วิธีการท้าน้าตาลมะพร้าว
พืชตระกูลปาล์ม ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าว ตาลโตนด จาก หมาก หรือแม้กระทั่ง ปาล์มน้ามัน สามารถให้
น้าหวานจากดอกทังตัวผู้และตัวเมีย หรือที่เราเรียกว่าจั่น โดยน้าหวานที่ได้ เราเรียกว่า น้าตาลสด น้าตาลสดนี
สามารถน้ามาบริโภคได้โดยตรง หรือน้ามาเคี่ยวให้เป็นน้าตาลปีบ น้าตาลปึก เพื่อไปใช้ประกอบอาหาร ขนม
ต่าง ๆ ได้ โดยถือว่าเป็นน้าตาลเพื่อสุขภาพ ทังยังมีรสชาติที่หอมอร่อยกว่าน้าตาลทรายจากอ้อย

น้าตาลปึก
พืชที่ให้ผลผลิตน้าตาลในปริมาณสูง คือ มะพร้าว ตาลโตนด และจาก โดยพืชเหล่านีให้น้าตาลได้ถึ ง
2,000-3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี เทียบกับอ้อย ที่ให้น้าตาล 800-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ทังเกษตรกรยัง
สามารถแปรรู ป ขายเป็ น น้ า ตาลให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคได้ โ ดยตรง โดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง โรงงาน จึ ง น่ า จะเป็ น พื ช ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนต่อไร่สูงมากทีเดียว
บทความนีจะขอน้าเสนอการผลิตน้าตาล จากมะพร้าว แต่สามารถประยุกต์ใช้กับพืชตระกูลปาล์มอื่น ๆ ได้ ทัง
ตาลโตนด และจาก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้าน้าตาลมะพร้าว
1.มีดปาดจั่น หรือมีดปาดตาล เป็นมีดขนาดใหญ่ และคมมาก มักมีปลอกใส่

มีดปาดจั่นและฝักมีด

2.หินลับมีด เพื่อลับมีดให้คมก่อนน้าไปใช้
3.กระบอกรองตาล ใช้รองน้าตาลจากจั่น

กระบองรองตาล
4. เชือกฟางส้าหรับมัดจั่น

เชือกฟางมัดจั่น
5. เปลือกไม้พะยอม หรือไม้เคี่ยม ตากแห้ง สับเป็นชินเล็ก ๆ ใช้ส้าหรับใส่ในกระบอกรองน้าตาล ก่อนน้าไป
รองน้าตาลสด เพื่อช่วยป้องกันแบคทีเรีย ที่จะท้าให้น้าตาลบูด ปริมาณที่ใช้จะต้องไม่มาก หรือน้อยเกินไป
เพราะถ้าใส่มากเกินไป จะท้าให้น้าตาลฝาดและขม แต่ถ้าใส่น้อยเกินไป ก็จะท้าให้น้าตาลบูด

เปลือกไม้พยอม

6. พะอง เป็นลักษณะคล้ายบันได เพื่อพาดต้นมะพร้าว หรือตาล เพื่อปีนขึน
7. ฟืน ใช้เคี่ยวน้าตาลสด ให้เป็นน้าตาลปีบ น้าตาลปึก อาจใช้วัสดุที่มีเช่น ทางมะพร้าว กะลา หรือวัสดุอื่น ๆ
เช่น
ขีเลี่อย แกลบ
8. เตาตาล มักก่อด้วยอิฐ ปูน มีลักษณะเป็นแถว สามารถวางกระทะได้หลาย ใบ ต่อเตา
9. กระทะเคี่ยวตาล
10. ภาชนะใส่น้าตาล เช่นปีบ
11. โค (กง, กระว้ง, ลอม, ครอบ) ใช้ส้าหรับครอบปากกระทะ เพื่อป้องกันไม่ใช้น้าตาลล้น ขณะเคี่ยวตาล
โดยทั่วไปมักสานด้วยหวาย รูปทรงการะบอก มีลักษณะคล้ายสุ่ม

