ภูมิปัญญาการทํานํา้ ตาลจากบ้ านหัวป่ าขลู
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“ต้นจาก” จัดเป็ นพืชตระกูลปาล์มขึ้นบริ เวณริ มปากแม่น้ าํ และริ มฝั่งคลองที่มีน้ าํ ทะเลเข้าถึงหรื อ
บริ เวณนํ้ากร่ อย เจริ ญเติบโตได้ดีในดินเหนียวและค่อนข้างแข็ง ต้นจากจะมีลาํ ต้นอยูใ่ นดินเป็ นกลุ่มกอ
โดยมีใบแทงขึ้นมาเป็ นกอลักษณะใบคล้ายขนนก ดอกมีสีเหลืองสด ช่อดอกเรี ยกว่า “นกจาก” ซึ่งจะมีกา้ น
ช่อดอกหลายก้าน และมีงวงแทงออกมาระหว่างกาบใบที่อยูใ่ ต้ดิน เรี ยกว่า “พอนจาก” มีความยาวประมาณ
80-90 เซนติเมตร หากมีกาบใบมากเกินไปต้องตัดออก เพื่อให้งวงต้นจากงอกออกมา และช่วยให้งวงต้นจาก
ไม่หกั งอเสี ยรู ปทรงได้ง่าย ผลของต้นจากมีสีน้ าํ ตาลเข้มเบียดกันเป็ นกระจุก เรี ยก ทะลาย หรื อ โหม่ งจาก
มีจาํ นวนผลจากประมาณ 60 ผล ต้นจากขยายพันธ์โดยการแตกหน่อจากกอหนึ่งไปอีกหนึ่ง ภาษาชาวบ้าน
เรี ยกการขยายพันธุ์ของต้นจากว่า เดิน นอกจากนี้ตน้ จากสามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด กล่าวคือ เมื่อเมล็ด
(ผลจาก) หล่นในนํ้าแล้วลอยติดตามตลิ่งจะสามารถแตกหน่องอกรากขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับต้นมะพร้าว
สําหรับพื้นที่ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชที่มีตน้ จากเจริ ญเติบโตอย่างหนาแน่น ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 2
บ้านหัวป่ าขลู่ ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งมีตน้ จากเจริ ญเติบโตเป็ นบริ เวณ
กว้าง คนในท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากต้นจากโดยการทํานํ้าตาลจากซึ่งเป็ นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีการสัง่ สมและ
มีการสื บทอดมาเป็ นเวลายาวนาน
“นํ้าตาลจาก” สามารถใช้เป็ นเครื่ องดื่มได้ท้ งั ชนิดสดและชนิดต้มจนสุก มีรสชาติหวานเข้มข้นกว่า
นํ้าตาลมะพร้าว นํ้าตาลโตนด และนํ้าตาลอ้อย เนื่องจากต้นจากเป็ นพืชชอบนํ้าเค็มซึ่งเมื่อดูดซึมนํ้าเค็มเข้าไป
ผสมกับนํ้าในลําต้นทําให้กระบวนการผลิตนํ้าตาลที่มี รสหวานจัด งวงจากที่ให้น้ าํ ตาลได้ดี ต้องเป็ นงวงจาก
ที่ไม่อ่อนหรื อแก่เกินไป
เพราะงวงจากอ่อนหรื อแก่เกินไปจะให้น้ าํ ตาลน้อย หรื อไม่ให้น้ าํ ตาลเลย ซึ่ ง
ชาวบ้านเรี ยกว่า “ตาลไม่ออก” วิธีการสังเกตลูกจากอ่อน ทะลายและลูกยังเล็ก งวงมีสีค่อนไปทางเหลือง
ลูกมีสีน้ าํ ตาลอมเหลืองแก่ สําหรับ ลูกจากแก่จะมีสีเหลืองไปจนถึงสี เขียวแซมนํ้าตาลแก่ ผิวบริ เวณก้น
