ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปกับการท้าน้าตาลมะพร้าว

ผู้เขียนเกิดมาท่ามกลางสวนมะพร้าวที่รายล้อม แม้ว่าบ้านอยู่ท้ายตลาดอัมพวาก็ตาม แต่ก็เต็มไปด้วย
สวนมะพร้าว มีทังไว้เก็บผลและไว้ท้าน้าตาล จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวและท้า
น้าตาลมะพร้าวมากจังหวัดหนึ่ง แต่สถิติการปลูกมะพร้าวกลับมีจ้านวนที่ลดลงจากอดีต ตัวอย่าง ในปี พ.ศ.
2526 จั งหวัดสมุทรสงคราม เคยมีพืนที่ป ลู ก มะพร้ าว ประมาณ 124,790 ไร่ เป็นพืนที่ปลู กเพื่ อ เก็ บ ผล
ประมาณ 35,567 ไร่ เป็นพืนที่ปลูกเพื่อท้าน้าตาล ประมาณ 89,223 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 พืนที่การปลู ก
มะพร้าวได้ลดลงอย่างฮวบฮาบ เหลือพืนที่ปลูกมะพร้าว ประมาณ 72,976 ไร่ และเป็นพืนที่ปลูกเพื่อท้าน้าตาล
เพียง 16,428 ไร่ เท่านัน พืนที่ที่หายไปเหล่านันหายไปไหนหมด
การท้าน้าตาลมะพร้าว เป็นอาชี พดังเดิมอยู่คู่จังหวัดสมุทรสงครามมาช้านานกว่า 200 ปี ซึ่งบริเวณ
ใกล้ปากอ่าวลุ่มน้าแม่กลองเต็มไปด้วยพืนที่สวนปลูกมะพร้าวและมีการท้าน้าตาลมะพร้าวในบริเวณบางนางจีน
และบางขันแตกกันเป็นส่วนมาก (ปัจจุบัน เป็นต้าบลท้ายหาด และต้าบลบางขันแตก อ้าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม)
การท้าน้าตาลมะพร้าว เป็นการน้าน้าตาลสดที่ได้จากช่อดอกมะพร้าว ที่เรียกว่า “จั่น” มาเคี่ยวด้วย
ความร้อนให้ระเหยจนเหลือแต่น้าเหนียวข้นและเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งเมื่อเย็นตัว เรียกว่า น้าตาลปึก และ
น้าตาลปี๊บ ขันตอนการท้าน้าตาลมะพร้าวเริ่มตังแต่ปลูกมะพร้าว การลงตาลหรือการโน้มจั่น การปาดตาล การ
เก็บน้าตาลสด การเคี่ยวตาล การหยอดน้าตาลปึกและการเทใส่ปี๊บ

การปลูกมะพร้าว เพื่อท้าน้าตาล
การปลูกมะพร้าวเพื่อท้าน้าตาล ควรพิจารณาถึงพันธุ์ที่ให้น้าตาลสดมาก ให้น้าตาลสดได้นาน และต้น
ไม่สูง พันธุ์มะพร้าวที่เหมาะกับการท้าน้าตาลจะต้องให้ปริมาณน้าตาลสดมากและมีต้นเตีย แยกมะพร้าวท้า
น้าตาลออกเป็น

