น้ำตำลมะพร้ำวนำยพันธ์ “เมียขึน ผัวเคี่ยว ลูกหยอด” ที่บำงครก เพชรบุรี

กำรก้ำวเดินไปบนถนนชีวิตสำมำรถได้เรียนรู้ทุกย่ำงก้ำวที่ได้ผ่ำนมำเรื่องรำวทังหมดคือควำมจริงของ
ชีวิต ทุกช่ว งระยะเวลำท้ำให้ ได้พบเห็ น เรื่ องรำวที่เกิดขึนมำกมำยเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ที่สุ ดส้ ำหรับ ชี วิ ต
จ้ ำเป็ น ต้องน้ ำมำจดจ้ ำอย่ ำงยิ่ ง เนื่ องจำกบำงเรื่องรำวที่เกิดบนเส้ นทำงของกำรเดินทำงอำจจะท้ำให้ เรำ
จ้ำเป็นต้องเดินช้ำหรืออำจจะหลงทำงไปบ้ำง แต่ช่ำงมันเถอะ ขอเพียงอย่ำท้อ อย่ำยอมแพ้เท่ำนันพยำยำม
ค้นหำเส้นทำงก้ำวเดินใหม่ บำงครังเส้นทำงที่เรำอำจจะมองเห็นว่ำเป็นเส้นทำงเล็กๆ แต่อำจจะสำมำรถน้ำพำ
ให้เรำพบกับสิ่งที่เรำต้องกำรก็ได้ สู้และสู้ต่อไป เส้นทำงที่สำมำรถ เดินห่ำง…จำกควำมจน ยินดีต้อนรับเสมอ
ส้ำหรับคนที่สู้ชีวิต ขอแค่ให้มีควำมขยันและควำมอดทนเท่ำนัน เพรำะจะสำมำรถท้ำให้ก้ำวเดินทุ กก้ำวไปได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน
สวัสดีครับแฟนๆ ขอต้อนรับด้วยค้ำว่ำ สวัสดี และขอบพระคุณอย่ำงล้นเหลือจำกนิตยสำรเทคโนโลยีชำวบ้ำน
และผู้เขียนเป็นเบืองแรก คอลัมน์นีได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกแฟนๆ เรียกได้ว่ำเป็นแฟนประจ้ำ มีกำรส่ง
เสียงไปให้แรงใจ โทร. (081) 846-0652 หรือติดตำมทำงเฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อ นำยสมยศ ศรีสุโร หรือ ID. Janyos
กันอย่ำงต่อเนื่อง ต้องขอขอบพระคุณอีกครังที่ให้แรงกันตลอดมำ

หลังปักษ์ที่ผมชวนแฟนๆ ไปเที่ยวเพชรบุรีวำงแผงเมื่ อปีที่ผ่ำนมำ พร้อมบอกไปด้วยว่ำเพชรบุรีเป็นเมืองที่ต้อง
กลับไปเยี่ยมหำอีกสั กครัง ทันทีเลยครับ มีแฟนๆ ท่ำนหนึ่งส่งเสียงบอกไปว่ำ หำกจะแวะไปอีกครังสนใจ
เรื่องรำวของน้ำตำลมะพร้ำวไหม เมืองเพชรก็มีเช่นกัน รับฟังเริ่มแรกก็ยังเฉยอยู่แต่ที่ท้ำให้ผมสนใจอย่ำงมำก
ส้ำหรับประโยคต่อมำคือที่นี่จะท้ำกันในรูปแบบครัวเรือน ทุกครัวเรือนสำมำรถใช้ชีวิต เดินห่ำง…จำกควำมจน
ได้จริง
