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ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

“น�้

าตาล” เป็นผลิตผลทีไ่ ด้มาจาก “อ้อย”
และอ้อยชนิดทีเ่ รารูจ้ กั กันดีในปัจจุบนั
นั้น มีบรรพชนเป็นอ้อยพื้นเมืองที่พบกระจาย
อยู่ในหมู่เกาะนิวกินี ซึ่งเป็นเกาะที่ไกลออก
ไปทางทิศตะวันออกของอุษาคเนย์ไม่มากนัก
โดยที่หมู่เกาะนิวกินีนั้น ได้มีการเริ่มน�าอ้อยป่า
มาปลูกจนกลายเป็นอ้อยไร่เมื่อประมาณ 6,000 ปี
มาแล้วเลยทีเดียว
ดังนั้น ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ กับการ
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนต่างพื้นที่ และ
ต่างวัฒนธรรม การปลูกอ้อยจึงแพร่กระจาย
เข้ามาสู่หมู่เกาะต่างๆ ของอุษาคเนย์ (หมายถึง
บรรดาสารพัดเกาะใหญ่นอ้ ยในอินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์) ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรเลยนะครับ
และก็เป็นในพื้นที่บริเวณภูมิภาคหมู่เกาะ
ของอุษาคเนย์นี่เอง ที่อ้อยอีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่
มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในแถบทางตอนใต้ของจีน (คือ
ใต้แม่นา�้ แยงซีเกียงลงมา) และไต้หวัน ได้ถกู น�า
เข้ามาผสมกับอ้อยจากนิวกินี จนกลายร่างเป็น
“อ้อย” พันธุ์เดียวกับที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี่
แหละ
แต่เมื่อพูดถึงพื้นที่ใต้แม่น�้าแยงซีเกียง ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศจีน และเกาะไต้หวัน
นั้น เราก็มักจะเหมารวมกันว่าเป็น “จีน” ไปเสีย
หมด

แต่อันที่จริงแล้ว ในทำงวัฒนธรรมนั้น
ผู้คนในยุคก่อนรำชวงศ์ถัง (พ.ศ.11611450) พวกจีนทีเ่ รียกตนเองว่ำเป็น “ฮัน่ ” นัน้
เรียกผูค้ นทีอ่ ยูท่ ำงใต้ของแม่นำ�้ ใหญ่สำยทีว่ ำ่
นี้ว่ำ “ไป๋เยว่” คือ “เยว่ร้อยจ�ำพวก”
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น�้ำตำลไทย
เดิมคือน�้ำตำลมะพร้ำว
มำก่อนน�้ำตำลอ้อย

การสกัดน�้าอ้อย และการใช้เครื่องจักรขนาด
ใหญ่เพื่อผลิตน�้าตาลทราย
ต่อมาเมื่อหลัง พ.ศ.1161 ที่มีการสถาปนา
ราชวงศ์ถังขึ้นในจีน พระภิกษุจากจีนที่ได้เดิน
ทางมาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดีย ได้น� า
น�้าตาลทรายกลับไปด้วย จักรพรรดิถังไท่จง
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1169-1192) ซึ่งเป็น
จักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ถงั ทรงให้ความ
สนใจในน�้าตาลทรายเป็นอย่างมาก
มีเอกสารในจีนหลายชิ้นที่ยืนยันว่า ทางจีน
ได้ส่งคนไปศึกษาเรื่องการท�าน�้าตาลทรายใน
อินเดียอย่างน้อย 2 ครั้งในปี พ.ศ.1190

โลกอีกมำก ไม่วำ่ จะเป็น
และนั่นก็ท�ำให้ต่อมำทั้งในจีน, อินเดีย,
อินเดีย หรือคำบสมุทร อำหรั บ นั้ น น�้ ำ ตำลทรำยก็ ไ ด้ ก ลำยเป็ น
อำรำเบีย
หนึ่งในวัตถุดิบหลักของกำรท�ำอำหำรและ
ของหวำนต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งทอดต่อไปให้
ต่ ว ่ า ในโลกโบราณ วัฒนธรรมส่วนอื่นๆ ของโลก ทั้งในยุคโน้น
โดยเฉพาะในยุ โ รป และยุคหลังจำกนัน้ จนน�ำ้ ตำลทรำยได้กลำย
ที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช้ เป็นวัตถุดิบหลักในเกือบทุกวัฒนธรรมใน
น�้าตาลอ้อย เพื่อท�าของ ที่สุด