ของลูกมีลกั ษณะเป็ นร่ องรอยเรี ยกว่า “แตกทรามกิน” หรื อเรี ยกว่า “จากหนุ่ม” งวงจากหนุ่มซึ่งเหมาะกับ
การทํานํ้าตาลโดยสังเกตดูจากที่มีสีเหลืองเข้มอมนํ้าตาล ลูกมีสีน้ าํ ตาล สันของพูสีน้ าํ ตาลแก่ เมื่อเลือกงวง
จากและทะลายที่ตอ้ งการได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การตีงวงจากด้วยไม้เรี ยกว่า “ไม้ตีตาล” ซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นไม้ท่อนกลม ในวันแรกๆ เริ่ มตีเบาๆ และรักษาจังหวะในการตี ในวันต่อไปรักษาจังหวะการตีให้เท่า
เดิม การตีวนั หนึ่งๆเรี ยกว่า “มื้อหนึ่ง” และตีต่อไปอีก 10 วัน เรี ยกว่า “10 มื้อ” การตีแต่ละมื้อต้องมีจาํ นวน
การตี 100 ครั้ง หากมีจาํ นวนการตีไม่เท่าเดิม นํ้าตาลจะไม่ออก ส่ วนความหนักเบาในการตี เริ่ มจากเบาแล้ว
เริ่ มหนักขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อตีแล้ว ก็โยกงวงไปมา ซ้ายขวา ประมาณ 10-20 ครั้ง ซึ่งจะต้องทําเช่นนี้เหมือนกันทั้ง
10 มื้อ หยุดพัก 70 วัน แล้วเริ่ มตีและโยกงวงต่อ เช่นเดิม ถือเป็ นระยะที่ 2 โดยมีอีก 9-10 มื้อ ในช่วงนี้
ลองใช้มีดคมๆบากที่ปลายงวง ซึ่งอยูต่ ิดกับขั้วของทะลาย สังเกตดูหากมีน้ าํ หวานไหลออกมาแสดงว่าใช้ได้
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หากไม่มีน้ าํ หวานไหลออกมาเพียงเล็กน้อย ให้ตีและโยกงวงต่อไปอีก 1-2 มื้อ เมื่อนํ้าหวานไหลออกมามาก
ใช้มีดคมปาดปลายงวงจากให้ขาด โดยปาดจากล่างขึ้นบนให้เป็ นมุม 45 องศา ทําลิ้นงวงจากผิวบาง เพื่อ
ไม่ให้น้ าํ ตาลจากไหลลงสู่ โคนงวง และสะดวกในการรองลงกระบอก
กระบอกที่ใช้รองนํ้าตาลเรี ยกว่า “บอกตาล” ทําจากไม้ไผ่ป่า หรื อไม้ไผ่สีสุก ขนาดไม่เล็กหรื อใหญ่
เกินไป กระบอกตาลต้องมีขนาดที่พอเหมาะ ผิวไม้ไผ่ไม่บาง หรื อหนาเกิน สุ ดปากกระบอกด้านหนึ่งเจาะ
เป็ นรู กลมพอสวมงวงตาล(งวงจากที่น้ าํ ตาลลงไป) หากรู เล็กหรื อใหญ่เกินไป จะทําให้ แมลง หนู หรื องู ลง
ไปในกระบอกได้ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้สตั ว์หรื อแมลงมาทําลายกระบอกตาล จึงใช้วิธีการป้องกันโดย
ใช้กะลาครอบปิ ดไว้ที่ฝากระบอกตาล นอกจากนี้คุณสมบัติของฝาครอบยังช่วยป้องกันนํ้าฝนไม่ให้ลงไปใน
กระบอกได้
การรองนํ้าตาลจากจะทํากันในเวลาเย็น ของทุกวัน โดยใช้ “ทับปาดตาล” (มีดปาดตาลที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับเคียว) เพราะหน้างวงที่ปาด จะมีฝ้าสี ขาว เป็ นวุน้ และเป็ นตัวที่ทาํ ให้น้ าํ ตาลเปรี้ ยว การปาดงวงนั้น
ต้องปาดบางๆและรวดเร็ ว และประณี ต หากปาดให้หน้าขรุ ขระนํ้าตาลจะออกน้อย การปาดงวงถือเป็ นทั้ง
