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เรื่อง ตาล

รายละเอียด

ตาล ชื่อสามัญ Asian palmyra palm, Palmyra palm, Brab palm, Doub palm, Fan palm, Lontar palm,

Toddy palm, Tala palm, Wine palm

ตาล ชื่อวิทยาศาสตร Borassus flabellifer L. จัดอยูในวงศปาลม (ARECACEAE) ซึ่งแตเดิมใชชื่อวงศวา

 PALMAE หรือ PALMACEAE

ตนตาล มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา ตาลนา ปลีตาล (เชยีงใหม), ตาล ตาลใหญ ตาลโตนด (ภาคกลาง), โหนด ลกูโน

ด(ภาคใต), ถาล (เงีย้ว-แมฮองสอน), ถาน (ชาน-แมฮองสอน), ทอถู (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ทาง (กะเหรี่ยง-

เชียงใหม), ตะนอด (เขมร), ทะเนาด (เขมร-พระตะบอง) เป็นตน

ตนตาล จัดเป็นพืชดัง้เดิมของทวีปแอฟริกา และภายหลังไดขยายแพรพันธุไปเรื่อย ๆ จนมีอยูทัว่ไปในเอเชียเขต

รอนรวมทัง้ประเทศไทยดวย ซึ่งพบทัว่ไปในทุกภาคของประเทศ และสามารถพบไดมากในภาคตะวันตก ใน

จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา และนครปฐม
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ประโยชน ของตนตาล หลัก ๆ แลวจะนิยมนํามาใชประกอบอาหารและใชในงานหัตถกรรมตาง ๆ และอาจมี

การนําไปใชทางยาสมุนไพรบาง โดยตนตาลนัน้สามารถแบงออกไดเป็น 2 สายพันธุหลัก ๆ ไดแก

       ตาลบาน เป็นตาลที่มีจาํนวนของเตาจาวในแตละผลประมาณ 1-4 เตา และยงัมีสายพนัธุยอยอกี 3 สายพนัธุ

ไดแก ตาลหมอ (ผลใหญ ผิวดําคลํ้า), ตาลไข (ผลเล็กกวา ผลมีสีขาวเหลือง), และตาลจาก (มีผลในทะลายแนน

คลายกับทะลายจาก)

         ตาลป า หรอื ตาลกานยาว ชนิดน้ีจะมีผลเลก็ มีสีเขยีวคลํ้า มีเตาอยู 1-2 เตา ลาํตนเขยีวสดและกานใบยาว

และไมคอยเป็นที่รูจักมากนัก

ลักษณะของตนตาล

        ตนตาล หรอื ตนตาลโตนด เป็นปาลมตนเดีย่วที่มีความสงูชะลดู มีลาํตนใหญและเน้ือแขง็แรงมาก และเป็น

ปาลมที่แยกเพศกันอยูคนละตน ลําตนขนาดประมาณ 30-60 เซนติเมตร มีความสูงของตนไดถึง 25-40 เมตร

ลําตนเป็นเสีย้นสีดําและแข็งมาก แตไสกลางของลําตนจะออน สวนบริเวณโคนตนจะมีรากเป็นกลุมใหญ ในขณะ

ที่ตนยังเตีย้จะมีทางใบแหงและติดแนน เจริญเติบโตไดดีในดินรวนและระบายน้ําไดดี มีความชื้นปานกลาง ไม

ชอบอากาศเย็น ชอบแสงแดดจัด ทนตอดินเค็ม ขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด การยายไปปลูกตนจะไมรอด

เพราะรากแรกที่แทงลงดินอยูลึกมาก หากรากแรกขาดก็จะตายทันที

       ใบตาล ใบเป็นใบเดีย่ว เรยีงสลบักนั ลกัษณะคอนขางกลมคลายพดั มีความกวางประมาณ 1-1.5 เมตร แผน

ใบหนามีสีเขียว ปลายใบเป็นจักลึกถึงครึ่งแผนใบ สวนกานใบหนามีสีเหลืองเป็นทางยาวประมาณ 1-2 เมตร และ

