ติดมำกับน ้ำตำลใส 

17.  เตาตาล 

          เตำตำลในสมัยก่อนมักท้ำด้วยดินเหนียว เป็นลักษณะเตำเดี่ยวสำมำรถเคี่ยวน ้ำตำลได้ครั งละ  1 
กระทะ    แต่ปัจจุบันเตำตำลจะก่อด้วยอิฐถือปูน  อิฐที่ใช้ท้ำเตำตำลท้ำจำกดินผสมกับแกลบและขี เถ้ำแกลบ
แล้วน้ำมำโม่รวมกันแล้วท้ำเป็นก้อน  โดยแต่ละท้องที่จะมีสูตรและส่วนผสมเฉพำะตัวต่ำงกันไปตำมกรรมวิธี
และ    ภูมิปัญญำของท้องถิ่น  ซึ่งต่ำงจำกอิฐมอญหรืออิฐในปัจจุบันที่ใช้ดินผสมกับแกลบเท่ำนั น  จึงท้ำให้เนื อ
อิฐ  ที่ได้ไม่แกร่ง  ไม่ทนทำนเพียงพอที่จะท้ำเตำตำลหรือปล่องเตำได้   

 

         ต่อมำจึงได้พัฒนำมำเป็นเตำตำลที่ทีเตำเรียงเป็นแถวต่อกัน ลักษณะเตำท้ำเป็นหลุมส้ำหรับวำงกระทะ
ให้ได้ครั งละหลำยๆใบ สำมำรถเคี่ยวตำลได้หลำยกระทะในครั งเดียวกัน 

          ที่หัวเตำมีช่องส้ำหรับใส่เชื อเพลิง  ควำมร้อนที่เกิดจำกหัวเตำจะกระจำยไปตำมควำมยำวของเตำ  
และกระจำยควำมร้อนไปยังกระทะทุก ๆ ใบ  ด้ำนล่ำงจะมีตะแกรงคล้ำยเตำอั งโล่ส้ำหรับระบำยขี เถ้ำออก
ทำงด้ำนข้ำง  ส่วนปลำยเตำจะท้ำปล่องส้ำหรับระบำยควันและควำมร้อน 

 

 

 

 



วิธีท้าน ้าตาลมะพร้าว 

            น ้ำตำลมะพร้ำวเป็นผลผลิตที่ได้จำกช่อดอกของมะพร้ำว หรือที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “จั่น   หรือ  งวง
มะพร้ำว” ซึ่งจะให้น ้ำตำลสด เมื่อต้นมะพร้ำวมีอำยุ 3-4 ปี 

           ในกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวนั น ชำวสวนต้องรองน ้ำตำลสดจำกงวงมะพร้ำวที่โน้มไว้ ถ้ำเป็นตำลต้นสูง
ชำวสวนจะปีนต้นขึ นไปรองน ้ำตำล เรียกว่ำ “กำรขึ นตำล” 

การเตรียมตัวขึ นตาลของชาวสวน 

          ชำวสวนจะแต่งกำยตำมสบำยแต่เน้นเรื่องควำมคล่องแคล่วในกำรท้ำงำน  โดยคำดมีดปำดตำลไว้ที่เอว  
ก่อนที่จะออกไปขึ นตำลทุกครั งชำวสวนจะลับมีดปำดตำลด้วยหินลับมีด  เพ่ือให้มีดมีควำมคมเพียงพอส้ำหรับ
กำรปำดงวงตำล  

          ชำวสวนจะเตรียมกระบอกตำลโดยใส่ไม้พะยอมหรือไม้เคี่ยมที่ก้นกระบอกตำล  เพ่ือกันไม่ให้น ้ำตำล
เสียง่ำยเพรำะต้องรองน ้ำตำลไว้หลำยชั่วโมงกว่ำจะน้ำมำเคี่ยว  จำกนั นจึงรวมกระบอกมัดเป็นกลุ่ม ๆไว้ 

 แล้วใช้ไม้คำนหำบกระบอกไปสวนมะพร้ำวเพ่ือเตรียมขึ นตำลต่อไป 

การขึ นตาล 

          ในกำรขึ นตำลจะแบ่งเป็น  2  ช่วงเวลำ  คือ  เวลำเช้ำ  และเวลำบ่ำย  โดยเวลำเช้ำจะเริ่มตั งแต่เวลำ
ประมำณ  5.00-12.00  นำฬิกำ  หรือ  ตีห้ำถึงเที่ยงวัน  เรียกว่ำ  "ตำลเช้ำ"      