กระว้ง
12. ไม้วีน้าตาล (ไม้กระทุ้ง) ใช้วีหรือคนน้าตาลที่เคี่ยวแล้วให้แห้งเร็วขึน

ไม้กระทุ้ง
13. กระชอนกรองน้าตาลสด เพื่อกรองเศษผง และเปลือกไม้พะยอมที่ติดอยู่กับน้าตาล
14. กระชอนตักฟองน้าตาล ใช้ส้าหรับตักฟองน้าตาลในขณะที่น้าตาลเดือด

15. เกรียง ใช้ขูดน้าตาลออกจากกระทะ

เกรียง
16. แปรง ส้าหรับล้างกระบอกใส่น้าตาล
17. โพง คล้ายกระบวย ท้าจากเหล็ก ส้าหรับตักน้าตาล จากกระทะใบหนึ่งไปยังกระทะอีกใบหนึ่ง

โพงส้าหรับตักน้าตาล
น้าตาลสด ได้จากจั่น หรืองวง หรือก็คือ ช่อดอกของ ต้นมะพร้าว ต้นจาก หรือตาลโตนด ส้าหรับมะพร้าว จะ
ให้ดอกหรือจั่นเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปี
การโน้มงวงตาล
เมื่อมะพร้าวออกจั่น หรือดอกตูม ชวนสวนจะเริ่มเหนี่ยว งวง งวงตาล (ที่ยังเป็นดอกตูม) มีลักษณะ
คล้ายงวงช้าง มีกาบหุ้มอยู่ เมื่อดอกเริ่มแก่ กาบหุ้มจะแตกออก ดอกจะเริ่มเปลี่ยนจากดอกอ่อนสีเหลือง เป็น
ดอกแก่สีเขียว สาเหตุที่ต้องเหนี่ยว งวงตาล เนื่องจากปกติงวงตาลจะชีขึนฟ้า ท้าให้ไม่สามารถน้ากระบอกมา
รองน้าตาลสดได้ จึงต้องเหนี่ยวงวงให้โน้มลงล่าง ชวนสวนจะเริ่มเหนี่ยวงวง ในตอนเย็น เนื่องจากตอนเช้างวง
จะแข็งและหักง่าย ขณะที่ตอนเย็นงวงตาลจะนิ่ม เนื่องจากได้รับความร้อนจากแสงแดดมาทังวัน การเหนี่ยว
งวงจะเริ่มท้าตังแต่ดอกตูม โดยใช้มีดปาดบาง ๆ ที่โคนใต้ท้องงวง แล้วใช้มือค่อย ๆ โน้มลงมาช้า ๆ ไม่ควรโน้ม
มากเกิ น ไปเพราะงวงอาจหั ก ได้ ท้ า ให้ น้ า ตาลไม่ ไ หล ใช้ เ ชื อ กผู ก ให้ ค่ อ นไปทางปลายงวง เหนี่ ย วไว้ กั บ

ทางมะพร้าวที่อยู่ต่้าลงไป เพื่อดึงให้งวงโน้มปลายลงทีละน้อย จากนันจึงค่อย ๆ ผูกร่นลงวันละน้อย หรือวัน
เว้นวัน จนกระทั่ง งวงโน้มลงจนสามารถปาดได้

เหนี่ยวงวงตาลให้โน้มลง
จากนัน ให้เริ่มปาดปลายงวง ที่มีกาบหุ้มอยู่ ให้ปาดทุกวัน จนกระทั่งมีน้าตาลสดไหลออกมา แต่ถ้าน้าตาลสด
ยังไม่ไหล ก็ให้ปาดงวงออกไปประมาณ 1 ใน 3 เมื่อมีน้าตาลไหลมากพอ ก็น้ากระบอกมาแขวนเพื่อรองน้าตาล
หลังจากนี จะต้องปาดงวง และเปลี่ยนกระบอกตาลทุกวัน วันละ 2 ครัง