ขอบของทางกานทัง้สองขาง จะมีหนามแข็งคลายฟันเลื่อยแข็ง ๆ สีดําและคมมากอยูตามขอบกานใบ สวนโคน

กานจะแยกออกจากกันคลายกับคีมเหล็กโอบหุมลําตนเอาไว

        ดอกตาล ดอกมีสีขาวอมเหลอืง ออกดอกเป็นชอแบบชอแยกแขนงระหวางกาบใบ ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู

ตางตนกัน ชอดอกมีดอกอยูชอละ 8-16 ดอก เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีความกวางประมาณ 5 เซนติเมตร[1] ชอดอก

เพศผูใหญจะรวมกันเป็นกลุม ๆ คลายน้ิวมือ หรือเรียกวา "น้ิวตาล" โดยแตละน้ิวจะมีความยาวประมาณ 40 เซน

ติเมตร และมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ที่โคนกลุมชอจะมีกานชอรวมและมีกาบแข็ง ๆ

อยูหลายกาบหุมโคนกานชออีกทีหน่ึง สวนชอดอกเพศเมียก็คลายกับเพศผู แตลักษณะของน้ิวจะเป็นป ุมปม โดย

ป ุมปมคือดอกที่ติดน้ิวตาล ในดอกหน่ึง ๆ จะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร และมีกาบแข็ง ๆ หุมอยู

ในแตละดอก โดยกาบน้ีจะเจริญเติบโตไปเป็นหัวจุกลูกตาลอีกทีหน่ึง

        ผลตาล หรอื ลกูตาล ผลสดแบบมีเน้ือเมลด็เดยีว ผลตดิกนัเป็นกลมุแนน ลกัษณะของผลเป็นทรงกลมหรอื

เป็นรูปทรงกระบอกสัน้ ผลเป็นเสนใยแข็งเป็นมัน มักมีสีน้ําตาลถึงสีมวงเขม ปลายผลมีสีเหลือง หรือมีสีเหลือง

แกมดําคลํ้าเป็นมันหุมหอเน้ือเยื่อสีเหลืองไวภายใน ผิวผลเป็นมัน และผลมีขนาดประมาณ 15-20 เซนติเมตร

เมื่อผลสุกแลวจะมีสีดํา[1],[3] ซึ่งในผลหน่ึง ๆ จะมีเมล็ดใหญและแข็งอยูประมาณ 1-3 เมล็ด (จาวตาล) ซึ่งจะถูก
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หุมดวยใยและเน้ือผลสีเหลืองสด

         สําหรับตนตาลตัวผูและตนตาลตัวเมีย ในปัจจุบันตนตัวเมียจะใหผลผลิตที่มีมูลคามากกวาตนตัวผู โดย

เฉพาะผลผลิตของจาวตาลที่สามารถนําไปแปรรูปเป็นจาวตาลเชื่อมได

         เราสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางตาลไขกบัตาลหมอไดอยางชดัเจนเมื่อเป็นผล โดยตาลไขจะมีลกู

เล็ก สีเหลืองตลอดทัง้ผล ผิวมีประเป็นจุด ๆ สีดําทัว่ไป สวนเน้ือเยื่อมีความชื้นมากและใหแป งน อย สวนตาลหมอ

นัน้ลูกจะใหญ บางทีอาจยาวไดถึง 30 เซนติเมตร และวัดเสนผานศูนยกลางไดถึง 23 เซนติเมตร โดยผิวผลจะ

ดําสนิทและมีสีเหลืองเล็กน อยบริเวณกนผลเทานัน้ สวนเยื่อจะมีความชื้นน อยและใหแป งมาก

สรรพคุณของตาล

1. สําหรับบางคนใชเป็นยาชูกําลัง (รากตมกับน้ําดื่ม)

2. ชวยทําใหสดชื่น จิตใจแจมใสเบิกบาน ดวยการใชรากนํามาตมกับน้ําดื่ม (ราก) หรือจะใชงวงตาลหรือชอตาลก็

ได

3. จาวตาลมีฟอสฟอรัสสูง จึงชวยเสริมสรางกระดูกและฟันใหแข็งแรงได (จาวตาล)