มะพร้าวตาลต้นไม่สูง
1.มะพร้าวเล็ก หรือมะพร้าวพันธุ์เบา จะให้ช่อดอกหรือจั่นแรกเมื่ออายุได้ 3 ปี หลังจากปลูก มีล้าต้นเตีย
สะดวกต่อการปีนป่ายขึนไป โตเต็มที่ สูงประมาณ 12 เมตร ทางใบสัน ให้ผลผลิตนาน ประมาณ 35-40 ปี จั่น
ค่อนข้างเล็กแต่ให้จั่นมาก การโน้มจั่นลงง่ายไม่ค่อยหัก กาบห่อหุ้มจั่นอ่อนไม่แตกง่าย ได้แก่ พันธุ์มะพร้าวหมูสี
ต่างๆ เช่น หมูเขียว, หมูสีเหลือง, หมูสีส้ม, หมูสีหม้อ ส่วน “มะพร้าวน้าหอม” นัน แม้มีล้าต้นเตีย แต่เมื่อน้า
น้าตาลสดไปเคี่ยวจะได้เนือน้าตาลน้อย ไม่ค่อยหวาน และล้าต้นสูงเร็ว หากเอาไว้เพื่อขายเป็นน้าตาลสดก็ให้
น้าตาลสดช่วงสันๆ น้าตาลสดหมดเร็ว ปาดตาลไม่ได้นาน ปาดได้แค่ครึ่งจั่นน้าตาลก็หมด จึงไม่นิยมปลู ก
“มะพร้าวน้าหอม” เพื่อท้าน้าตาล แต่เหมาะที่จ ะปลูกไว้เพื่อขายเป็นมะพร้าวผลอ่อน ส่วนพันธุ์หมูสีหม้อมีล้า
ต้นเตีย ให้ปริมาณน้าตาลสดมากที่สุดในบรรดาพันธุ์หมูสีด้วยกัน
2.มะพร้าวกลาง มีความสูงของล้าต้นก้ากึ่งระหว่างมะพร้าวเล็กกับมะพร้าวใหญ่ เริ่มให้ช่อดอกหรือจั่นแรก เมื่อ
อายุได้ 5-6 ปี เช่น พันธุ์หมูสีกลาย, พันธุ์ทะเลบ้ามีจั่นแบนใหญ่ ให้น้าตาลสดปริมาณมากพอสมควร เนื่องจาก
มีจั่นที่ใหญ่ท้าให้การโน้มจั่นลงท้าได้ยาก จึงไม่ค่อยนิยมเท่าไร
3.มะพร้าวใหญ่ ล้าต้นใหญ่ โตเต็มที่สูงประมาณ 18 เมตร ทางใบใหญ่และยาว ถ้ามีการดูแลบ้างจะเริ่มให้ผล
เมื่ออายุ 6-7 ปี อายุยืน ให้ผลผลิตนาน ประมาณ 80 ปี มะพร้าวต้นสูงมีผลโต เนือหนาปริมาณเนือมากและให้
ปริมาณน้าตาลสดมาก อันเป็นจุดเด่นของมะพร้าวใหญ่ แต่ข้อเสียของมะพร้าวใหญ่ใช้ท้าตาลได้ไม่นาน เพราะ
ล้าต้นจะสูงเร็ว ท้าให้ยากล้าบากต่อการปีนป่ายขึนไป เช่น พันธุ์กะโหลก ปากจก ทะลายร้อย เป็นต้น

การปลูกมะพร้าวเพื่อท้าน้าตาลมักจะไม่ได้ผลของมัน เนื่องจากจั่นมะพร้าวจะถูกปาดจนสุดงวง จึงท้าให้ไม่มี
ดอกจะติดเป็นผลได้
การลงตาล หรือการโน้มจั่น
การลงตาล หรือการโน้มจั่น จะเริ่มเมื่อมะพร้าวออกจั่นได้ 1 เดือน ความยาว 40-50 เซนติเมตร
ชาวสวนจะเริ่มลงตาลหรือโน้มจั่นที่ชีขึนให้งอลง การโน้มใช้เชือกปอหรือเฉือนเอาผิวทางมะพร้าวออกเป็นเส้น
แทนเชือก แต่ปัจจุบันใช้เชือกฟางแทนกันหมด โดยลอกกาบหุ้มจั่นออกแล้วมัดเป็นเปลาะๆ ด้วยเชือก เพื่อ
ไม่ให้ช่อดอกหรือจั่นกระจายออก หรือบางรายก็ไม่ลอกกาบจั่นออก จากนันใช้เชือกผูกที่ปลายจั่น ดึงเชือกให้
ปลายจั่นโน้มโค้งลงนิดหน่อยผูกปลายเชือกอีกด้านกับทางมะพร้าวปล่อยไว้อย่างนัน วันรุ่งขึนจึงมาดึงเชือกให้
ตึงลงอีก จั่นจะโค้งตามลงมาอีก ให้ท้าเช่นนีติดต่อกัน 4-5 วัน จนกว่าจั่นจะโค้งลง หรืออยู่ใกล้แนวขนานกับล้า
ต้น ลักษณะของปลายจั่ นที่โ ค้งลงพืนดิน จะท้าให้น้า ตาลสดที่จะไหลออกมาจากจั่นลงในกระบอกรองรับ
น้าตาลสดได้สะดวก และไม่ไหลออกนอกกระบอก

