ภูมิปญญาการทําลูกจันทนเทศแปรรูปของนางสุนยี 
ขอมูลทั่วไปของลูกจันทนเทศ
จันทนเทศเปนไมพุมตนสูง 25-30 เมตร ในภาษาทองถิ่นมีชื่อใหเรียกอยูดวยกันหลายชื่อ เชน ลูก
จันทน ลูกจันทนเทศ ดอกจันทนเทศ มีชื่อสามัญวา ลูกจันทนเทศ Nutmeg Tre หรือ Myristica ดอกจันทน
Mace หรือ macis ชื่อวิทยาศาสตร Myristica fragrans Houut ชื่อวงศ MYRISTICACAAE จันทนเทศ
ออกผลเปนชอที่ปลายกิ่ง ผลจันทนเทศเปนลูกสีเหลืองหรือเหลืองสม เปลือกบางแตมีเนื้อแนนและแข็ง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิว้ ครึ่ง ผลแกเมื่อสุกจะแตกออกอาใหเห็นเมล็ดเรียกวา “ลูกจันทนเทศ” สวนเยื่อ
หุมหรือรกมีสแี ดง เรียกวา “ดอกจันทน” (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนาธรรมภาคใต. 2542 : 1499) ตนจันทนเทศ
เปนไมยนื ตนที่ชอบดินภูเขาและมีความชุมชื้น ตนจันทนเทศ อายุ 5-6 ป จะสูงประมาณ 3-4 เมตรเทานั้น
หากมีลําตนทีส่ ูงกวานั้นจะมีกิ่งกานแผแตกไมกวางมากนักแตมีความสูงประมาณ 8-10 เมตร ใบเปนรูปหอก
หนาทึบสีเขียวเขมเปนมัน ขนาด 2-5 นิ้ว

ภาพ รกสีแดงที่หุมเมล็ดลูกจันทนเทศ
จันทนเทศขยายพันธุดว ยเมล็ดใชเวลาประมาณ 5-6 ป จึงจะออกผลทีส่ ามารถนําไปใชประโยชนได
ตามตํารายาไทยใชประโยชนจากดอกลูกจันทนเทศไปทําสวนผสมของยาพื้นบานประเภทมีฤทธิ์ขับลม แก
ทองอืดทองเฟอ สวนดอกแหงนําไปชงเปนน้ําชา เพื่อชวยยอยอาหารและขับลม ลูกจันทนและดอกจันทน
ใชเปนเครื่องเทศแตงกลิ่นอาหาร
อยางไรก็ตามชาวบานสวนใหญนิยมกินเนื้อผลลูกจันทนเทศแปรรูป
มากกวาการนําเมล็ดและรกไปทํายาและปรุงอาหาร ดังนั้นชาวบานสวนใหญนิยมเก็บผลลูกจันทนที่แกจัด
โดยเนื้อผลจะออกรสเปรี้ยว ฝาด หอม เฝอนจึงตองจิ้มพริกกับเกลือ หรือนําไปแปรรูปเปนของทานเลนได
หลายชนิด เชน จันทนเสนแหง จันทนเชื่อมแชอิ่ม จันทนแกะสลักแชอิ่ม จันทนกวน และน้ําจันทนพรอมดื่ม
การแปรรูปลูกจันทนเทศนิยมทําในชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม เนื่องจากเปนชวงทีม่ ีผลออกเยอะ

1

ภาพ ผลของลูกจันทนเทศที่พรอมนํามาแปรรูป
ขอมูลจําเพาะของภูมปิ ญญาการทําลูกจันทนเทศของนางสุนีย โกยกุล
ตําบลถ้ําน้ําผุด จังหวัดพังงาเปนพื้นที่ที่มีการปลูกผลไมหลายชนิด เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด และลูก
จันทนเทศก็เปนผลไมชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกับแถบเกือบทุกครัวเรือน เนื่องจากเปนผลไมที่ออกดอกออกผล
ตลอดป ชาวบานในแถบนีน้ ิยมนําสวนตางๆ ของจันทนเทศ เชน ดอก เมล็ด เยื่อหุมเมล็ดจันทนเทศมาใช
ประโยชนดว ยการทําสมุนไพร หรือเครื่องเทศ สวนผลของลูกจันทนเทศนิยมนํามาแปรรูปเปนอาหารวาง
เชน จันทนอมิ่ จันทดอก จันทนแกว จันทนตากแหง จันทนกวน จันทนสามรส แยมลูกจันทนและไวนลกู