และที่สนใจส้ำหรับผมเป็นอย่ำงมำกถึงมำกที่สุดคือ ประโยคสุดท้ำยที่บอกไปว่ำมีครอบครัวหนึ่ง แม่บ้ำนเป็นคน
ปีนขึนต้นมะพร้ำว เพื่อไปเก็บกระบอกน้ำตำลมะพร้ำวและปำดงวง ส่วนพ่อบ้ำนมีหน้ำที่เคี่ยวพร้อมปั่นจนเสร็จ
หลังจำกนันจะเรียกลูกๆ มำช่วยกันหยอดน้ำตำลมะพร้ำวอย่ำงรวดเร็ว ท้ำงำนกันเป็นทีมครบถ้วนภำยใน
ครอบครัว สุดยอดมำกครับ
รอช้ำท้ำไมอีกครับ ผมจึงออกเดินทำงไปยังจุดหมำยทันทีเพื่อพบกับครอบครัวของ คุณสำยชล และ คุณอำรีย์
จั น ทรวงษ์ สำมีภ รรยำ ในวัย 53 และ 51 ปี บ้ำนเลขที่ 47/5 หมู่ที่ 12 ต้ำบลบำงครก อ้ำเภอบ้ำนแหลม
ครอบครัวนีคือเรื่องรำวของ “เมียขึน ผัวเคี่ยว ลูกหยอด” เมื่อถึงจุดหมำยปรำกฏว่ำได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดี
มำกๆ จำกครอบครัวนี โดยเฉพำะทุกเรื่องรำวที่ต้องกำรทรำบออกมำจำกปำกคุณสำยชลชนิดละเอียดทุก
ค้ำตอบจำกค้ำถำม

(กล่อมโลกเดียวดำยให้หำยวังเวง ชโลมเสียงเพลง…….) “ผมเป็นคนแม่กลองครับ” คุณสำยชลเริ่มเป็นค้ำตอบ
แรกจำกค้ำถำมผม พร้อมเสียงเพลงลูกทุ่งที่เปิดเบำๆ ฟังไปในระหว่ำงที่ขณะเคี่ยวน้ำตำลไปด้วยชนิดแบบ
อำรมณ์สุนทรีย์ เป็นเพลงของ คุณเสรี รุ่งสว่ำง กับเพลงคนกล่อมโลก ที่คุณสำยชลชื่นชอบเป็นอย่ำงมำก “เมื่อ
จบป.4 ผมได้เดินทำงมำอยู่บำงครกกับยำย ที่มำรับจ้ำงท้ำน้ำตำลมะพร้ำวที่นี่หลำยปีแล้วครับ คนที่อำศัยอยู่
หมู่ที่ 12 ส่วนมำกเดินทำงมำจำกแม่กลองจึงเป็นเครือญำติกันทังสิน ผมรู้จักเรื่องกำรท้ำน้ำตำลมะพร้ำว พูดได้
เลยว่ำเกิดมำก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่ำตำยำย และพี่ๆ น้องๆ ท้ำอำชีพนีกันทังนัน เรียกว่ำทุกครอบครัวท้ำอำชีพนีอย่ำง
เดียวจริงๆ ครับ”

คุณสำยชล-คุณอำรีย์ จันทรวงษ์
“เริ่มจำกมำรับจ้ำงท้ำน้ำตำลมะพร้ำวทุกขันตอน จนเมื่อแต่งเมีย เมียผมก็คนแม่กลองเช่นกันครับมีอำชีพนี
เหมือนกัน ภำยหลังแยกมำสร้ำงครอบครัวตัวเอง ก่อนหน้ำนันเก็บเงินซือที่ไว้ประมำณ 4 ไร่ ปลูกมะพร้ำว
ประมำณ300 ต้น ต่อมำซือเพิ่มอีก 3 ไร่ แม่ยำยให้อีก 5 ไร่ รวมทังสิน 12 ไร่ ปัจจุบันมีต้นมะพร้ำวรวมทังสิน