ศิลปะและภูมิปัญญาที่ตอ้ งอาศัยความชํานาญ เมื่อปาดเสร็ จแล้ว เอางวงตาลสอดเข้าไปในกระบอกตาล
นํ้าตาลจะไหลเข้าสู่ กระบอก และใส่ เศษสะเก็ดไม้เคี่ยม (ไม้ในท้องถิ่น) กระบอกละ 3-4 ชิ้น เพื่อเป็ นการ
เพิ่มรสหอมหวานให้กบั นํ้าตาล แกละป้องกันไม่ให้น้ าํ ตาลมีรสเปรี้ ยว รุ่ งเช้าถึงจะเก็บ กระบอกตาลและ
นํ้าตาลที่ได้ คือ นํ้าตาลสด สามารถดื่มได้ทนั ที หรื ออาจนําไปต้มเป็ นนํ้าตาลสุ ก (มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2542 เล่ม 4 : 1533)

ภาพที่ 1 การรองนํา้ ตาลด้ วยกระบอกตาล
นางสาวระพีร์ นนท์ทอง ประธานกลุ่มทํานํ้าตาลจากบ้านหัวป่ าขลู่ หมู่ที่ 2 ตําบลขนาบนาก อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ต้นจากประมาณ ร้อยละ80 % และ
ของพื้นที่ และในชุมชนมี 62 ครัวเรื อน ที่ใช้ประโยชน์จากต้นจากทั้งในการบริ โภคหรื อใช้ในการดํารงชีวิต
เช่น นํางวงจากมาผลิตเป็ นนํ้าตาล(เครื่ องดื่ม) นํ้าส้มจากเพื่อใช้ในการปรุ งอาหารนําผลสดมารับประทาน
หรื อใช้ตน้ จากทําเชื้อเพลิง ใช้ตบั จากมุงหลังคา (ใบจากที่นาํ มาเย็บติดกันเป็ นแผง)นอกจากนี้ ชาวบ้านการ
ทํานํ้าตาลเป็ นอาชีพเสริ มรองจากการทํานาข้าวและนากุง้
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ตําบลขนาบนาก จัดได้วา่ เป็ นชุมชนที่มีการสื บทอดภูมิปัญญาการทํานํ้าตาลจากมาเป็ นระยะเวลา
กว่า 200 ปี และมีการทํานํ้าตาลจากขายจนเป็ นสิ นค้าที่มีความโดดเด่นของชุมชน นํ้าตาลจากที่ได้มา
ชาวบ้านมักจะเคี่ยวจนเกือบแห้งเพื่อแปรรู ปเป็ นนํ้าตาลปี บ ด้วยวิธีการที่เรี ยกว่า “โซม” (การตีน้ าํ ตาลจากให้
เข้ากันเหมือนกับการตีไข่ดว้ ยเครื่ องตีไข่) หรื ออาจทํานํ้าตาลสด ที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “นํา้ ตาลใส” เพื่อนําไป
กลัน่ เป็ นสุ รา (เหล้าพื้นบ้าน) นํ้าตาลจากส่วนใหญ่จะนําไปขายให้กบั พ่อค้าคนกลางในอําเภอชะอวด ซึ่งจะเดิน
ทางเข้ามาซึ่งจุดรับซื้อนํ้าตาลสด ที่บา้ นหัวป่ าขลู่ หมู่ที่ 2 แห่งนี้ โดยจะขายส่ งเป็ นปี๊ บ
การเรี ยนรู ้การทํานํ้าตาลจากของคนในชุมชน เกิดขึ้นจากการได้เห็นได้สมั ผัสและคลุกคลีกบั ต้นจาก
และการทํานํ้าตาลจากมาตั้งแต่เกิด ได้เห็นขั้นตอนและกรรมวิธีต่างๆ ตั้งแต่การปาดจากหรื อนํานํ้าตาลจากมา
เคี่ยวหรื อกลัน่ เป็ นเหล้า โดยเริ่ มต้นจากการเป็ นผูช้ ่วย จากนั้นความชํานาญค่อยเพิ่มขึ้นจนทําเป็ นในที่สุด
อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ตรง โดยเห็นพ่อแม่ของตนทําอย่างไร แล้วนํามาทําตาม