การลงตาลหรือโน้มจั่น
“ถ้าไม่โน้มจั่น จะเกิดอะไรขึ้น ” ถ้าไม่โน้มจั่น ก็จะท้าให้จั่นเหยียดตรงออกไปหรือขนานกับพืนดินใช้
กระบอกรองรับ น้าตาลสดไม่ได้ เมื่อครบก้าหนดการลงตาลแล้วจึงปาดปลายจั่นออกไป ประมาณ 10-15
เซนติเมตร ปล่อยให้น้าตาลสดไหลลงพืนดินโดยที่ยังไม่ต้องใช้กระบอกรองรับ ปล่อยทิงไว้ 2-3 วัน จึงเริ่มใช้
กระบอกรองรับน้าตาลสดได้ สาเหตุที่ยังไม่รองรับน้าตาลสดในวันแรกๆ นัน ก็เพราะน้าตาลสดมีความหวาน
น้อย การลงตาลหรือการโน้มจั่นมีความส้าคัญและต้องใจเย็น เพราะโน้มจั่นเร็วเกินไป จะท้าให้จั่นหัก น้าตาล
สดไหลออกมาไม่สะดวก ต้องปล่อยให้ติดผลอย่างเดียว แต่ผลที่ได้มักไม่ค่อยสมบูรณ์

ขึนตาลและปาดตาล
การขึนตาลและปาดตาลเป็นหัวใจของการท้าตาลก็ว่าได้ เพราะถ้าไม่มีการปาดตาลก็จะไม่ได้น้าตาล
สดมาเคี่ยวตาล การจะขึนไปยังยอดมะพร้าวเพื่อปาดตาลได้ต้องอาศัยไม้บันไดไต่ขึนไป ที่เรียกว่า “ไม้พะอง”
ถ้าต้นเตียก็ไม่ต้องใช้ไม้พะอง ต้นสูงเลยศีรษะแล้วต้องใช้ ไม้พะองคือล้า ไม้ไผ่ที่ตัดกิ่งแขนงแต่ละปล้องออกให้
เหลือกิ่งแขนงยาวเท่าเท้าคนให้เหยียบขึนได้ ถ้าไม่ใช้ไม้พะองเหยียบไต่ขึนไป อาจใช้มีดบากล้าต้นเป็นร่องลึก
ให้เท้าเหยียบได้ ท้าเป็นขันบันไดขึนไปก็ได้ เหมาะส้าหรับมะพร้าวที่มีล้าต้นใหญ่ การปาดตาลจะเฉือนเอา
ปลายจั่นออกไปบางๆ นิดเดียว ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตร

หนุ่มปาดตาลปัจจุบัน
การปาดตาล จะปาดตาลวันละ 2 ครัง คือช่วงตอนเช้าและช่วงตอนเย็น ช่วงตอนเช้าเริ่มตังแต่ ตี 4
กว่าๆ จนถึง 9 โมงเช้า ช่วงตอนเย็น ตังแต่ 4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม (16.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา) มีดปาด
ตาลเป็นเครื่องมือหลักในการปาดตาล มีดปาดตาลจึงเป็นเครื่องมือหาเลียงชีพประจ้ากายของคนปาดตาล ถ้า
ขาดมีดปาดตาลแล้ว กระบวนการต่างๆ ในการผลิตน้าตาลต้องพลอยหยุดชะงักไปด้วย เพราะจะขาดวัตถุดิบ
หลักในการผลิตน้าตาล นั่นก็คือ น้าตาลสด ที่ได้มาจากการปาดตาลด้วยมีดปาดตาล มีดปาดตาลแต่ละท้อ งถิ่น
มีลักษณะแตกต่างกันออกไป มีทังมีดปาดตาลมะพร้าว และมีดปาดตาลโตนด มีดปาดตาลเป็นมีดที่มีขนาดใหญ่
ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สันหนา ส่วนท้ายกว้างและตัดตรง ใบมีดคมมาก ต้องฝนลับอยู่เสมอ เขาบอกว่า
เป็นมีดรูปทรงปลากราย มีดปาดตาลจะถูกเก็บในฝักคาดไว้กับเอวด้านหลังของคนปาดตาล