ประมำณ 700 ต้น มีเหลือไว้ขำยลูกประมำณ 100 ต้น ที่เหลือใช้ท้ำน้ำตำลทังหมด” คุณสำยชล เล่ำให้ฟังชนิด
ชัดถ้อยชัดควำมด้วยอำรมณ์ดีมำก จนเพลงมำถึงท่อนสุดท้ำยจบพอดี (หยุดโลกเอำไว้สัก 3 นำที….ต้องแอบ
ร้องไห้หลังเวที) พร้อมเคี่ยวน้ำตำลมะพร้ำวเสร็จส้ำหรับกระทะแรกของวันนีเตรียมน้ำมำปั่น หลังปั่นเสร็จจึง
เรียกลูกๆ มำช่วยหยอดน้ำตำลมะพร้ำวทันที

ต่อไปนีคือเรื่องรำวที่ผมเรียบเรียงค้ำถำมจำกผมแต่เป็นค้ำตอบจำกคุณสำยชล คุณสำยชลท้ำน้ำตำลมะพร้ำว
ทุกวันไม่มีวันหยุด เนื่องจำกมีต้นมะพร้ำวที่เป็นวัตถุดิบพร้อมอยู่บริเวณบ้ำนพักอำศัย แค่เพียงว่ำจะได้ผลผลิต
ต่อวันมำกน้อยแค่ไหนเท่ำนัน แต่ที่แน่นอนจะต้องให้ได้ผลผลิตประมำณ 300-400 กิโล ในแต่ละวัน ส่วนมำก
จะท้ำตำมที่ลูกค้ำประจ้ำสั่งเท่ำนัน เนื่องจำกที่เมืองเพชรนันมีร้ำนของฝำกมำกมำกหลำกหลำยชนิดที่ต้องใช้
น้ำตำลมะพร้ำวเป็นส่วนผสม หำกเป็นหน้ำเทศกำลจะมีออเดอร์เข้ำมำเพิ่มขึนอีก จึงท้ำให้คุณสำยชลมีลูกค้ำ
ประจ้ำเยอะมำก
เนื่องจำกในปัจจุบันนีน้ำตำลโตนดมีรำคำสูงกว่ำน้ำตำลมะพร้ำว ร้ำนค้ำที่ท้ำขนมหวำนที่มีมำกมำยในเพชรบุรี
จึงได้มีกำรน้ำน้ำตำลมะพร้ำวมำใช้ คุณสำยชลจะเคี่ยวน้ำตำลมะพร้ำวตำมที่ลูกค้ำสั่งว่ำจะได้รูปแบบอย่ำงไร
ส้ำหรับที่จะน้ำไปใช้เฉพำะกับควำมต้องกำรนันๆ เช่น ต้องกำรน้ำไปท้ำกะละแม จะขอให้เคี่ยวแบบว่ำออกสี
น้ำตำลเข้มหน่อย เนื่องจำกกะละแมที่ได้จะออกสีน้ำตำลเข้มเช่นกัน หรือหำกต้องกำรเป็นกะละแมรสใบเตย
จะเคี่ยวให้ออกขำวเพื่อน้ำไปผสมกันน้ำใบเตย หรือจะน้ำไปท้ำเป็นน้ำกะทิลอดช่อง หรือไปเป็นส่วนผสมของ
ขนมหม้อแกง เป็นต้น

ส้ำหรับกำรบริหำรงำนส้ำหรับครอบครัวในทุกวันนัน ตอนเช้ำประมำณตี 5 คุณอำรีย์ สุดยอดภรรยำจะมีหน้ำที่
ออกไปปี น ต้น มะพร้ ำวเพื่ อเก็บ กระบอกน้ ำตำลมะพร้ำวที่ร องไว้ ตังแต่เ มื่อวำน พร้อมปำดงวงและแขวน
กระบอกน้ำตำลมะพร้ำวไว้เพื่อเก็บครังต่อไป คุณสำยชลก็มีส่วนช่วยด้วยเช่นกันคือ ช่วยคุณอำรีย์เก็บรวบรวม
กระบอกน้ำตำลมะพร้ำวกลับมำยังโรงเรือนส้ำหรับเตรียมพร้อมในกำรเคี่ยวต่อไป