4. ชวยแกไข ดวยการใชรากนํามาตมกับน้ําดื่ม (ราก) สวนรากที่งอกอยูเหนือดิน (ตาลแขวน) มีรสหวานเย็นปน

ฝาดเล็กน อย ใชเป็นยาแกไขที่มีพิษรอน

5. รากนํามาตมกับน้ําดื่ม แกอาการรอนใน กระหายน้ํา (ราก)

6. กาบหรือกานใบสดนํามาอังไฟบีบเอาแตน้ําใชอมรักษาอาการปากเป่ือยได (กาบใบ, กานใบสด)

7. ชวยแกตอมทอนซิลอักเสบ (รากตมกับน้ํา)

8. ใบนํามาคัว่ใหเหลืองแลวนํามาบดจนเป็นผง ใชสูบหรือเปาชวยลดความดันโลหิต (ใบ)

9. ชวยขับเลือด (รากตมกับน้ําดื่ม)

10. ชวยแกตานขโมยในเด็ก (งวงตาลหรือชอตาล, ราก)

11. กาบหรือกานใบสดนํามาอังไฟแลวบีบเอาน้ํามากินแกอาการทองเสีย ทองรวงได (กาบใบ, กานใบสด)

12. รากตาลหรืองวงตาลนํามาตมกับน้ําดื่ม ชวยขับพยาธิได (งวงตาล, ราก)

13. ใชรากหรืองวงตาลนํามาตมกับน้ําดื่มแกพิษตานซางได (งวงตาล, ราก) หรือจะใชรากที่งอกอยูเหนือดินที่

เรียกวา "ตาลแขวน" ก็แกพิษซางตานไดดีเชนกัน (ตาลแขวน)

14. ใบตาลชวยแกอาการกระสับกระสายของสตรีหลังคลอดบุตร (ใบ)

15. เปลือกตาลหรือสวนที่เป็นกะลามีการนําไปใชเป็นสวนประกอบของยาแกอาการทองอืด ทองเฟ อ และชวยลด

กรดในกระเพาะอาหาร (เปลือกตาลหรือกะลา) สวนชอดอกตัวผูยังมีการนํามาใชเป็นสวนผสมเพื่อตมเป็นยาบํารุง

กําลังอีกดวย (ชอดอกตัวผู)
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ประโยชน ของตาล

1. ประโยชน ของตนตาลเน่ืองจากตนตาลมีทรงพุมที่สวยงาม จึงนิยมใชปลูกไวกลางแจงเป็นกลุมหรือเป็นแถว

หรือปลูกไวเดี่ยว ๆ ตามชายทะเลหรือริมถนนหนทาง

2. ลําตนของตนตาลสามารถนํามาใชทําไมกระดานหรือใชทําเสา สรางบาน ซึ่งมีคุณสมบัติทนแดดทนฝนและการ

เสียดสีไดดี นอกจากน้ียังสามารถนํามาใชทําเป็นเครื่องมือเครื่องใชและเฟอรนิเจอรสําหรับเครื่องตกแตงบาน เชน

โตะ เกาอี้ ไมเทา ดามรม สาก กรอบรูป เชิงเทียน แกวน้ํา ฯลฯ หรือใชในงานฝีมือที่มีราคาสูง ใชทําเรือขุด (เรืออี

โปง) หรือจะนําลําตนมาตัดขุดไสกลางออกทําเป็นทอระบายน้ําสําหรับพื้นที่ทางการเกษตร สะพาน กลอง เสา

เป็นตน

3. ประโยชน ของเปลือกตาลหรือสวนที่เป็น "กะลา" นิยมนําไปใชทําเป็นเชื้อเพลิง เมื่อนําไปเขาเตาเผาแลวจะ

ไดถานสีดําที่มีคารบอนสูงเป็นพิเศษ และกําลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน หรือจะนํามาใชเป็นกลองหรือตลับ

สําหรับเก็บสิ่งของเล็ก ๆ น อย ๆ อยางเชน เข็ม กระดุม เสนยาสูบ ฯลฯ

4. ประโยชน ของใบตาลใบออนนํามาใชในการจักสาน งานฝีมือ หรือทําเป็นของใชและของเลนสําหรับเด็ก โดย