จันทน ชา และอื่นๆ ชาวบานในชุมชนบานถ้ําน้ําผุดไดอาศัยอาชีพการทําผลิตภัณฑจันทนเทศ เปนอาชีพ
หลักและเปนรายไดเลีย้ งครอบครัวมาเปนเวลาชานาน เชนเดียวกับนางสุนีย โกยกุล วัย 70 ป ซึ่งเปนชาว
พังงาอาศัยในตําบลถ้ําน้ําผุด มีอาชีพแปรรูปลูกจันทนเทศขาย โดยสืบสานการทําลูกจันทนเทศแปรรูปมาก
จากมารดา และเรียนรูและฝกการแปรรูปลูกจันทนเทศจากมารดาดวยการเปนลูกมือ (ผูชวย) โดยเริ่มจาก
ชวยแกะผลลูกจันทนเปนดอกเปนเสนเพื่อนํามาแชอิ่ม และจากการที่ไดสัมผัสกับกรรมวิธีและเทคนิคการ
ทําจากการเปนลูกมือของแมในเกือบทุกขัน้ ตอน ทําใหนางสุนีย โกยกุล เกิดความซึมซับและความชํานาญ
ในการทํา นางสุนียจึงไดยึดการแปรรูปลูกจันทนเทศแชอิ่มเปนอาชีพหาเลี้ยงตนเองมานานกวา 20 ป โดยมี
การเพิ่มปริมาณการผลิตและมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง นางสุนียไดทดลองนําผลลูกจันทนมาแปร
รูปโดยหั่นเปนเสนใสถาดแลวตากแดดบนแผนสังกะสี ซึ่งเปนวิธีดงั้ เดิมที่พอแมปูยาตายายทําสืบตอกันมา
และเมื่อเห็นวาสามารถแปรรูปลูกจันทนเทศโดยวิธีนไี้ ด จึงคอยๆ เพิม่ ปริมาณมากขึ้น ผลิตภัณฑที่ไดจะนํา
ขายสงใหแกรา นคาตางๆในจังหวัดพังงา
ปจจุบันนางสุนียมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากลูกจันทนเทศในรูปแบบอืน่ เพิ่มเติม เชน ลูกจันทนเสน
แหง ลูกจันทนเทศสามรส และลูกจันทนเชื่อม ซึ่งนางสุนียไดรับสูตรและเรียนรูการทําลูกเสนแหงมาจาก
ญาติผูใหญ แลวนํามาฝกดวยตนเอง สําหรับรายไดที่ไดจากการแปรรูปลูกจันทนเฉลี่ยตอเดือนประมาณ
10,000 บาท และจะมีมากขึน้ ในชวงงานเทศกาล ซึ่งสวนใหญเปนรายไดจากการขายลูกจันทนเสนซึ่งขาย
สงในราคากิโลกรัมละ 80 บาท
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สถานการณการแปรรูปลูกจันทนเทศในปจจุบัน พบวาจะอยูในกลุมของผูสูงอายุเทานั้น เนื่องจาก
วัยหนุมสาวตองออกไปศึกษาและบางสวนจําเปนตองเดินทางไปทํางานนอกพืน้ ที่จาํ นวนมาก

ภาพ นางสุนีย โกยกุล
องคความรูของภูมปิ ญญาการทําลูกจันทนเทศ
ผลิตภัณฑลูกจันทนเทศที่ครอบครัวของนางสุนีย โกยกุล ไดคิดขึ้น คือ ลูกจันทนเทศที่นํามาแกะ
เปนดอกไมแลวแชอิ่ม ซึ่งจะมีลักษณะพิเศษ คือ ไมอมน้าํ ตาลและไมมนี ้ําตาลเกาะเปนเม็ด สําหรับการแปร
รูปจันทนเทศมีดังนี้
1) การทําจันทนเสนแหง
วัตถุดิบในการทําจันทนเทศเสนแหง
(1) ผลจันทนเทศ จํานวน 150-200 ผล
(2) เกลือปน
จํานวน 750 กรัม
(3) น้ําตาลทรายขาว จํานวน 10 กิโลกรัม
วิธีการทําจันทนเทศเสนแหง
(1) นําผลจันทนปอกเปลือกแลวนําไปแชนา้ํ เกลือ
(2) หั่นเปนชิน้ บางๆ แลวนํามาหั่นชิ้นฝอยๆ และตองแชเอาไวในน้ําเกลือตลอดเพื่อเปน
การปองกันไมใหเนื้อลูกจันทนเทศไหม
(3) นําลูกจันทนทหี่ ั่นเสร็จแลวลางน้ําอีก 4 ครัง้ หรือลางจนน้ําใส ยกขึ้นใหสะเด็ด แลว
นําใสในภาชนะ
(4) นํามาคลุกเคลากับน้ําตาลทรายขาว หมักไว 1 ชั่วโมง