         เวลำบ่ำยจะเริ่มตั งแต่เวลำประมำณ  14.00-22.00  นำฬิกำหรือบ่ำยสองโมงถึงสองทุ่ม  เรียกว่ำ 

 "ตำลบ่ำย" 

          ชำวสวนจะเริ่มขึ นตำลโดยน้ำกระบอกที่เตรียมมำเท่ำกับจ้ำนวนงวงตำลที่รองไว้เดิมต่อหนึ่งต้น  อำจ
เป็น 2-3 กระบอกจำกนั นชำวสวนก็จะปีนพะองขึ นไปถึงงวงเพ่ือปลดกระบอกตำลลูกเดิมที่รองน ้ำตำลไว้ออก  
ใช้มีดปำดตำลปำดที่ปลำยงวงตำลบำง ๆ  แล้วน้ำกระบอกลูกใหม่ที่เตรียมมำเปลี่ยน  เพ่ือรองน ้ำตำลแทนที่
กระบอกเดิมที่ปลดออก  น้ำน ้ำตำลที่ได้มำรวบรวมไว้ที่โคนต้นจนครบทุกต้นจึงหำบกลับเตำ 

การเหนี่ยวงวงปาดตาล     

          เมื่อตำลมะพร้ำวออกจั่นหรือดอกในขณะที่ยังตูมอยู่จะมีลักษณะเป็นงวงคล้ำยงวงช้ำง  มีกำบเปี้ยวหุ้ม
อยู่ชำวสวนจึงเรียกว่ำ "งวงตำล"  เมื่อดอกเริ่มแก่กำบเปี้ยวจะแตกออก ช่วงที่ดอกหรือจั่น ก้ำลังจะเปลี่ยนดอก
อ่อนจำกสีเหลืองไปเป็นดอกแก่สีเขียว ธรรมชำติของงวงตำลจะชี ขึ นด้ำนบนไม่สำมำรถใช้กระบอกรองน ้ำตำล
ได้  ชำวสวนจึงต้องเหนี่ยวงวงตำมกรรมวิธีเพ่ือให้งวงตำลโน้มลงจนสำมำรถเอำกระบอกไปแขวนรองน ้ำตำลได้  
เรียกว่ำ  "กำรเหนี่ยวงวงปำดตำล" 

          กำรเหนี่ยวงวงตำลนั น มักจะท้ำกันในตอนเย็นเพรำะตอนเย็นงวงตำลจะนิ่มเนื่องจำกได้รับควำมร้อน
จำกดวงอำทิตย์มำทั งวัน  แต่ตอนเช้ำงวงตำลจะแข็งและหักง่ำย  ชำวสวนต้องใช้กำรสังเกตและคำดคะเนดูว่ำ



งวงตำลที่จะเหนี่ยวได้  ต้องเป็นงวงตำลที่มีโคนงวงจะเรียวปลำยงวงเริ่มกลม ๆ กำบเปี้ยวยังตูมและไม่นิ่มไม่
แข็งเกินไป เมื่อปำดดูดอกภำยในเป็นสีขำวอมเหลือง 

          ชำวสวนจะท้ำกำรเหนี่ยวงวงโดยปำดใต้ท้องที่โคนงวงจำกนั นจึงใช้มือค่อยๆโน้มลงมำช้ำ ๆ ซึ่งถ้ำรีบ
ร้อนโน้มเร็วเกินไปคองวงจะพับหัก น ้ำตำลจะไม่ออก   แล้วใช้เชือกผูกค่อนไปทำงปลำยงวง  เหนี่ยวงวงไว้กับ
ทำงมะพร้ำวที่อยู่ต่้ำกว่ำงวง  เพื่อให้งวงค่อยๆโน้มปลำยลงทีละน้อยๆ ด้วยกำรร่นเชือกท่ีผูกไว้ลงมำ 