แ
กันมำก่อนนั้น แล้วน�ำอ้อยอีกพันธุ์จำกดิน
แดนทำงตอนใต้ของแม่น�้ำแยงซีเกียง หรือ
เกำะไต้หวันมำผสมเข้ำกับพันธุท์ ผี่ คู้ นในอุษำ
คเนย์อิมพอร์ตมำก่อนจำกเกำะนิวกินี ก็ไม่
เห็นจะแปลกอะไรเลยนะครับ

แ

ละก็ไม่แปลกอะไรเลยด้วยอีกเช่นกันที่ใน
ภาษาโปรโต-ออสโตนีเซียน ซึ่งก็คือภาษา
โบราณในเกาะไต้หวัน จะเรียก “อ้อย” ด้วย
เสียงคล้ายๆ กัน กับค�าว่า “tebuh” ซึ่งก็คือ
อ้อย ในภาษาโปรโต-มลาโย-โพลีนีเซียน ซึ่งคือ
รากเดิมของภาษามลายูในปัจจุบัน เพราะเหตุนี้
ย่อมต้องมีชอื่ ส�าหรับใช้เรียกอ้อยเมือ่ สือ่ สารกัน
อยู่แล้วนั่นเอง
ส่วนช่วงเวลาที่นักโบราณคดีเขาระบุว่า มี
การน�าเอาอ้อยทัง้ สองสายพันธุม์ าผสมกันนัน้ ก็
เก่าแก่ไปถึง 5,500 ปีทแี่ ล้ว เป็นอย่างน้อยเลยที
เดียว โดยแต่แรกเริม่ ผูค้ นก็คงจะกัดกินเจ้าอ้อย
พวกนี้ เพือ่ รับรสความหวานกันอย่างดิบๆ แล้ว
ก็ค่อยคิดหาวิธีการน�าเอาความหวานมาใช้ด้วย
หนทางอื่น จนถูกน�ามาผลิตเป็น “น�า้ ตาลอ้อย”
โดยการน�าน�้าอ้อยมาต้มจนงวดแล้วเหลือเป็น
ก้อนน�้าตาล อย่างที่ยังคงมีการผลิตมาจนถึง
ปัจจุบันนี้นั่นแหละ
แน่นอนว่า ไม่ว่าจะผลิตน�้าตาลอ้อยกันมา
ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กต็ าม แต่อ้อยพวกนีก้ ย็ ่อมถูกน�า
ไปใช้สา� หรับเพิ่มความหวาน และสร้างรสชาติที่
ดียิ่งขึ้นได้ในอาหารอีกสารพัดชนิด
โดยเฉพาะเป็นส่วนประกอบส�าคัญให้กบั การ
ท�า “ของหวาน” ประเภทต่างๆ ในทุกมุมโลก

ยว่” ที่ว่านี้ออกเสียงแตกต่างกันไปใน
แต่ละส�าเนียง และวัฒนธรรม ในภาษา
เวียดนาม ออกเสียงค�านี้ว่า ‘เหวียด’ ซึ่งก็คือ
‘เวียด’ เดียวกันกับในชื่อประเทศเวียดนามนี้
เอง (ค�าว่า “เวียดนาม” ถ้าจะเรียกตามภาษา
และไวยากรณ์จนี ก็คอื “หนานเย่ว”์ แปลเป็นซับ
ไตเติลภาษาไทยตรงตัวได้ว่า เย่ว์ทางใต้)
เอาเข้าจริงแล้ว ก่อนที่จะถูกผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของความเป็นจีนไปในยุคราชวงศ์ถัง
ผูค้ นทีอ่ ยูท่ างตอนใต้ของแม่น�้าแยงซีเกียง และ
ไต้หวันนั้น ก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นอุษา
คเนย์ต่างหาก
คนโบราณพวกนี้เดินทางติดต่อกันด้วยการ
เดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล เมื่อราว 2,500-1,500 ปี
ทีแ่ ล้ว มีวฒ
ั นธรรมโบราณทีเ่ รียกว่า วัฒนธรรม
ซาหวิ่น อยู่ทางตอนกลางของเวียดนาม แถบๆ
กลุ่มเมืองเว้ เมืองดานัง และเมืองฮอยอัน ก็ใช้
เมื่อประกอบกันเข้ำกับกำรที่อุษำคเนย์
เครื่องประดับที่ต้องอิมพอร์ตวัสดุคือ “หิน” มา
ตั้งอยู่ในเส้นทำงกำรค้ำข้ำมคำบสมุทรโลก
จากเกาะไต้หวันเท่านั้น