มีดปาดตาล
อัมพวาเคยมีโรงตีเหล็กและตีมีดปาดตาลที่มีคุณภาพดีอยู่ใกล้ๆ สะพานไม้ใหม่ แต่เมื่อกระแสการเที่ยว
ตลาดน้าอัมพวามาแรง จึงเลิกกิจการ เปลี่ยนเป็นร้านขายของต้อนรับนักท่องเที่ยว ถ้าไม่ปาดตาลหรือปลายจั่น
ออกในแต่ละวัน จะท้าให้ท่อน้าท่ออาหารที่ปลายจั่นเกิดการอุดตัน น้าตาลสดไม่ไหลออกมา ไม่ต่างอะไรกับ
การกรีดยางเพื่อให้ได้น้ายาง ถ้าปล่อยจั่นทิงไว้ไม่ปาดเลย จั่นจะสร้างเยื่อเจริญปิดไม่ให้น้าตาลสดไหลออกมา
จะให้ไหลอีกต้องปาดใหม่ จั่นหนึ่งสามารถปาดตาลได้ 1 เดือน หรือปาดจนกระทั่งไม่เหลือส่วนที่เป็นจั่นให้ปาด
ต่อไป และจะมีจั่นเจริญออกมาให้ปาดได้ทุกเดือน บางต้นสามารถปาดได้ถึง 2 จั่น ในเวลาคาบเกี่ยวกัน
การรองรับน้าตาลสด
การรองรับน้าตาลสด ใช้ภาชนะที่เรียกว่า กระบอก ไว้รองรับ เดิมใช้กระบอกไม้ไผ่ขนาดโตกว่าจั่น
เพื่อให้สามารถสอดปลายจั่นเข้าไปในกระบอกได้ ใกล้ปลายปากกระบอกเจาะรูร้อยเชือกไว้ แต่ก่อนใช้เชือกปอ
เดี๋ยวนีใช้เชือกไนล่อนกันหมด เพราะไม่มีใครท้าเชือกปอหรือการฟั่นปอ (ในอดีตผู้เขียนเคยเห็นการฟั่นปอ
ก่อนนันยังมีอาชีพฟั่นปอขาย เพื่อใช้ท้าเชือกส้าหรับร้อยกระบอกตาล แม่บ้านหรือสาวผู้ว่างงานอยู่กับบ้าน จะ
ฟั่นปอโดยซือปอที่ลอกแล้วมาแช่น้าพอนิ่ม ฉีกเป็นเส้นเล็กๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แล้วใช้มือปั่นไปกับน่องจนเกิด
เป็นเกลียวเชือก น่องจะด้านลาย)

กระบอกตาลไม้ไผ่

ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้กระบอกอะลูมิเนียมและกระบอกพลาสติกแทนกระบอกไม้ไผ่กันหมด เนื่องจาก
กระบอกไม้ไผ่หายาก มีน้าหนักมากกว่ าและมีราคาแพง ส่วนกระบอกพลาสติกราคาถูกกว่า แต่จะถูกกระรอก
หนู เจาะทะลุได้ง่าย ส้าหรับกระบอกอะลูมิเนียมมีราคาแพงกว่า แต่มีน้าหนักเบา ส่วนมากจึงเลือกใช้กระบอก
อะลูมิเนียม

กระบอกตาลอะลูมิเนียม
เก็บน้าตาลสด
การเก็บน้าตาลสด แบ่งออกเป็น 2 ช่วง พร้อมกับการปาดตาล คือช่วงเช้า ตังแต่ ตี 4 กว่าๆ จนถึง 9
โมงเช้า ตอนเย็น ตังแต่ 4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม หลังจากปลดกระบอกตาลออกแล้ว แขวนเชือกกระบอกตาลไว้กับ
ฝักมีดที่มีหงอนยื่นออกมาไว้ส้าหรับรับการแขวนกระบอกตาลโดยเฉพาะ แล้วก็จะปาดตาล ปาดเสร็จจึงไต่ลง
จากต้นหนึ่งไปขึนอีกต้นหนึ่งต่อๆ ไป