ทีละน้อยๆ หรือ ร่นลงวันเว้นวัน 

          แล้วเริ่มปำดปลำยงวงที่มีกำบเปี้ยวหุ้มอยู่ ปำดทุกวันจนกระทั่งเริ่มมีน ้ำตำลไหลออกมำ  แต่ถ้ำน ้ำตำล
ยังเดินไม่ดี(น ้ำตำลไหลน้อย)ชำวสวนจะปำดทิ งไปประมำณ 1 ใน 3 ของควำมยำวของงวง  หลังจำกนั นงวงตำล
จะเริ่มมีน ้ำตำลมำกพอที่จะเอำกระบอกมำแขวนเพ่ือรองน ้ำตำลสดได้ 

          เมื่อดอกที่อยู่ภำยในกำบเปี้ยวก้ำลังจะเปลี่ยนสีจำกสีเหลืองเป็นสีเขียวหรือดอกแก่ กำบเปี้ยว จะแตก
ลำย ชำวสวนก็จะเลำะเอำกำบเปี้ยวออก ซึ่งจะท้ำให้ก้ำนดอกมำกมำยบำนออกเพ่ือติดลูก ชำวสวนก็ จะใช้
เชือกมัดจั่น หรือ ดอกให้รวมเป็นมัดเหมือนตอนที่ยังมีกำบเปี้ยวหุ้มอยู่โดยมัดเป็นเปำะๆ แบบมัดข้ำวต้ม งวง
ใหญ่มัดถ่ี งวงเล็กมัดห่ำง 

         กำรปำดงวงตำล  ถ้ำน ้ำตำลออกดี ต้องปำดบำง ๆ  เพ่ือจะให้ปำดงวงได้นำนและปำดจนถึงโคนงวง  ถ้ำ
น ้ำตำลออกน้อย  ต้องปำดหนำ แต่จะท้ำให้งวงสั นลงและน ้ำตำลหมดเร็ว 

การนวดงวง 

            ในตอนเช้ำระหว่ำงที่เริ่มปำดตำล  ชำวสวนจะเอำมือแตะที่หน้ำงวงที่ปำดใหม่ให้มีน ้ำตำลติดมือแล้ว
เอำมือไปลูบไล้บีบนวดงวงตำลไปจนถึงโคน ท้ำเฉพำะตำลเช้ำเท่ำนั น  ส่วนตำลเย็นไม่ต้องนวด  กำรท้ำเช่นนี 
จะช่วยให้น ้ำตำลออกดี  เรียกวิธีกำรนี ว่ำ"กำรนวดงวง"  และเพ่ือป้องกันไม่ให้หนอนกินงวงที่เริ่มปำดแล้ว
ชำวสวนจะรูดดอกออกไปในระยะที่ดอกก้ำลังจะเปลี่ยนจำกสีเหลืองไปเป็นสีเขียว โดยจับปลำยก้ำนดอกรูดที่
ละก้ำน 

การเคี่ยวตาล 

          เมื่อขึ นตำลเสร็จแล้ว ชำวสวนจะรวบรวมน ้ำตำลสดมำยังเตำตำล  ก่อนที่จะเริ่มเคี่ยวตำล ทุกครั ง
ชำวสวนจะเตรียมเตำให้พร้อมก่อนโดย เริ่มจำกกำรเตรียมฟืนที่จะใช้เป็นเชื อเพลิง เตรียม 

กระทะเคี่ยวตำลโดยล้ำงให้สะอำด  

          น้ำน ้ำตำลใสที่ได้เทออกจำกกระบอกใส่ภำชนะ  แล้วน้ำไปเทใส่กระทะโดย กรองเอำเปลือกพะยอม
หรือไม้เค่ียมและเศษผงฝุ่นต่ำง ๆ ออกเสียก่อน ซึ่งแต่ละกระทะจะใช้น ้ำตำลใสประมำณ 2 ปี๊บ  

          เริ่มจุดไฟเพ่ือท้ำกำรเคี่ยวน ้ำตำล  บนเตำมีน ้ำตำลใสประมำณ 4- 5 กระทะ  แล้วเคี่ยวไปพร้อม ๆ กัน
ประมำณ  20 นำที  น ้ำตำลจะเริ่มเดือดเป็นฟอง ใช้กระชอนตักฟองออก เคี่ยวต่อไปจนน ้ำตำลเริ่มฟูล้นกระทะ 



ซึ่งเรียกว่ำ "น ้ำตำลขึ นดอกหมำก"  แล้วใช้โคหรือกงครอบน ้ำตำลในกระทะประมำณ 10- 20  นำที น ้ำตำลจะ
เริ่มงวดลงไป  จึงเอำโคออก 