ได้ หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ การทํานํ้าตาลจากของชาวตําบลขนาบนาก คือ วิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็ นวิชา
หรื ออาชีพที่ติดตัวมาตั้งแต่กาํ เนิด ทุกคนที่เกิดมาเป็ นลูกหลานในชุมชนจะมีความรู ้และความชํานาญการทํา
นํ้าตาลจากไปโดยอัตโนมัติ และด้วยคนในตําบลขนาบนาก มีอาชีพการทํานํ้าตาลเป็ นจํานวนมากจึงทําให้
ได้รับการส่ งเสริ มให้จดั ตั้งเป็ นกลุ่มของตําบลขึ้น ซึ่งเป็ นการรวมตัวของผูท้ ี่ประกอบอาชีพทํานํ้าตาลจากใน
หมู่บา้ นต่างๆ ทัว่ ทั้งตําบลขนาบนาก โดยได้รับการผลักดันและส่ งเสริ มจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นจาก
หลายๆ ฝ่ าย เช่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลขนาบนาก ร่ วมกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทํานํ้าตาลจาก โดย
จัดตั้งศูนย์รวมขึ้น ณ บ้านหัวปาขลู่ หมู่ที่ 2 ตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
องค์ ความรู้ของภูมปิ ัญญา
การทํานํ้าตาลมีข้ นั ตอนไม่ยงุ่ ยาก แต่ตอ้ งอาศัยการสังเกตและประสบการณ์ตงั แต่การเลือกงวงจาก
การตีตาล การปาดตาล การเก็บนํ้าตาล ตลอดจนขั้นตอนการเคี่ยวนํ้าตาลจากซึ่งต้องอาศัยแรงงานและ
ระยะเวลาในการเคี่ยวจนกว่าจะเป็ นนํ้าตาลจากที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งขั้นตอนการทํานํ้าตาล
จากมีดงั นี้
การเลือกต้ นจาก
ในการเลือกงวงจากให้น้ าํ ตาลจากจะต้องเลือก งวงต้นจาก จากต้นโตเต็มที่ คือ ต้องมีอายุ 6-7 ปี
และเลือกงวงจากที่เหมาะสมโดยเลือกต้นละไม่เกิน 1 งวง เพื่อให้มีงวงจากไว้ใช้ในครั้งต่อไป และเป็ นการ
ทิ้งให้ระยะให้งวงต้นจาก ได้แตกหน่อ(ช่อดอก) ขึ้นมาใหม่ งวงจากแต่ละงวงมีระยะเวลาในการให้น้ าํ ตาล
จากได้นาน 1-2 เดือน หรื อจนกว่างวงต้นจากถูกปาดสั้นลงเรื่ อยๆ จนสุ ดช่วงที่จะให้น้ าํ ตาล
การทําและเก็บนํา้ ตาลจาก
การทํานํ้าตาลจากเริ่ มต้นจากขั้นตอนตีงวงต้นจาก ในอดีตการตีงวงต้นจากซึ่งในอดีตไม้ตีตาลทํา
จากโคนต้นลําพู เพราะโคนต้นลําพูจะมีความนุ่มเมื่อนํามาตีแล้วงวงต้นจากจะไม่ช้ าํ หรื อแตกหัก ในปั จจุบนั
ใช้ไม้ชนิดใดก็ได้ แต่ตอ้ งนําวัสดุที่ให้ความนุ่มมาพันหรื อรัดรอบไม้ตี เช่น ยางรถ ผ้า หรื อ รองเท้าฟองนํ้า
เป็ นต้น เพื่อให้ความนุ่ม เนื่องจากไม้ลาํ พูค่อนข้างหายากขึ้น การตีจะเป็ นการกระตุน้ ให้งวงต้นจากสร้าง
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นํ้าหวาน ซึ่งในการตีงวงต้นจากจะตีเป็ น 2 ช่วง คือ ระยะแรกใช้เวลาในการตีงวงจาก เป็ นเวลา 7 วัน โดย