นําไปตากแดดบนแผนสังกะสีที่ลางและเช็ดจนสะอาด แลวนําไปตากแดด หากเปนฤดูฝนใหตากในที่รมโดย
วางเตาอังโลวไวใหความรอนออนๆ ประมาณ 3-4 ลูก ใชถานไมเปนเชื้อเพลิง ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่นางสุนีย ได
คิดประยุกตขนึ้ เพื่อชวยลดปญหาเรื่องการตากแดดในฤดูฝน
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ภาพ การตากแดดบนสังกะสีทบนเตาอังโลว
ในการตากจะตองเกลี่ยใหมีเนื้อลูกจันทนกระจายทัว่ และเมื่อเนื้อลูกจันทนเริ่มแหงพอหมาดๆ จึง
คลุกเคลาน้ําตาลทรายขาวอีกครั้ง ตากแดดตอไปจนเนื้อลูกจันทนแหง จึงเก็บใสภาชนะที่มีฝาปดสนิท ซึ่ง
พรอมที่จะนําไปบรรจุเพื่อจําหนายตอไป (หากเปนลูกจันทนเสนแหงสามรส กรรมวิธีการทําจะเหมือนกับ
การทําลูกจันทนเสนแหง เพียงแตเพิ่มพริกเพื่อใหเกิดรสเผ็ด)

ภาพ ลูกจันทนเทศรสเผ็ด
2) การทําลูกจันทนเทศเชื่อมแชอิ่ม
วัตถุดิบที่ใชในการทําลูกจันทนเทศเชื่อมแชอิ่ม
(1) ผลจันทนเทศ
จํานวน 150-200 ผล
(2) เกลือปน
จํานวน 750 กรัม
(3) น้ําตาลทรายขาว จํานวน 10 กิโลกรัม
วิธีทําลูกจันทนเทศเชื่อมแชอิ่ม
(1) นําผลจันทนปอกเปลือกแลวนําไปแชเกลือ
(2) นํามาหั่นเปนชิ้นใหญๆ 1 ผล หั่นได 8-10 ชิ้น
(3) นําไปลางน้ําสะอาดยกใหสะเด็ดน้ําใสภาชนะ
(4) นําคลุกเคลาน้ําตาลทรายขาว หมักไวจนกรอบ
3) การทําลูกจันทนแกะสลักแชอิ่ม
วัตถุดิบที่ใชในการทําจันทนแกะสลักแชอิ่ม
(1) ผลจันทนเทศ
จํานวน 20 ผล
(2) เกลือปน
จํานวน 750 กรัม
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(3) น้ําตาลทรายขาว จํานวน 1 กิโลกรัม
วิธีการทําจันทนแกะสลักแชอิ่ม
(1) นําผลจันทนเทศปอกเปลือกแชน้ําเกลือ 1 คืน
(2) นําผลจันทนเทศมาแกะสลักเปนรูปดอกพิกุลหรือดอกกุหลาบ
(3) นําดอกจันทนลางน้ําใหสะอาด วางใหสะเด็ดน้ํา นําใสภาชนะแลวใสน้ําตาลหมักไว
จนเปนแกวใสพรอมบริโภคจําหนาย เพื่อเปนของขวัญของฝาก
4) การทําลูกจันทนกวน
วัตถุดิบในการทําจันทนกวน
(1) ผลจันทนเทศ
จํานวน 150-200 ผล
(2) เกลือปน
จํานวน 750 กรัม
(3) น้ําตาลทรายขาว จํานวน 10 กิโลกรัม
วิธีการทําจันทนกวน
(1) นําผลจันทนปอกเปลือก แชน้ําเกลือ
(2) นําผลจันทนเทศหั่นเปนชิน้ บาง แลวนํามาหั่นชิ้นฝอย
(3) นําชิ้นหัน่ ฝอยลางน้ําสะอาด 3 ครั้ง
(4) นําชิ้นหัน่ ฝอยลงกระทะใสนา้ํ ตาลทรายขาวเติมน้าํ สะอาด1/3กระทะตมเดือดไฟออนๆ
(5) เมื่อเริ่มเหนียวกวนจนแหงเหนียวเสนใสเปนแกว
(6) นํามาตั้งใหเย็น ใสภาชนะปดสนิทพรอมจําหนายและบริโภค
5) การทําน้ําจันทนเชื่อมพรอมดื่ม
วัตถุดิบที่ใชในการทําน้ําจันทนเชื่อมพรอมดื่ม
(1) ผลจันทนเทศ จํานวน 200 ผล
(2) เกลือปน
จํานวน 1 ชอนแกง
(3) น้ําตาลทรายขาว จํานวน 5 กิโลกรัม
(4) น้ําสะอาด
จํานวน 15 ลิตร
วิธีการทําน้ําจันทนเชื่อมพรอมดื่ม