ไม้พะยอม

ภายในกระบอกตาลจะใส่เนือไม้สับชนิดใดชนิดหนึ่งลงไป เช่น ไม้พะยอม ไม้เคี่ยม และไม้ตะเคียน
เนือไม้เหล่านีเป็นสารกันเสีย (preservative) แบบธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้น้าตาลสดบูดเสีย และการเก็บ
ล่าช้าจะท้าให้น้าตาลสดเสียได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้ไม้พะยอมกัน ไม้พะยอม ถุง 5 กิโลกรัม ราคาถุง
ละ 50 บาท ส่งมาจากภาคใต้ ถ้าไม่ใส่ไม้พะยอมจะท้าให้เคี่ยวน้าตาลไม่แห้ง หากใช้ไม้ตะเคียนจะได้น้าตาลสี
เข้มออกแดง
การเก็บช่วงเช้าเอากระบอกที่รองรับไว้ทังคืนลงมา จะได้น้าตาลสดมาก เพราะใช้เวลารองทังคืน ได้
น้ า ตาลสดประมาณ 1-2 ลิ ตร จากนั นเปลี่ ยนกระบอกใหม่แทน ช่ว งเย็นก็จะเอากระบอกที่รองรับตลอด
กลางวันลงมา จะได้น้าตาลสดน้อยกว่า ประมาณ 0.5-1 ลิตร และเปลี่ยนกระบอกใหม่อีกเช่นกัน เฉลี่ยน้าตาล
สด 5 ลิตร ได้จากมะพร้าว 3 ต้น (ทังเช้าและเย็น) น้าตาลสดที่เก็บในตอนเช้าจะน้า ไปเคี่ยวในวันนันเลย การ
เก็บในตอนเย็น น้าตาลสดที่ได้จะยังไม่เคี่ยวในตอนเย็น แต่จะต้มให้น้าตาลสดเดือดและปล่อยทิงเพื่อรอเคี่ยวใน
ตอนเช้า หรือเคี่ยวพร้อมกับน้าตาลสดที่เก็บได้ในตอนเช้า
การหาบกระบอกตาลจะใช้การหาบในระยะทางใกล้ ๆ หาบข้างหนึ่งแขวนกระบอกตาล 20-30
กระบอก รวมกระบอกตาลที่หาบแต่ละครัง 40-60 กระบอก ระยะทางที่ไกลจะใช้รถเข็น โดยน้าน้าตาลสดจาก
กระบอกมาเทใส่ในถังพลาสติกบนรถเข็น ถังมีความจุ 20 ลิตร กระบอกตาลที่ใช้แล้วต้องล้างให้สะอาด ลวก
ด้วยน้าร้อนจากกระทะบนเตาตาลและวางซ้อนเป็นชันๆ ผึ่งให้แห้งสนิทก่อนน้าไปใช้ กระบอกตาลไม่สะอาดจะ
ท้าให้การรองรับน้าตาลสดเสียได้
เคี่ยวตาล
การเคี่ยวตาล เป็นการท้าให้เข้มข้น (concentration) โดยน้าน้าตาลสดเทลงในกระทะใบบัว มีความจุ
80 ลิตร ที่ตังอยู่บนเตา เตาตาลขนาดใหญ่จะตังกระทะได้ 3-4 ใบ มีปล่องควันไฟสี่เหลี่ยมสูงเป็นที่สังเกตได้
ง่ายถึงต้าแหน่งเตาตาล เตาตาลอยู่ในโรงเรือนเปิดที่เรียกว่า โรงเตาตาล กรองน้าตาลสดด้วยผ้าขาวบาง เพื่อ
กรองเอาเศษไม้ออก

กระทุ้งน้าตาลให้เย็นตัว

เชือเพลิงที่ใช้ไม่จ้ากัด ใช้ไม้อะไรก็ได้ ตังแต่ไม้ไผ่ เศษไม้ต่างๆ จากโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงงานท้า
เฟอร์นิเจอร์ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว กาบมะพร้าว และส่วนอื่นๆ ของมะพร้าวที่แห้ง ปัจจุบัน กาบมะพร้าว
ใช้ท้าเป็นวัสดุปลูก จึงไม่ค่อยมีมาท้าเป็นเชือเพลิง การเคี่ยวตาลน้าตาลสดจะค่อยๆ เดือด จนเริ่มเดือดเป็นฟอง
ฟอดอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฟองล้นออกจากกระทะ จึงใช้ลอมสานด้วยไม้ไผ่ครอบลงไป ลอมคล้าย
กับกระบุงใหญ่แต่ปากและก้นเปิดออก หรือคล้ายกับท่อไม้ไผ่สานขนาดใหญ่ น้าตาลเดือดเป็นฟองปุดๆ อยู่ใน
ลอมไม่ล้นออกนอกกระทะ ลอมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่ากระทะ ประมาณ 50
เซนติเมตร