ดังนั้น ถ้ำคนโบรำณแถบใต้แม่น�้ำแยงซี บริเวณส�ำคัญเพรำะตั้งอยู่ตรงกลำงระหว่ำง
เกียง เกำะไต้หวัน เวียดนำม และหมู่กำะ จีนกับอินเดีย จึงท�ำให้อ้อย และน�ำ้ ตำลอ้อย
ต่ำงๆ ในอุษำคเนย์จะเคยติดต่อระหว่ำง นั้น ถูกส่งทอดไปยังดินแดนส่วนอื่นๆ ของ

หวาน เพราะว่ามีบันทึก
อย่างน้อย 2 ชิ้นที่ระบุว่า
น�้าตาลอ้อยนั้นถูกใช้เพื่อ
รักษาอาการป่วยเท่านั้น
เอกสารชิ้ น แรกคื อ
สารานุกรมเกี่ยวกับการแพทย์ของปีดานิอุส
ไดโอสกอริเดส นายแพทย์ชาวกรีก ที่มีชีวิตอยู่
เมือ่ ราว พ.ศ.580-630 ทีเ่ ขียนถึงน�า้ ตาลอ้อยเอา
ไว้ว่า
“น�้าหวานที่เกาะตัวรวมกันที่เรียกว่า ‘sakcharon’ (น�้าตาลอ้อย) พบในพืชจ�าพวกกก
หรืออ้อในอินเดียและเยเมน มีความคล้ายคลึง
กับเกลือ และเปราะมากพอที่ขบให้แตกด้วย
ฟัน เช่นเดียวกับเกลือ สามารถน�ามาละลาย
น�้าดื่มเพื่อบ�ารุงล�าไส้ และกระเพาะอาหาร หรือ
สามารถน�ามาดืม่ เพือ่ บรรเทาอาการเจ็บปวดของ
กระเพาะปัสสาวะ และไตก็ได้”
ส่ ว นอี ก หนึ่ ง เอกสารที่ ก ล่ า วไปในทิ ศ ทาง
ท�านองนี้ก็คือ บันทึกจากรัฐบุรุษของโรมอย่าง
พลินี ผู้อาวุโสที่มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ.566-622
ได้เคยกล่าวถึงน�้าตาลอ้อยเอาไว้ว่า
“น�้าตาล (อ้อย) ที่ผลิตขึ้นในอาราเบียนั้น
เป็นสินค้าที่ดีเยี่ยม แต่น�้าตาลจากอินเดียนั้น
มีคุณภาพที่ดียิ่งกว่า มันเป็นราวกับน�้าผึ้งที่ได้
มาจากอ้อย ขาวราวกับยางไม้ ชวนให้ใช้ฟัน
ขบเคี้ยว มันมีขนาดราวกับลูกเฮลเซนัท แต่
น�้าตาลจะถูกใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น”
น่าสนใจนะครับที่พลินี ผู้อาวุโส ได้กล่าว
ยกย่องน�้าตาลจากอินเดีย เพราะหลังจากยุค
สมัยของพลินี ก็เป็นอินเดียนี่แหละที่ได้ริเริ่ม
ผลิต “น�้าตาลทราย” เม็ดใสๆ ขึ้นมาจากอ้อย
ได้เป็นพวกแรก ในสมัยราชวงศ์คุปตะ เมื่อราว
พ.ศ.900 ต้นๆ หรือไม่ถึง 300 ปีหลังจากพลินี
เสียชีวิตลง
เรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตน�้าตาลทราย ถูก
พรรณนาไว้มากในวรรณคดีของอินเดีย โดย
เฉพาะวรรณกรรมของพวกทมิฬ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า แหล่งผลิตน�า้ ตาลทรายนัน้ คงผลิตทีท่ าง
ใต้ของอินเดียเป็นส่วนใหญ่
โดยในวรรณกรรมเหล่านี้มักจะบรรยายถึง