(1) นําผลจันทนผา 2 ซีก เอาเมล็ดออก
(2) นํามาหั่นเปนแผนๆ
(3) นํามาลางใหสะอาด แลวใหสะเด็ดน้ํามาลงหมอตมจนเดือดออกกลิ่นและสี
(4) นําน้ําตมมากรองเนื้อออก แลวตั้งหมอตมใหมอีกครั้ง เติมน้ําตาลทรายขาวเพื่อให
ละลายแตงรสชาดดวยเกลือปน
(5) รอใหเย็นบรรจุขวด
(6) เก็บเขาหองเย็นแชแข็ง
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การประยุกตใชในกระบวนการผลิต/การปรับตัวของชิ้นงานการแปรรูปลูกจันทนเทศ
(1) มีการพัฒนาและปรับปรุงการแปรรูปผลลูกจันทนเทศ เชน ลูกจันทนเทศสามรส การทําลูกจันทน
เชื่อม โดยนําผลลูกจันทนเทศมาแกะสลักเปนดอกพิกุลและปรับปรุงเทคนิคการทําไมใหลูกจันทนเทศแชอิ่ม
อมน้ําตาลหรือมีน้ําตาลเกาะ
(2) มีการทดลองนําลูกจันทนเทศมาตากไวในแผนสังกะสีโดยใชเตาอั่งโลวใหความรอนเพือ่ ชวยลด
ปญหาเรื่องการตากแดดในฤดูฝน
วิธีและกระบวนการถายทอดความรูสูผูอื่น
กระบวนการวิธีการทําลูกจันทนชนิดตางๆนั้น นางสุนีย โกยกุล ไดถายทอดใหกบั ลูกๆ โดยใช
วิธีการเหมือนกับที่ตนเองไดเรียนรูมา คือ ใหเปนผูชว ย (ลูกมือ) ในการทํา ซึ่งปจจุบันลูกๆ สามารถทําได
โดยมีฝมือไมตางไปจากนางสุนีย นอกจากนี้ การถายทอดภูมิปญญาใหลูกแลวนางสุนียยงั มีการถายทอด
ความรูใหแกกลุมนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ตลอดจนมีการถายทอดใหแกเจาหนาที่ นักวิชาการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจและเขามาศึกษาเกี่ยวกับระบบวิถีชีวิตความเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม
ของคนในชุมชน และภูมิปญ
 ญาการแปรรูปลูกจันทนเทศ ทั้งในแงของการทําเปนยารักษาโรค และดาน
โภชนาการ ซึ่งนางสุนียไดใชวิธีการถายทอด ดวยวิธกี ารการบอกเลาประกอบการสาธิตใหดูเปนตัวอยาง
พรอมนําชมกระบวนการแปรรูปลูกจันทน
ตลอดจนการอธิบายลักษณะของตนลูกจันทนและการ
เจริญเติบโต การเก็บผลลูกจันทนและการบํารุงรักษาตนจันทนเทศ และเมื่อมีหนวยงานสถาบันการศึกษา
และหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น และระดับจังหวัดเขามาศึกษาภูมิปญญาดังกลาวมากขึ้น หนวยงาน
ตางๆ เหลานี้ไดนําความรูที่ไดมาจัดทําสื่อเพื่อใชในการเผยแพรภูมิปญญาการแปรรูปใหแกนางสุนยี  โกยกุล
และชาวบานทีป่ ระกอบอาชีพการแปรรูปลูกจันทนเทศ เชน แผนพับ ใบปลิว ซึ่งนางสุนีย โกยกุล ได
เอกสารแผนพับเหลานั้นมอบใหกับผูที่เขามาศึกษา เรียนรู ไดกลับไปศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมตอไป
คุณธรรม จริยธรรม คติ ความเชื่อ และคําสอน ที่สอดแทรกในภูมิปญญานั้นๆ
ในการทํางานนางสุนีย โกยกุลมุงการผลิตที่เนน ความสะอาด ใสใจในคุณภาพ และมีรสชาติอรอย
สม่ําเสมอ มีน้ําใจและยินดีในการถายทอดหรือใหความรูแกผูสนใจอยางเต็มใจ โดยไมหวงวิชา
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