การใช้เนียนปาดน ้าตาล  

          ชำวสวนใช้เนียนปำดฟองน ้ำตำลที่ติดข้ำงกระทะออกเพ่ือไม่ให้น ้ำตำลไหม้ แล้วปล่อยให้น ้ำตำลปุดไป
เรื่อย ๆ เมื่อน ้ำตำลงวดเกือบได้ที่ชำวสวนจะเริ่มลดไฟลงให้อ่อนเรียกว่ำ "รำไฟ"  แล้วใช้ผ้ำจับกระทะหมุน
เพ่ือให้น ้ำตำลได้ที่  มีลักษณะเหนียวเป็นยำงมะตูม  โดยสังเกตจำกฟองน ้ำตำลที่ปุดมำรวมกัน 

อยู่ตรงกลำงหรือทดสอบโดยกำรใช้เนียมจุ่มลงในกระทะแล้วยกขึ นดูถ้ำน ้ำตำลเหนียวได้ที่แล้วน ้ำตำลจะไหล
เป็นสำยไม่ขำดเป็นช่วง ๆ  

การกระทุ้งน ้าตาล 

          จำกนั นชำวสวนจึงยกกระทะน ้ำตำลลงมำวำงบนเสวียนรองรับกระทะ  ปัจจุบันใช้ยำงรถยนต์แทน
เสวียน  ใช้ไม้วีน ้ำตำลคนหรือกระทุ้งจนน ้ำตำลแห้งได้ที่    

 

กำรกระทุ้งน ้ำตำลท้ำได้  2  วิธี  คือ 

          1.  กระทุ้งด้วยมือโดยใช้ไม้วีน ้ำตำล  กระทุ้งและวีเพ่ือให้น ้ำตำลแห้งเร็วขึ น  ซึ่งต้องใช้เวลำ ประมำณ 
7-10 นำท ี

          2.  ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้ำซึ่งมีลักษณะคล้ำยใบพัด  หมุนปั่นใช้เวลำประมำณ 5 นำท ี

 

          เมื่อกระทุ้งหรือปั่นเสร็จแล้ว  จึงยกลงวำงบนสำมเส้ำ ใช้เนียนขูดน ้ำตำลในกระทะลงในปี๊บ  น ้ำตำล   

4  กระทะจะได้ปริมำณน ้ำตำล  1  ปี๊บ  จำกนั นรอให้น ้ำตำลแห้งแล้วตกแต่งหน้ำน ้ำตำลเพ่ือส่งจ้ำหน่ำยต่อไป 

การหยอดน ้าตาล 

          ในกำรจ้ำหน่ำยน ้ำตำลมักท้ำในรูปของกำรหยอดปี๊บเรียกว่ำ "น ้ำตำลปี๊บ" และหยอดเป็นถ้วยหรือปึก
เล็ก ๆ แบ่งขำยเป็นกิโลกรัม เรียกว่ำ "น ้ำตำลปึก" โดยชำวสวนจะเคี่ยวน ้ำตำลไว้หลำย ๆปี๊บ  แล้วมีพ่อค้ำคน
กลำงมำรับซื อถึงเตำตำล รำคำขำยจะขึ นหรือลงตำมที่พ่อค้ำคนกลำงเป็นผู้ก้ำหนด  ในปัจจุบันชำวสวนนิยม
หยอดน ้ำตำลเป็นปึกเล็ก ๆ แล้วบรรจุใส่เป็นถุง ส่งไปจ้ำหน่ำยในหลำย ๆพื นที่ทั งภำยในจังหวัดและละแวก
ใกล้เคียงจนถึงจังหวัดไกล ๆ  จึงท้ำให้น ้ำตำลมะพร้ำวแม่กลองเป็นที่รู้จักกันดี และมีชื่อเสียงมำกยิ่งขึ น 

การแต่งหน้าน ้าตาล 

          น ้ำตำลที่หยอดไว้จนเกือบเต็มปี๊บแล้ว  ชำวสวนจะท้ำกำรแต่งหน้ำน ้ำตำล  โดยกำรเคี่ยวน ้ำตำล
กระทะใหม่  ดูแลเรื่องควำมสะอำด  กระทุ้งน ้ำตำลให้แห้งเป็นเนื อเนียนสวย  แล้วน้ำมำหยอดเติมบนหน้ำ
น ้ำตำลปี๊บ  เพื่อรอกำรแต่งหน้ำ 