ตักใส่ปี๊บ
ระหว่างการเคี่ยวบางรายใส่ใบเตยลงไปด้วย เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมสักพักก็จะตักใบเตยออก เคี่ยวไปจน
น้าตาลเริ่มเหนียวเข้มข้นเป็นสีน้าตาลอ่อน จึงยกออกจากเตา วางในวงยางรถยนต์หรือขาตัง ใช้เหล็กกระทุ้ง
เป็นเหล็กขดให้เป็นลูกกลมแบน มีความเป็นสปริงคล้ายกับที่ตีไข่ กระแทกเหล็กกระทุ้งลงในน้าตาล ท้าขึนๆ
ลงๆ เพื่อให้น้าตาลเย็นตัวลงหรือใช้พัดลมเป่า เมื่อน้าตาลเริ่มจะเย็นแต่ยังไม่แข็งตัวจึงเทลงในปี๊บจนเต็มปี๊บ
หรือหยอดน้าตาลเป็นก้อนเล็กๆ เป็นปึกๆ ตามขนาดหรือรูปแบบที่ต้องการบนผ้าขาวหรือแบบพิมพ์ ใช้เวลาใน
การเคี่ยวตาล 2-3 ชั่วโมง น้าตาลสด 1 กระทะ เคี่ยวได้น้า ตาลปี๊บ 15 กิโลกรัม หรือน้าตาลปี๊บ 1 ปี๊บ ใช้
น้าตาลสดจากมะพร้าว 40-60 ต้น จ้านวนการไต่ขึนและไต่ลงต้นมะพร้าวไม่น้อยกว่า 160 ครัง ถ้าใช้แรงงาน
ในครอบครัว ครอบครัวหนึ่งจะเคี่ยวน้าตาลปี๊บได้ครึ่งปี๊บ ถ้าครอบครัวใหญ่มีแรงงานหลายคน วันหนึ่งจะเคี่ยว
ได้ถึง 2 ปี๊บ น้าตาลปี๊บ 1 ปี๊บ หนัก 28-30 กิโลกรัม (ปกติหนัก 30 กิโลกรัม) ราคาปี๊บละ 850 บาท ขายปลีก
กิโลกรัมละ 30 บาท
วิธีการบ้ารุง ดูแลมะพร้าวท้าตาล
การบ้ารุงดูแลมะพร้าวท้าตาลมักไม่ค่อยพิถีพิถันเหมือนไม้ผลอื่น เนื่องจากมะพร้าวปลูกบนร่องสวน มี
ร่องน้าหล่อเลียงตลอด ซึ่งระดับน้าจะสูงหรือต่้าตามการขึนลงของน้าทะเล ชาวสวนมักไม่ใส่ใจเรื่องการใส่ปุ๋ย