อ

ย่างไรก็ตาม ขอให้สงั เกตว่า ค�าว่า “น�า้ ตาล”
ในภาษาไทย มีค�าว่า “ตาล” ซึ่งเป็นพืชใน
ตระกู ล ปาล์ ม เช่ น เดีย วกับ มะพร้ า วมาก�า กับ
และก็มกี ารท�าน�า้ ตาลจากงวงของตาล รองด้วย
กระบอกที่ใส่ไม้เชื้อ เช่น ไม้พยอม เพื่อกันการ
บูดเน่า จากนัน้ ก็นา� ไปเคีย่ วจนเดือด พอน�า้ งวด
ก็ยกลงจากเตา แล้วใช้ไม้พายกระทุ้งให้นา�้ ตาล
ท�าปฏิกิริยาจากอากาศ จนกลายเป็นสีเหลือง
นวล เป็นอันจบพิธี
การที่ “น�า้ ตาล” ได้มาจาก “งวงตาล” จึงไม่
แปลกอะไรที่จะเรียกอาหารที่ให้รสหวานชนิด
นี้ว่า “น�้าตาล” โดยเมื่อเคี่ยวน�้าจากงวงตาลจน
กลายเป็นน�้าตาลแล้ว ถ้าน�าไปใส่พิมพ์ จนมี
ลักษณะเป็นปึก ก็เรียก “น�้าตาลปึก” แต่ถ้าน�า
ไปบรรจุปี๊บ ก็เรียก “น�้าตาลปี๊บ”
แต่ในสมัยโบราณเขาไม่ได้ทา� “น�า้ ตาล” จาก
งวงตาลเท่านั้นนะครับ พืชในตระกูลเดียวกัน
อย่างมะพร้าว ก็สามารถกรีดเอาน�า้ ที่อยู่ข้างใน
งวงมะพร้าว ออกมาท�าเป็นน�้าตาลได้ด้วย โดย
เรียกกันว่า “น�้าตาลมะพร้าว” นั่นเอง
น�้าตาล ไม่ว่าจะเป็นน�้าตาลปี๊บ หรือน�้าตาล
ปึ ก และไม่ ว ่ า จะได้ จ ากงวงตาล หรื อ งวง
มะพร้าว ที่มีรสหวานมันแบบนี้คงจะเป็นสาร
ให้ความหวานชนิดหลักของคนไทย
และอาจจะรวมไปถึงทั่วทั้งอุษาคเนย์ ภาค
พื้นแผ่นดินใหญ่ เพราะน�้าตาลทรายซึ่งมีรส
หวานแหลม ที่ได้มาจาก “อ้อย” นั้น ก็เรียกว่า
“น�า้ ตาลอ้อย” หรือ “น�้าตาลทราย” ตามลักษณะ
ที่คล้ายเม็ดทราย ในขณะที่ค�าว่า “น�้าตาล” นั้น
ได้ มี ค วามหมายเพิ่ ม เติ ม เป็ น สารที่ ใ ห้ ค วาม
หวาน

เอาเข้าจริงแล้ว ถึงแม้วา่ โดยทัว่ ไปนัน้
น�้าตาลอ้อยจะเป็นสารให้ความหวาน
ชนิดหลัก ส�าหรับหลายๆ วัฒนธรรม
ในโลกนีม้ าก่อน แต่เมือ่ พิจารณาจากร่อง
รอยในค�าเรียกสารให้ความหวานของ
ไทยแล้ว สารให้ความหวานของไทยที่
เก่าแก่ที่สุด จึงน่าจะมาจากน�้าตาลปึก
หรือน�้าตาลมะพร้าวมากกว่านั่นเอง

.