สานเป็นรูปสัตวชนิดตาง ๆ สวนใบแกนําไปใชทําหลังคากันแดดกันฝน มุงหลังคา ทําเสื่อ สานตะกรอ ตะกรา สาน

กระเป า ทําหมวก ทําลิน้ป่ี ทําแวนสําหรับทําน้ําตาลแวน ทําเชื้อเพลิง ฯลฯ หากตัดใบตาลเป็นทอนสัน้ ๆ ก็

สามารถนํามาใชแทนชอนเพื่อตักขนมหรืออาหารไดชัว่คราว และในประเทศอินเดียสมัยโบราณมีการนํามาใชเพื่อ

จารึกตัวอักษรลงบนใบแทนการใชกระดาษ หรือใชทําตาลปัตร (พัดยศ) ของพระสงฆในอดีต

5. ประโยชน ของทางตาลหรือสวนของกานใบตาล สามารถลอกผิวภายนอกสวนที่อยูดานบนที่เรียกวา "หน า

ตาล" มาฟ่ันทําเป็นเชือกสําหรับผูกหรือลามวัว และมีความเหนียวที่ดีมากแมจะไมทนทานเทาเชือกที่ทําจากตน

ปอหรือตนเส็งก็ตาม จึงเหมาะสําหรับการใชงานที่ตองมีการตากแดดตากฝน สวนทางตาลตอนโคน ที่อยูติดกับ

ตนตาลนัน้จะมีอยู 2 แฉก มีลักษณะบางและแบน หรือที่เรียกวา "ขาตาล" สามารถนํามาตัดใชเป็นคราดหรือไม

กวาด เพื่อใชกอบสิ่งของที่เป็นกอง อยางเชน มูลวัว ขี้เถา เมล็ดขาว เป็นตน แตหากตอดามหรือทําเป็นกาบจะ

เรียกวา "กาบตาล" นอกจากน้ีทางตาลยังสามารถนํามาใชทําเป็นคอกสัตว รัว้บาน ใชทําเป็นเชื้อเพลิง หรือใชใน

งานหัตถกรรมจักสานหรืองานฝีมือ เชน การทําเป็นกระเป า หมวก ฯลฯ

6. ประโยชน ของลูกตาลโตนดผลสามารถนํามารับประทานหรือใชทําเป็นขนมได (ผลเมื่อสุกแลวจะมีกลิ่นหอม

) สามารถทําเป็น "ลูกตาลลอยแกว" หัวลูกตาลออน นํามาตมใหสุกใชรับประทานกับน้ําพริกได หรือนํามาตมกับ

น้ําปลาราที่เรียกวา "ตมปลาราหัวตาล" สวนผลลูกตาลสุกจะใชเน้ือเยื่อสีเหลืองที่หุมเมล็ดนํามาทําเป็นขนมที่

เรียกวา "ขนมตาล" สวนเมล็ดทิง้ไวจนรากงอก หากทิง้ไวพอสมควรจะมีเน้ือเยื่อขางใน สามารถนํามาเชื่อม

ทําเป็นขนมหรือที่เรียกวา "ลูกตาลเชื่อม" นอกจากน้ียังใชผสมกับแป งทําเป็นขนมหวาน จาวตาลเชื่อม ลูกตาล

ลอยแกว เป็นตน[1],[3],[4],[8] ผลออน หนอออน สามารถนํามาใชประกอบอาหาร ประเภทผัด ตม แกง ได
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7. ประโยชน ของตาลโตนดเปลือกหุมผลออนนํามาใชปรุงอาหารไดทัง้คาวและหวาน เชน อาหารจําพวกยํา แกง

เลียง ฯลฯ สวนเปลือกหุมผลตาลจากแหงใชทําเป็นเชื้อเพลิงได หรือจะคัน้เอาแตน้ําของผลแกใชปรุงเพื่อแตง

กลิ่นขนม นอกจากน้ีผลตาลแกยังสามารถนํามาใชเป็นอาหารเลีย้งสัตว เชน หมู วัว ไดอีกดวย