มากนัก ต้นอายุได้ 1 ปี ใส่แต่ปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 1 ก้ามือ ต่อปี เมื่อต้นอายุได้ 4 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ต้นละ
1 ก้ามือ เช่นกัน ใส่ปีละครัง และไม่จ้าเป็นต้องโกยดินเลนจากท้องร่องสวนขึนมาเหมือนกับสวนผลไม้อื่น ถ้ามี
ศัตรูมารบกวน เช่น แมลงด้าหนาม จะท้าลายต้นมะพร้าวโดยการกัดกินที่ผิวใบและยอดอ่อน ท้าให้ใบมะพร้าว
เป็นสีขาว ผลผลิตลดลง
เมื่อแมลงด้าหนามเกิดการระบาดจะไปแจ้งทางเกษตรอ้าเภอ เพื่อหาทางป้องกันก้าจัดต่อไป ส่วนด้วง
แรดจะเข้าท้าลายต้นมะพร้าวโดยการกั ดที่คอมะพร้าว ซึ่งถือเป็นส่วนส้าคัญของต้นมะพร้าวจนเป็นแผล ด้วง
งวงหรือด้วงไฟศัตรูตัวส้าคัญและอันตรายมาก ด้วงไฟ จะเข้าไปวางไข่และอาศัยอยู่ในคอมะพร้าว ท้าให้ใบ
มะพร้าวหุบลงและคอมะพร้าวหักและยืนต้นตาย ชาวสวนจะไปซือสารเคมีที่ร้านจ้าหน่ายสารเคมี โดยทางร้าน
จะจัดสารเคมีให้มาหยอดตามยอดมะพร้าวเอง สัตว์ศัตรูมีกระรอกกับหนูมากัดกินผลและเจาะกระบอกตาล
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูการท้าน้าตาลมะพร้าว
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อดูการท้าน้าตาลมะพร้าวก้าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติอย่างมาก เตาตาลหลายเตาได้เปิดให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาดูการท้าน้าตาลมะพร้าวตังแต่อ้าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อยมาจนเข้าสู่อ้าเภอเมือง อ้าเภออัมพวา และอ้าเภอบางคนที ของจังหวัด
สมุทรสงครามถึงอ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่ละเตามีสิ่งอ้านวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยว
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า ร้านจ้าหน่ายอาหารขบเคียวและเครื่องดื่ม เป็นต้น และเริ่มมีกรงเลียงสัตว์ต่างๆ ให้
นักท่องเที่ยวดูกันบ้างแล้ว ถ้าให้ง่ายไปตลาดน้าอัมพวาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒ นานุรักษ์ ที่นั่นจะได้เห็ น
ขันตอนการท้าน้าตาลมะพร้าวอัมพวาตลอดทุกขันตอน หรือจะไปที่ เตาตาลไทยเดิม 2 เส้นทางไปตลาดน้าท่า
คา จากถนนแม่กลอง-ด้าเนินสะดวก เข้าไปเพียง 1 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ มี คุณไพโรจน์ และ คุณสม
พร คงวิจิตร ทังสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของกิจการ อายุ 53 ปีเท่ากัน

คุณไพโรจน์ คงวิจิตร

เตาตาลไทยเดิมแรกเริ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาร่วม 40 ปี ซึ่งเตาตาลไทยเดิมแรกอยู่ติดถนนแม่
กลอง-ด้าเนินสะดวก เป็นของแม่และสืบทอดมาถึงพี่ชายให้หลานชายดูแล ส่วนคุณไพโรจน์ได้แยกตัวมาท้าเตา
ตาลไทยเดิม 2 ได้ 4 ปี แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมาก มีรถตู้วันละประมาณ 20-40 คัน รถบัส วันละ
3-4 คัน คุณไพโรจน์เป็นผู้ บรรยายให้ความรู้ในการท้าน้าตาลมะพร้าวอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง ใครมาที่
เตาตาลแห่งนีจะได้ซือน้าตาลมะพร้ าวแท้กลับไป รับรองไม่ปลอม เพราะได้เห็นขันตอนการท้าตลอด คุณ
ไพโรจน์ ให้ค้าแนะน้าในการพิสูจน์น้าตาลมะพร้าวหรือน้าตาลปี๊บปลอมไว้ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

น้าตาลปี๊บปลอม มีสีสดใสสวยงามเหมือนกับเทียนไข
มีรสหวานแหลมเหมือนกับน้าตาลโตนด (น้าตาลเมืองเพชร)
เวลาบีดู น้าตาลจะติดนิว ซึ่งเป็นผลมาจากการใส่แบะแซท้าให้เหนียวติดนิวมือ
เมื่อน้าไปละลายกับน้ากะทิ จะได้น้ากะทิไม่ข้น น้ากะทิจะใส ไม่หอมและไม่อร่อย
เมื่อน้าไปท้าขนมสังขยา ขนมจะไม่ขึนฟู
ถ้าผสมน้าตาลทรายมากก็จะแข็งมาก หักหรือบีออกยาก