หลังจำกน้ำน้ำตำลมะพร้ำวที่อยู่ในกระบอกมำกรองด้วยผ้ำขำวน้ำมำลงกระทะเคี่ยวที่ มีอยู่ 5 ใบ ทังหมดจะ
เป็นหน้ำที่ของคุณสำยชล ตลอดจนกำรน้ำไปปั่นด้วยเครื่องที่จะสะดวกและรวดเร็วกว่ำเมื่อก่อนที่ใช้บริกำรด้วย
มือ หลังจำกปั่นเรียบร้อยและพร้อมที่จะหยอด จึงเรียกลูกๆ มำช่วยกันหยอดอย่ำงรวดเร็วก่อนน้ำตำลมะพร้ำว
จะแข็งตัว คุณสำยชลจะท้ำน้ำตำลมะพร้ำวเป็ นก้อน ก้อนละครึ่งกิโล กับหนึ่งกิโลเท่ำนัน ไม่มีบรรจุลงปี๊บหรือ
เป็นชินเล็กๆ เพรำะในแต่ล ะวัน ก็แทบจะไม่พอกับควำมต้องกำรของลู กค้ำประจ้ำที่สั่งไว้ล่วงหน้ำ น้ำตำล
มะพร้ำวนำยพันธ์จึงไม่มีไปวำงขำยตำมที่ต่ำงๆ
ส้ำหรับวัสดุที่น้ำมำเป็นเชือเพลิงส้ำหรับเคี่ยวน้ำตำลมะพร้ำวนัน คุณสำยชลจะใช้เศษที่เหลือของไม้ไผ่ที่เป็น
ส่วนข้อจำกกำรท้ำข้ำวหลำมที่มีอยู่จ้ำนวนมำกจำกต้ำบลบ้ำนกุ่ม บริเวณใกล้เคียงกัน เนื่องจำกต้ำบลบ้ำนกุ่มนี
จะมีชื่อเสียงมำกส้ำหรับข้ำวหลำมอร่อยสุดเยี่ยมในระดับโอท็อปเชียวครับ

คุณสำยชลและครอบครัวจะใช้เวลำถึงประมำณเที่ยงวันรอบแรกเสร็จเรียบร้อย กินอำหำรกลำงวันพร้อมมีเวลำ
พักผ่อน เพรำะว่ำประมำณบ่ำย 4 โมง จะเริ่มเป็นหน้ำที่ของคุณอำรีย์อีกครัง เริ่มปีนต้นมะพร้ำวพร้อมเก็บกระ
บอกน้ำตำลมะพร้ำวและปำดงวงพร้อมใส่กระบอกเพื่อเตรียมไว้เก็บในวันต่อไป เรียกว่ำลงมือปฏิบัติงำนภำค
บ่ำยอีกครังเป็นเช่นนีตลอดไปชนิดไม่มีวันหยุด
“ผมมีลูก 3 คนครับ อยำกให้ช่วยกันประคองอำชีพนีไว้เพรำะมีพร้อมทุกอย่ำงอยู่แล้ว ที่เหลือคือควำมขยันและ
อดทนเท่ำนัน หวังว่ำต้องมีสักคนที่มำสำนต่อ เมื่อถึงเวลำนันผมคิดว่ำน้ำตำลมะพร้ำวของผมน่ำจะมีกำรพัฒนำ
ในรูปแบบใหม่ๆ ได้เกิดขึน เหมือนเช่นตอนนีมีคนเริ่มสั่งไปเป็นของช้ำร่วยกันเยอะ โดยบรรจุลงไปในบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีหลำกหลำยรูปแบบตำมที่จัดหำมำให้ เชื่อแน่ว่ำต่อไปต้องมีกำรพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อน้ำ
น้ำตำลมะพร้ำวมำบรรจุเพื่อน้ำไปเป็นของช้ำร่วยในหลำกหลำยงำน เช่น งำนศพ งำนขึนบ้ำนใหม่ หรืองำน