8. หากเอาสวนของหัวตาลมาปอกผิวนอกออก แลวนํามาหัน่ออกเป็นชิน้บาง ๆ จะไดหัวตาลออน ที่นําไปใชปรุง

เป็น "แกงคัว่หัวตาล"

9. ประโยชน ของหัวตาลออนนิยมนําไปลอยน้ําตาลใส ดวยการตัดเฉพาะสวนหัวลูกตาลที่คอนขางออนนํามา

รอยกับเสนตอกใหเป็นพวง ประมาณพวงละ 7-10 หัว แลวนําไปลอยน้ําตาลใสที่กําลังเคี่ยวเดือดในกระทะ เมื่อ

สุกแลวจึงนําขึ้นมารับประทานได

10. ประโยชน ของลอนตาลตนตาลตัวเมียจะมี "ลูกตาล" ที่ติดกันเป็นทะลาย หากยังไมแกจัด จะนิยมตัดลง

มาทัง้ทะลาย แลวนํามาเฉาะเพื่อเอา "เตาตาล" หรือ "ลอนตาล" นํามาใชรับประทานเป็นผลไมได โดยใหรสหอม

หวานและนุมเน้ือนารับประทาน หรือจะแชเย็นกอนนํามารับประทานก็ใชได หรือจะนําไปทําเป็นขนมดวยการตม

กับน้ําตาลทรายทําเป็น "ลอนตาลลอยแกว" ก็ได

11. ประโยชน ของจาวตาลนิยมนําไปเชื่อมรับประทานเป็นของหวาน ดวยการนํามาทําเป็น "จาวตาลเชื่อม"

หรือที่นิยมเรียกวา "ลูกตาลเชื่อม" มีทัง้การเชื่อมเปียก (จาวตาลจะฉ่ําน้ําตาล) และการเชื่อมแหง (จาวตาลจะมี

เกล็ดน้ําตาลจับแข็ง สามารถเก็บไวไดนาน) หรือจะนําจาวตาลเชื่อมน้ําตาลโตนดชุบแป งทอด เป็นของกินเลนที่

เรียกวา "โตนดทอด"

12. ประโยชนของเมล็ดตาล สามารถนํามาใชรับประทานสด หรือใชทําเป็นขนมเป็นของหวาน หรือนําไปใสใน

แกงสมหรือแกงเหลือง สวนเมล็ดตาลสุกเมื่อนําไปลางทําความสะอาดแลวนําไปตากใหแหง จะมีลักษณะเป็นฟู

ฝอยสวยงามคลายกับขนสัตว จึงนิยมนําไปใชทําเป็นของเลนสําหรับเด็กผูหญิง ดวยการใชหวีเพื่อจัดรูปทรงได

หลายแบบ คลายกับเป็นชางทําผม นอกจากน้ียังนํามาใชเผาถานไดอีกดวย

13. สําหรับลูกตาลออน เราจะนําสวนที่ติดขัว้จุกและใจกลางของลูกมาใชทําเป็นอาหาร หรือใชรับประทานแทน

ผัก

14. ประโยชน ของงวงตาล (ชอดอก) ใชน้ําหวานที่ไดจากการปาดและนวด นํามาใชทําเป็นเครื่องดื่มและ

น้ําตาล หรือทําเป็นน้ําตาลสด น้ําตาลเมา น้ําตาลแวน น้ําตาลโตนด[7] นอกจากน้ียังมีการใชชอดอกตัวผูนํามาตาก

แหงทําเป็นเชื้อเพลิง และนํามาใชกินตางหมาก ตนตาลทัง้เพศผูและเพศเมียที่ยังไมแกเต็มที่จะใหน้ําตาลที่

สามารถนํามาทําเป็นน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลป๊ีบ

15. ปัจจุบันมีการนํางวงตาลมาใชทําเป็นผลิตภัณฑเสริมอาหารรวมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ที่อยูในรูปแบบแคปซูล

เพื่อความสะดวกในการบริโภค โดยมีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธิ แกพิษตานซาง ทําใหจิตใจชื่นบาน ฯลฯ

คําสําคัญ : ตาล
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