การท้าน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวปลอมมีการท้ากันมาก เพราะต้นทุนการผลิตต่้า มีการเจือปนแป้งมัน
ส้าปะหลัง ใส่น้าตาลทราย ใส่แบะแซ เพราะวัตถุดิบเหล่านีมีราคาถูกกว่ามาก น้าตาลมะพร้าวจากเตาของคุณ
ไพโรจน์กม็ ีการใส่น้าตาลทรายเช่นกัน จะใส่ปี๊บละ 3 กิโลกรัม เหตุผลที่ต้องใส่ก็เพราะต้องการให้น้าตาลมีความ
แข็งไม่แตกหักง่ายระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นน้าตาลที่ต้องส่งไปในระยะทางไกลๆ ใช้เวลาเดินทางข้ามวัน
ข้ามคืน ดังนัน น้าตาลมะพร้าวที่ต้องเดินทางไกล ย่อมจะไม่ใช่น้า ตาลมะพร้าวแท้ มีโรงงานท้าน้าตาล
มะพร้าวที่รับน้าตาลสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรี มาส่งที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อท้าน้าตาลมะพร้าวระดับ
โรงงานอุตสาหกรรมส่งจ้าหน่ายทั่วประเทศ แน่นอนคงหนีไม่พ้นสิ่งเจือปน ถ้าต้องการได้น้าตาลมะพร้าวแท้ ให้
มาซือที่เตาตาลที่ก้าลังเคี่ยว สมัยก่อนนันน้าตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวส่งไปขายที่กรุงเทพฯ ขนส่งโดยทางเรือ
น้าตาลปี๊บจ้านวนมากบรรทุกในเรือเอียมจุ๊นล้าใหญ่ 5-6 ล้า ถูกลากไปโดยเรือยนต์ ใช้เวลาเดินทาง 3-4 วัน
ปัจจุบันสะดวกสบายมากขึนมีรถยนต์มารับหรือขับรถยนต์ไปส่งได้รวดเร็ว
คุณไพโรจน์ มีสวนมะพร้าวอยู่ 21 ไร่ มีต้นมะพร้าว ประมาณ 600 ต้น เป็นสวนมะพร้าวส้าหรับท้าน้าตาล
12 ไร่ ที่เหลือเป็นสวนมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวเก็บผลแก่ มีคนงาน 4 คน ไม่มีเงินเดือน จะได้รับเงินค่าจ้าง
รายวันจากน้าตาลสดที่เก็บได้ ค่าจ้างเก็บน้าตาลสด 1 ถัง (20 ลิตร) เป็นเงิน 50 บาท วั นหนึ่งสามารถเก็บ
น้าตาลสดได้ 30 ถัง รายได้ต่อวันไม่น้อยกว่า 1,500 บาท แต่ต้องท้างานหนัก ตื่นตังแต่ ตี 4 จนถึงช่วงเย็น 1
ทุ่ม ทุกวัน หลังจากน้าน้าตาลสดมาส่งที่เตาแล้วก็กลับไปพักผ่อน เมื่อถึงเวลาเก็บน้าตาลก็มา ซึ่งต้องมาเก็บให้
ตรงตามเวลา จึงท้าให้ไม่มีวันหยุด จะหยุดต้องบอกให้คนอื่นแทน หน้าที่หลักของลูกจ้างมีหน้าที่ปาดตาลและ
เก็บน้าตาลสดมาส่งที่เตาเท่านัน ส่วนการเคี่ยวตาลเป็นหน้าที่ของเจ้าของเตา

ผลิตภัณฑ์จากน้าตาลมะพร้าว
ปัญหาที่เจ้าของเตาตาลส่วนใหญ่ประสบกันอยู่ในขณะนีคือการขาดแคลนคนขึนตาล แม้จะมีรายได้ดี
แต่คนวัยหนุ่ม (สาวขึนตาลมีน้อย) ไม่ยอมมาท้ากัน เพราะมันไม่มีวันหยุดและเสี่ยง (พลัดตกต้นมะพร้าว) หาก
มีการฝึกแรงงานต่างชาติให้ขึนต้นมะพร้าวและปาดตาลเป็น อีกหน่อยแรงงานต่างชาติคงจะเต็มสวนมะพร้าว
เพราะแรงงานต่างชาติก็อยากจะท้า เนื่องจากได้ค่าจ้างสูง ต่อไปจะได้ไม่ ต้องง้อแรงงานไทย คุณไพโรจน์ บอก
ว่า การท้าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนีมีรายได้ดีกว่าการขายส่งน้าตาลเสียอีก
เตาตาลไทยเดิม 2 ของ คุณไพโรจน์ และ คุณสมพร คงวิจิตร อยู่ที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต้าบลบางกระบือ
อ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทางเข้าตลาดน้าท่าคา 1 กิโลเมตร โทร. (089) 915-0135, (087) 8213116