ปาดปลายงวง
การปาดตาล
การขึนตาลคือการปืนขึนต้นมะพร้าว หรือตาลโตนดเพื่อปาดเอาน้าตาลสด ก่อนขึนตาล สิ่งที่จะต้อง
เตรียม คือ ต้องลับมีดปาดตาลให้คม เตรียมกระบอกตาล โดยใส่ไม้เคี่ยม หรือไม้พะยอม ที่ก้นกระบอก เพื่อกัน
น้าตาลบูด
การขึนตาลจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า ตังแต่เวลา 5.00 ถึง 12.00 เรียกว่าตาลเช้า และช่วงบ่าย
ตังแต่เวลา 14.00 ถึง 20.00 เรียกว่าตาลบ่าย การขึนตาล ท้าได้โดยน้ากระบอกตาลที่เตรียมมาให้เท่ากับ
จ้านวนกระบอกที่รองไว้เดิม ต่อต้น จากนันจึงปีนพะอง ขึนไปจนถึงงวงตาล ปลดกระบอกตาลลูกเดิมที่รอง

น้ าตาลไว้ จากนั นใช้มีดปาดตาลปาดที่งวงตาลบาง ๆ น้ากระบอกลู กใหม่มาเปลี่ ยนเพื่อรองน้าตาลแทน
กระบอกลูกเดิม ท้าให้ครบทุกต้น

ใช้มีดปาด งวงบางๆ

กระบอกรอง งวงที่ปาดแล้ว
ถ้างวงไหนมีน้าตาลไหลออกมาก ให้ปาดบาง ๆ เพื่อให้ปาดได้นาน ๆ และปาดได้ถึงโคนงวง แต่ถ้างวง
ไหนมีน้าตาลออกน้อย ก็ต้องปาดหนา แต่ก็ จะท้าให้งวงหมดเร็วขึน เมื่องวงตาลเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสี
เขียว ให้ลอกเอากาบออก แล้ว ใช้เชือกผูกงวงตาล คล้ายกับผูกข้าวต้มมัด เพื่อให้งวงมัดเป็นกลุ่ม และสามารถ
ปาดงวงต่อไปได้ตามปกติ ปกติจะสามารถปาดงวงตาล จนถึงโคน งวงจึงจะหยุดให้น้าตาลสด ซึ่งก็ต้องเริ่มปาด
งวงใหม่ต่อไป

การเคี่ยวตาล
เริ่มจากเทน้าตาลสดที่ได้ ลงในกระทะ โดยใช้กระชอนรองเพื่อกรองเอาเศษไม้พยอม หรือเศษผงอื่น ๆ ออก

เทน้าตาลใส่กระชอน
จากนันเริ่มเคี่ยวน้าตาลสด บนเตา โดยปกติจะเคี่ยวพร้อมกัน 4-5 กระทะ แต่ละกระทะใช้น้าตาลสดประมาณ
2 ปี๊บ
เคี่ยวจนน้าตาลเริ่มเดือด ใช้กระชอนตักฟองออก ใช้กระวง ครอบกระทะไว้เพื่อป้องกันฟองล้นออกมานอก
กระทะ เคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 20 นาที น้าตาลจะเริ่มงวดลง จึงน้ากระวงออก

ครอบเพื่อป้องกันฟองล้นกระทะ
ใช้เกรียงปาดน้าตาลที่ติดกระทะออกเพื่อป้องกันไหม้ เคี่ยวไปจนน้าตาลเริ่มเหนียวได้ที่ ซึ่งดูได้จากน้าเกรียง
ตักน้าตาลขึนมา แล้วยกขึน หากน้าตาลได้ที่ จะไหลเป็นสายไม่ขาดช่วง จากนันยกกระทะออกจากเตา วางไว้
บนแท่น โดยมากท้าจากยางรถยนต์ ใช้ไม้กระทุ้ง กระทุ้งจนกระทั่งน้าตาลแห้งได้ที่ ใช้เวลากระทุ้งประมาณ 710 นาทีจึงเทใส่ปีบ น้าตาลสด 4 กระทะ จะท้าน้าตาลปี๊บได้ 1 ปี๊บ ขันตอนการกระทุ้งอาจใช้เป็นเป็นใบพัด
ไฟฟ้าแทนก็ได้

กระทุ้งเพื่อให้น้าตาลแห้ง

ใบพัดไฟฟ้าแทนการกระทุ้ง
ปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ หรือ อินโดนีเซีย มีการน้าเอาเครื่องระเหยสูญญากาศมาใช้ใน
การเคี่ยวตาล ท้าให้คุณภาพของน้าตาลดีขึน และลดการใช้พลังงานลง

เครื่องระเหยสูญญากาศ