ในวันแรกเริ่ มตีเบาๆ และเริ่ มตีหนักขึ้นเรื่ อยๆในวันถัดมา ในการตีตอ้ งรักษาจังหวะการตีให้สมํ่าเสมอทั้ง 7
วัน จากนั้นจึงตีและตามด้วยการโยกงวงต้นจากในระยะที่สอง โดยทําต่อเนื่องกัน เป็ นเวลา 10 วัน หรื อ
ชาวบ้านเรี ยกว่า “10 มื้อ”

ภาพที่ 2 สาธิตการตีงวงจาก
ก่อนเข้าสู่ การปาดงวงต้นจากซึ่งต้องทําในระยะที่ 2 นี้ โดยใช้มีดคมๆ (มีดทับ) ปาดปลายงวงที่อยู่
ติดกับขั้วของทะลาย โดยปาดจากล่างขึ้นบนเป็ นมุม 45 องศา จะเริ่ มปาดงวงต้นจากในเวลาตอนบ่าย หรื อ
ตอนเย็น โดยจะเริ่ มปาดงวงจากในช่วงบ่าย คือ เวลา 15.30 น-16.00. ช่วงเย็นเวลา 17.00 น. เมื่อปาดงวงต้น
จากเรี ยบร้อยแล้ว ถ้าสังเกตเห็นมีน้ าํ หวานไหลออกมาแสดงว่าใช้ได้ ส่ วนมากแล้วนํ้าหวานจะไหลได้ดี
ในช่วงหน้าฝน แต่หากมีน้ าํ หวานไหลออกมาน้อย ต้องใช้วิธีการตีงวงต้นจากและกระทําตามขั้นตอนต่างๆ
ซํ้า แต่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าทั้งระยะแรกและระยะที่สอง คือ ใช้เวลา 1-2 วัน เมื่อมีน้ าํ หวานไหลออกมามาก
แล้วใช้ “บอกตาล” ทําจากกระบอกไม้ไผ่ป่า หรื อไผ่สีสุก ขนาดไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป เจาะเป็ นรู กลมไว้สุด
ปลายกระบอกด้านหนึ่งเพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้น้ าํ ฝน หรื อสิ่ งสกปรก หรื อ สัตว์ ต่างๆ เช่น หนู งู และ
แมลง ตกลงในกระบอก ปั จจุบนั ปั จจุบนั กระบอกไม้ไผ่ที่นาํ มารองรับนํ้าตาลจาก หาไม่ได้ในชุมชนต้อง
สัง่ ซื้อมาจากจังหวัดพัทลุง หรื อ อําเภอใกล้เคียง จากนั้นจึงใช้ “มีดทับ” ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายเคียวแต่ส้ นั กว่าใช้
สําหรับปาดงวงต้นจากโดยเฉพาะ และหากต้องการลับมีด ก็นาํ มาลับกับหิ นลับมีดและลับอีกครั้งด้วย “ไม้
ผัดทับ” เมื่อได้มีดทับที่มีความคมแล้ว ให้ปาดลงปากงวงต้นจากในบริ เวณที่ปาดครั้งแรก โดยปาดบางๆ
ครั้งละแว่น แล้วจึงนําปลายงวงต้นจากสอดลงไปในรู กระบอกไม้ไผ่ เพื่อให้น้ าํ ตาลไหลลงสู่ กระบอกไม้ไผ่
ตอนเช้าของวันใหม่จึงเก็บได้ แต่ตอ้ งทําการปาดงวงต้นจากอีกครั้งหนึ่ง ชาวบ้านเรี ยกการปาดก่อนการเก็บ
นํ้าตาลจาก จากงวงต้นจากว่า “ล้างหน้ า” สําหรับงวงต้นจากที่ปาดไปแล้วก็จะแทงหน่อ (ช่อดอก)ขึ้นมา
ใหม่ ซึ่งชาวบ้านเรี ยกว่า “แทงนก” นํ้าตาลที่เก็บได้สามารถนํามาดึ่มแบบสดๆ หรื อ นําไปต้ม เคี่ยว แต่
ต้องนําสะเก็ดไม้เคี่ยมมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ ประมาณ 2-3 ชิ้น เพื่อเป็ นการเพิ่มความหอมและป้องกันไม่ให้