        จำกนั นจึงน้ำไปชั่งให้ได้ 30 กิโลกรัม  รอจนแห้งแล้วประทับตรำสัญลักษณ์ทำงกำรค้ำของผู้ผลิต  เพ่ือให้
ผู้ซื อได้รู้ว่ำซื อน ้ำตำลมำจำกแหล่งใด  เมื่อน ้ำตำลมีปัญหำพ่อค้ำคนกลำงจะได้น้ำกลับมำคืนชำวสวนได้ถูกต้อง 

ปัญหาและอุปสรรค 

         แต่เดิมอำชีพกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวของชำวสวนจังหวัดสมุทรสงครำมนั นท้ำกันมำกในหลำย ๆ ต้ำบล  
ในเขตอ้ำเภอบำงคนที  อ้ำเภออัมพวำ  และอ้ำเภอเมืองสมุทรสงครำม    

          ปัจจุบันกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวของชำวสวนจังหวัดสมุทรสงครำมเหลืออยู่ไม่มำกนัก  เช่น  ท้ำกันที่
ต้ำบลจอมปลวกอ้ำเภอบำงคนที  ต้ำบลปลำยโพงพำงอ้ำเภออัมพวำ ต้ำบลคลองเขิน 

อ้ำเภอเมือง   สำเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปเพรำะปัญหำสภำพแวดล้อมปัญหำควำมเสี่ยงกับควำมยำกล้ำบำกในกำร
ประกอบอำชีพ  ปัญหำรำคำน ้ำตำลมะพร้ำว  ปัญหำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม  ชำวสวน
นิยมส่งบุตรหลำนเรียนต่อให้ได้รับกำรศึกษำสูงขึ น 

จึงอพยพย้ำยถิ่นไปท้ำงำนในสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ  ไม่กลับมำช่วยพ่อแม่ท้ำสวนตำลเหมือนดังที่บรรพบุรุษ
เคยท้ำมำแต่ดั งเดิม  

อีกทั งกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตพื นที่จังหวัดสมุทรสงครำมและพื นที่จังหวัดใกล้เคียง
ท้ำให้เยำวชนรุ่นหลังที่ยังหนุ่มสำวอยู่ในวัยท้ำงำนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปท้ำงำนในโรงงำน หรือตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั งรัฐและเอกชนที่มีรำยได้สูง  มั่นคงแน่นอนและปลอดภัยมำกกว่ำกำรเสี่ยงภัยจำกกำรตกต้นตำล  จึงส่งผลให้
วิถีชีวิตของชำวสวนตำลเริ่มแปรเปลี่ยนไป ชำวสวนมะพร้ำวหลำยสวนไม่มีผู้สืบทอดอำชีพ  จึงเลิกอำชีพกำรท้ำ
น ้ำตำลมะพร้ำวไป 

ปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญในการท้าน ้าตาลมะพร้าว คือ 

          -  ปัญหำน ้ำเค็ม ซึ่งเกิดจำกกำรเก็บกักน ้ำโดยกำรสร้ำงเขื่อน  ท้ำให้น ้ำเค็มทะลักเข้ำท่วม  เกิดปัญหำ
มะพร้ำวไม่มีน ้ำตำลออกหรือมีน ้ำตำลออกน้อย 

          -  ปัญหำจำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท้ำน ้ำตำล  เริ่มหำยำกขึ นมีรำคำแพงขึ น เช่น  กระบอกไม้ไผ่หำซื อ
ยำกมำกขึ น  ไม้พะยอมมีรำคำสูงขึ นและหำยำกขึ น  พ่อค้ำจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมกำรปลอมปน 

          -  ปัญหำที่ส้ำคัญที่สุดของชำวสวนตำลในขณะนี  คือ  ปัญหำกำรตลำด  ที่ถูกก้ำหนดรำคำโดยพ่อค้ำ
คนกลำง  ซึ่งชำวสวนตำลไม่สำมำรถก้ำหนดรำคำได้เอง  รำคำขำยจึงถูกก้ำหนดไว้ต่้ำไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน 