อื่นๆ ตำมที่เจ้ำภำพต้องกำรได้ทังสิน แต่ส้ำหรับงำนแต่งงำน เหมำะมำกๆ จริงๆ รับรองว่ำคู่สมรสรักกันหวำน
ฉ่้ำเหมือนควำมหวำนของน้ำตำลมะพร้ำวนำยพันธ์ ของผมแน่นอนครับ”
“หรือเมื่อไหร่คุณแต่งงำนหำกต้องกำรของช้ำร่วยที่เป็นน้ำตำลมะพร้ำว ผมคิดรำคำพิเศษเลยครับ” คุณสำยชล
บอกกับผมก่อนจำกกัน ขอบคุณมำกครับ ส้ำหรับหนุ่มใหญ่หัวใจล้นฝันคนนียังโสดและคงโสดอีกนำน เพรำะ
เวลำนีเนือคู่ยังไม่เกิดครับ เมื่อถึงเวลำนันต้องกลับมำใช้บริกำรคุณสำยชลแน่นอนครับ
ก่อนลำกลับ ต้องขอบคุณครอบครัวคุณสำยชลที่ได้มอบน้ำตำลมะพร้ำวที่เยี่ยมมำกติ ดมือกลับไปด้วย ส้ำหรับ
ผมเช่นกัน ขอมอบบทเพลงท่อนนีให้ไว้กับคุณสำยชลที่ชอบเพลงลูกทุ่ง เป็นท้ำนองคนกล่อมโลกเช่นกันไว้ร้อง
เวลำเคี่ยวน้ำตำลมะพร้ำว

หยุดโลกใบนีให้หำยกังวล
ฟังเสียงสำยชลคนจริงบ้ำนแหลม
ขอเรียนเชิญมิตรรักต่ำงแดน
และแฟนๆ แวะมำเยี่ยมหำ “สำยชล”
แฟนๆ ท่ำนใดสนใจหรือต้องกำรรำยละเอียดในทุกเรื่องรำวเกี่ยวกับน้ำตำลมะพร้ำว กรุณำติดต่อโทร. (081)
019-9132 คุยกับคุณสำยชลโดยตรงรับรองว่ำไม่ผิดหวัง เพรำะคุณสำยชลเป็นคนที่คุยสนุกแถมอัธยำศัยดี
มำกๆ ครับแฟนๆ น้ำตำลมะพร้ำวนำยพันธ์ รับสั่งท้ำส้ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรไปใช้และพร้อมส่งไปทั่วประเทศ
ด้วยนะครับ
แฟนๆ ครับ เนื่องจำกปัจจุบันได้ถูกก้ำหนดไว้แล้วด้วยอดีต แต่เรำมีสิทธิที่จะก้ำหนดให้เป็นอนำคตของเรำได้
เสมอ ส้ำหรับเวลำนันจะมีค่ำที่สุดก็ต่อเมื่อมันเหลือน้อยที่สุด และเรำมีชีวิตอยู่ช่ำงสันเหลือเกิน อย่ำพยำยำมรอ
คอยโชคชะตำฟ้ำลิขิตเพรำะมันจะท้ำให้เสียเวลำของชีวิตไปอย่ำงน่ำเสียดำย วันเวลำไม่สำมำรถย้อนกลับมำคืน
ได้อีก แต่วันเวลำมีเหลืออยู่เพื่อให้เรำได้รู้ว่ำสำมำรถท้ำสิ่งที่เรำต้องกำรได้เสมอ เวลำอำจจะไม่รักษำทุกสิ่งแต่
สำมำรถที่จะรักษำควำมจริงที่เกิดขึนได้ทุกวันของเรำ เรำไม่จ้ำเป็นต้องเหมือนใครและไปแข่งกับใคร แค่แข่ง
กับตัวเองก็น่ำจะพอแล้ว เรำหนีควำมจริงไปไม่พ้น จ้ำไว้สิ่งที่ได้มำฟรีๆ กับเวลำคือควำมแก่ชรำ แต่สิ่งที่เรำ
แสวงหำคือคุณค่ำส้ำหรับชีวิต ขอบคุณ สวัสดี