เกิดกลิ่นและรสเปรี้ ยว
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ภาพที่ 3 สาธิตวิธีการปาดตาลโดยเยาวชนในชุ มชน
การเคีย่ วนํา้ ตาลจาก
เมื่อได้น้ าํ ตาลมาแล้วให้นาํ มากรองด้วยผ้าขาวบางโดยใส่ สะเก็ดไม้เคี่ยมลงไปด้วย (ไม้เคี่ยมชิ้ น
เล็กๆ) ซึ่ งไม้เคี่ยมจะให้รสฝาดและเมื่อผสมกับนํ้าตาลจากช่วยป้ องกันไม่ให้น้ าํ ตาลเกิดรสเปรี้ ยว หลังจาก
นั้นนําไปเคี่ยวบนเตาซึ่งเดิมมีเฉพาะเตาดินเหนียวแต่ปัจจุบนั อาจใช้เตาที่หล่อจากปูนซี เมนต์แทน และใช้ไม้
ฟื นเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่ งหาได้จากในชุมชนเพียงบางส่ วน เนื่องจากพื้นที่ตาํ บลขนาบนากมีตน้ ไม้ยนื ต้นขึ้นน้อย
เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ติดบริ เวณนํ้ากร่ อยและดินมีความเหนี ยวและแข็ง ทําให้ตอ้ งสั่งไม้ฟืนจากที่อื่น แต่
อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่ วนใหญ่ยงั คงใช้ประโยชน์จากต้นจากด้วยการนําชิ้ นส่ วนของต้นจาก เช่ น พอน
(พูพอน) และลูกจากแห้งมาทําเป็ นเชื้อเพลิงแทนไม้ฟืน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะหากคํานวณราคาของ
ไม้ฟืนเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการเคี่ยวนํ้าตาลจาก 1 ปี๊ บ จะต้องซื้อไม้ฟืนเป็ นจํานวนเงิน 100 บาท
ในการเคี่ยวนํ้าตาลจากจะใช้ “มอ” ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นตะแกรงที่สานด้วยไม้ไผ่ ทรงกระบอกกลวงทั้ง
หัวและท้ายและมีขนาดเล็กกว่ากระทะ โดยนํามาวางลงกลางกระทะขณะเคี่ยวนํ้าตาลจาก เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์
ในการป้องกันไม่ให้ฟองจากนํ้าตาลกระจายล้นกระทะในขณะที่เคี่ยวนํ้าตาลอยูบ่ นเตาไฟ เนื่องจากในขณะ
เคี่ยวต้องใช้ไฟแรงมักทําให้น้ าํ ตาลกระเซ็นออกนอกกระทะ ซึ่งการใช้มอของชาวบ้านดังกล่าวจัดเป็ นภูมิ
ปั ญญาอย่างหนึ่งที่ยงั มีการสื บทอดมาจนถึงปั จจุบนั เมื่อเคี่ยวนํ้าตาลไประยะหนึ่งนํ้าตาลจะเปลี่ยนสี เป็ นสี
นํ้าตาล และให้เคี่ยวต่อไปเรื่ อยๆ จนเปลี่ยนเป็ นสี ขาวและเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลแก่ในที่สุด หลังจากนั้นยก
กระทะลงจากเตา วางลงบนหลุมดินที่ขดุ ไว้สาํ หรับวางกระทะเพื่อเป็ นตัวช่วยประคองไม่ให้กระทะพลิกควํ่า

ภาพที่ 4 การเคีย่ วนํา้ ตาลจากโดยใช้ เตาดินเหนียวแบบดั้งเดิมและใช้ “มอ” กันการกระเซ็น
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หลังจากนั้นใช้วิธีการ “โซม” โดยใช้ไม้ซ่ ึงชาวบ้านเรี ยก “ไม้ โซม” มีลกั ษณะเป็ นไม้ดา้ มยาว