          -  ปัญหำจำกสัตว์และแมลง  สัตว์ที่มำรบกวนสวนมะพร้ำวส่วนใหญ่ เป็นหนูและกระรอก  มันมำกัด
กินมะพร้ำวและเจำะกระบอกตำลท้ำควำมเสียหำยให้กับชำวสวน 

 

          ส้ำหรับแมลงที่เป็นปัญหำอีกประเภทหนึ่งคือ  ผึ งและชันโรง  ซึ่งจะมำดูดกินน ้ำหวำนและก่อให้เกิด
ควำมร้ำคำญให้กับชำวสวนเป็นอย่ำงมำก 

 



          สภำพปัญหำดังกล่ำว  จึงควรต้องเร่งแก้ไข  เพ่ือให้ปัญหำคลี่คลำยลง  โดยต้องให้ควำมร่วมมือกันทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั งภำครัฐและภำคเอกชน  โดยให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ ำวให้คงอยู่  มี
กำรก้ำหนดรำคำซื อขำยที่เป็นธรรมต่อชำวสวน  ส่งเสริมกำรคิดค้นเพำะพันธุ์มะพร้ำวต้นเตี ยที่ให้น ้ำตำลมำก  
เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพ  นอกจำกนี ต้องร่วมกันสร้ำงจิตส้ำนึกให้กับเยำวชนคนรุ่นใหม่เห็น
ควำมส้ำคัญ และหันกลับมำสนใจที่จะประกอบอำชีพท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวอีกทั งให้กำรสนับสนุนแหล่งเงินทุน
เพ่ือที่ชำวสวน จะได้พัฒนำอำชีพนี ให้คงอยู่ต่อไป 

 

อนาคตน ้าตาลมะพร้าวแม่กลอง 

          อำชีพกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวของชำวสมุทรสงครำม หรือเมืองแม่กลองเป็นอำชีพที่มีมำแต่ดั งเดิมและ
ท้ำกันมำกเพรำะเป็นพื นที่ที่มีน ้ำท่วมถึงจึงปลูกมะพร้ำวได้ผลดีกว่ำพืชชนิดอ่ืน  ต่อมำเมื่อสภำพกำรและ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี  

1.  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

          ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมท้ำให้ชำวสวนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  บุตรหลำน
ของชำวสวนได้รับกำรศึกษำสูงขึ นจึงไม่นิยมท้ำอำชีพสวนตำลเหมือนดังที่ 

บรรพบุรุษเคยท้ำ  ประกอบกับกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมในเขตพื นที่จังหวัดสมุทรสงครำมและ
พื นที่ใกล้เคียง  ส่งผลให้คนรุ่นหนุ่มสำวในวัยท้ำงำน  เบนวิถีชีวิตไปท้ำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีรำยได้สูงกว่ำ
และเสี่ยงภัยจำกกำรตกต้นตำลน้อยกว่ำ  จึงเป็นสำเหตุของกำรละทิ งอำชีพเดิม  ทอดทิ งวิถีชีวิตของชำวสวน
ตำล 

2.  กำรล่มสลำยของอำชีพกำรท้ำน ้ำตำล 

          อีกสำเหตุหนึ่งของกำรล่มสลำยของอำชีพกำรท้ำน ้ำตำล 

มะพร้ำวคือ  ค่ำจ้ำง  ค่ำแรงงำน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวสูงมำก  แต่ผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับ
กำรลงทุนที่เสียไป  จึงท้ำให้ชำวสวนตำลหลำยรำยละทิ งอำชีพกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำว  หันไปประกอบอำชีพ
อ่ืนที่มีรำยได้ที่ดีกว่ำ  ท้ำให้วัฒนธรรมกำรท้ำน ้ำตำลมะพร้ำวและเตำตำลที่เคยมีมำกในอดีตค่อยๆ สิ นสูญไปใน
ที่สุด 

3.  กำรปลอมปนผสมน ้ำตำลทรำย 

           สำเหตุส้ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ  พ่อค้ำคนกลำงที่รับซื อน ้ำตำลมะพร้ำวแท้จำกสวนแล้วน้ำไปหลอม
ใหม่โดยปนน ้ำตำลทรำยในปริมำณมำกเพ่ือเพ่ิมน ้ำหนักและท้ำให้น ้ำตำลแข็งตัวมำกขึ นสะดวกแก่กำรจัดส่งใน
พื นที่ห่ำงไกล เช่นจังหวัดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือของประเทศ 