บริ เวณหัวทําด้วยขดลวดแบบสปริ งคล้ายกับไม้ตีไข่ นํามาโซมลักษณะเดียวกับการตีไข่ โดยใช้เวลาไม่เกิน 1
ชัว่ โมง ซึ่งในการโซมครั้งแรก จะใช้วิธีการโซมในแนวทแยง เพราะนํ้าตาลยังคงมีความเหลว เมื่อนํ้าตาล
ค่อยๆข้นขึ้น จึงใช้วิธีการโซมจากส่ วนกลางของกระทะ เมื่อทําการโซมไปเรื่ อยๆ นํ้าตาลจะเริ่ มหนืดมากขึ้น
ให้ยกไม้โซมขึ้นเหนือกระทะ หากนํ้าตาลที่ติดไม้โซมยังไหลเป็ นหยดๆ ให้ทาํ การโซมต่อไป จนกระทัง่
นํ้าตาลที่ไหลจากไม้โซมไหลเป็ นสายไม่ขาดเป็ นหยด จึงบรรจุในปี๊ บได้ ซึ่งการสังเกตดังกล่าวเป็ นวิธีที่
ชาวบ้านในขนาบนากได้เรี ยนรู ้สืบต่อกันมา ในขั้นตอนการบรรจุปี๊บจะใช้ไม้พายหรื อตะหลิวกวนก่อนตัก
นํ้าตาล หลังจากนั้นจึงนํานํ้าตาลใส่ ปี๊บที่เตรี ยมไว้ โดยต้องตักนํ้าตาลจากใส่ ปี๊บในขณะที่น้ าํ ตาลยังร้อนอยู่
แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจึงสามารถนําไปใช้หรื อจําหน่ายได้

ภาพที่ 5 สาธิตวิธีการ “โซม” นํา้ ตาลจากทีเ่ คีย่ วใกล้ เสร็จแล้ว
จากนํ้าตาลจากสดปริ มาณ 6 ปี๊ บ เมื่อนํามาเคี่ยวแล้วจะได้น้ าํ ตาลจากเพียง 1 ปี๊ บ หรื อเรี ยกว่า สู ตร
6:1 เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือ ราคานํ้าตาลจากเดิมราคาปี๊ บละ 8-12 บาท แต่หลังจากเคี่ยวแล้ว จะขาย
ได้ในราคาปี๊ บละ 700-750 บาท ซึ่งนํ้าตาลแต่ละปี๊ บจะมีน้ าํ หนัก อยูใ่ นช่วง 25-26 กิโลกรัม
นอกจากนี้ นํ้าตาลจากต้นจากยังสามารถนํามาทําประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง กล่าวคือ นํ้าตาลจาก
แบบสดสามารถนําไปกลัน่ เป็ นสุ รา ส่ วนใหญ่จะส่ งขายในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่ วน
นํ้าตาลจากที่เคี่ยวแบบเหลวหรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า“นํา้ ผึง้ จาก” นิยมนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมในการทําขนม
และประกอบอาหาร รสชาติของนํ้าตาลจากชนิดนี้จะมีรสเค็ม ขม และหวาน ซึ่งไม้เคี่ยมที่ใส่ ลงไปจะให้รส
ขมและฝาด

ภาพที่ 6 วิธีการบรรจุนํา้ ตาลจากทีเ่ คีย่ วเสร็จแล้วลงในปี๊ บ
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วิธีและกระบวนการการถ่ ายทอดความรู้สู่ ผู้อื่น
ภูมิปัญญาการทํานํ้าตาลของชาวชุมชนขนาบนากเป็ นภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่งแต่
ละครอบครัวจะถ่ายทอดให้กบั สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ชาวชุมชนขนาบนากยังมีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้กบั กลุ่มคนที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งได้แก่กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา นักวิชาการ ที่เข้ามาศึกษาดู
งาน และดําเนินการวิจยั ทั้งในจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มจะใช้วธิ ีการสาธิต
ประกอบการอธิบายโดยประธานกลุ่มทํานํ้าตาลจาก ของตําบล คือ คุณระพีร์ นนท์ทอง และผูน้ าํ ชุมชนหมู่ที่
2 บ้านหัวป่ าขลู่ คือ ผูใ้ หญ่เจริ ญ ชื่นชา ตลอดจนมีสมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาชีพทํานํ้าตาลจากเป็ นผู ้
ถ่ายทอดความรู ้ให้ อาจจะกล่าวได้วา่ สมาชิกของชุมชนบ้านหัวป่ าขลู่ ตั้งแต่วยั เด็กไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่
สามารถเป็ นวิทยากรในการสาธิตและอธิบายการทํานํ้าตาลจากได้ทุกคน
ในการสาธิตประกอบการอธิบายภูมิปัญญาการทํานํ้าตาลจาก
จะเริ่ มการอธิบายให้ความรู ้ต้ งั แต่
ระบบสังคม วิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนอันมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศของป่ าจาก และระบบวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่นาํ ประโยชน์จากต้นจากมาเป็ นสิ่ งที่ใช้ในการดํารงชีพ ตลอดจนอธิบายให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
เจริ ญเติบโต สายพันธุ์ และลักษณะของต้นจาก รวมไปถึงขั้นตอนการเก็บจาก ไม่วา่ จะเป็ น การตีงวงต้นจาก
การปาดจาก การเก็บนํ้าตาลจาก และการเคี่ยวนํ้าตาลจาก เป็ นต้น
คุณธรรม จริยธรรม คติ ความเชื่ อ และคําสอน
ชาวบ้านหัวป่ าขลู่ หมู่ที่ 2 ตําบลขนาบนาก มีระบบวิถีการดําเนินชีวิต ในลักษณะนําต้นทุนความรู ้ที่
เกิดจากภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับการนําต้นทุนด้านทรัพยากรที่มีอยูใ่ นชุมชน เพื่อสร้างเป็ นภูมิ
ปั ญญาที่ก่อให้เกิดเป็ นรายได้ เป็ นภูมิปัญญาที่มีการสัง่ สมและถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง การสื บทอดการทํา
นํ้าตาลจาก ต่อๆ กันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยยังคงรักษากรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจาก
การทํานํ้าตาลเพียงพอต่อการดํารงชีพ ชาวบ้านส่ วนใหญ่ทาํ เท่าที่กาํ ลังความสามารถและทรัพยากรของตนที่
มีอยู่ ซึ่งถือเป็ นการดําเนินชีวิตที่อย่างพอเพียง
ทีม่ า : โครงการวิจัย เรื่ อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ภายใต้การสนับสนุนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจําปี 2550
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