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บทคัดย่อ 
 

จาวตาลสามารถท าเป็นผลิตภณัฑอ์าหารไดห้ลากหลาย งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ทางเคมีของจาวตาลที่ไดจ้ากการเพาะ 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 ตัดกา้นใบเลีย้ง(ไม่บ่ม) ระยะที่ 2 ตดักา้นใบเลีย้ง
และบ่ม 10 วนั ระยะที่ 3 ตดักา้นใบเลีย้งและบ่ม 20 วนัและระยะที่ 4 ตัดกา้นใบเลีย้งและบ่ม 30 วนั เปรียบเทียบ
องคป์ระกอบทางเคมีกับจาวตาลควบคุมที่จ  าหน่ายตามท้องตลาด โดยวิเคราะหห์าปริมาณความชืน้ โปรตีน  
ไขมัน เสน้ใย เถา้ คารโ์บไฮเดรต และความแน่นเนือ้ ผลการวิจัยพบว่าจาวตาล 4 ระยะมีองคป์ระกอบทางเคมี

ประกอบด้วยความชื ้น 73.13-80.02% โปรตีน 4.40-5.49% ไขมัน 0.02-0.08% เส้นใย 2.83-5.89% เถ้า 4.51-
6.10% คารโ์บไฮเดรต 3.06-13.46% และความแน่นเนือ้ 0.60-0.75 N/mm และพบว่าจาวตาลระยะที่ 1 และ 2 มี
ความชืน้ เสน้ใยและเถา้สงูกว่าจาวตาลควบคมุแต่มีปรมิาณโปรตีนและคารโ์บไฮเดรตต ่ากว่าจาวตาลควบคมุอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  และพบว่าจาวตาลระยะที่ 3 และ 4 มีองคป์ระกอบทางเคมีไม่แตกต่างจากจาวตาล
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(P>0.05) ยกเวน้ปรมิาณโปรตีนและความแน่นเนือ้ที่มีค่าต ่ากว่าจาวตาลควบคมุ
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงันัน้จาวตาลระยะที่ 3 ที่ไดจ้ากการตดักา้นใบเลีย้งและบ่ม 20 วนัจึงเป็นจาว
ตาลที่มีองคป์ระกอบทางเคมีใกลเ้คยีงกบัจาวตาลควบคมุมากที่สดุ จากผลการวิจยันีส้ามารถน าขอ้มลูที่ไดม้าใชใ้น
การพฒันาการเพาะจาวตาลและผลิตภณัฑอ์าหารสขุภาพจากจาวตาลต่อไป  
 

ค าส าคัญ: ตาล จาวตาล กา้นใบเลีย้ง องคป์ระกอบทางเคมี       
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Abstract 
 

 The haustorium can be used to produce a wide variety of food products. The objective of this 
research is to analyze the chemical constituent of the four phases of the haustorium, including the first 
phase, the cuttings when the length of the cotyledonary petiole about is 23-30 cm without incubation, 
the second phase, the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 10 days, the third phase, 
the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 20 days, the fourth phase, the cuttings of the 
cotyledonary petiole and incubated for 30 days and the control haustorium. The results showed that all 
four phases of haustorium had the following chemical constituent as follows average moisture 73.13-
80.02%, protein 4.40-5.49%, fat 0.02-0.08%, fiber 2.83-5.89%, ash 4.51-6.10%, carbohydrate 3.06-
13.46%, and firmness 0.60-0.75 N/mm. It was found that the first and second phases contained the 
moisture, fiber, and ash were higher than the control but protein and carbohydrate content were lower 
(P> 0.05). Also, the chemical constituent in the third and fourth phases was not significantly different 
from those of the controls (P> 0.05) except the protein content, and the firmness was lower than the 
control haustorium. Therefore, in the third phase, the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated 
for 20 days were the closest quality to control. The data obtained will be used for further developments 
of the seed germination and healthy food products from the haustorium. 
 
Keywords: Palmyra Palm, Haustorium, Cotyledonary Petiole, Chemical constituent 
 
บทน า 

ตาลหรือตาลโตนด (Palmyra palm) เป็นพืช
ยืนตน้จดัอยู่ในวงศป์าลม์ (Arecaceae) สามารถพบ
ชนิด Borassus flabellifer มากในแอฟริกาตะวันตก 
อินเดีย ศรีลังกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) 
ตาลโตนดในประเทศไทยมีชื่อเรียกหลายชื่อ ภาค
กลางเรียก ตน้ตาล ภาคใตเ้รียก ตน้โหนด เป็นพืชที่
ชอบขึน้ในที่ไม่มีพืชอื่นปกคลุม เติบโตไดด้ีในสภาพ
แห้งแล้ง มีความส าคัญต่อการเกษตร มีประโยชน์
มากมาย สามารถเก็บผลผลิตไดทุ้กปีติดต่อกันนาน
หลายสิบปี (2) มีสรรพคุณทางยา ไดแ้ก่ ช่อดอกและ

ผล ใชต้ม้ดื่มแกไ้ขร้อ้นในกระหายน า้หรือใชแ้ช่น า้อาบ
แกผ้ดผ่ืนคัน กา้นตาล น า้ตาลโตนด สามารถใชเ้ป็น
ยาขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิและแกร้อ้นใน ผลตาลแก่คัน้
เอาน า้จากเปลือก หรือทางตาลสดน ามาเผาไฟแลว้
คัน้เอาน า้ดื่มส าหรบัเป็นยาแก้ทอ้งร่วง ใบน ามาตม้
กับน ้าดื่ม  แก้อาการกระสับกระส่ายหลังคลอด  
แกอ้าการทอ้งร่วง ทอ้งเสียและช่วยลดความดนัโลหิต 
รากน ามาตม้ดื่มแกไ้ข ้แกร้อ้นใน กระหายน า้ แกซ้าง
เด็ก (3,4) การท าตาลโตนดเป็นเอกลกัษณข์องคนพืน้
บ้านเมืองเพชร เป็นไม้คู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัด
เพชรบุรีมานาน วิถีชีวิตของคนเพชรบุรีมักจะมีความ
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เก่ียวขอ้งกบัตาลโตนด ซึ่งองคป์ระกอบของตาลโตนด
สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาหารไดห้ลากหลาย 
เช่น เนือ้ผลตาลน ามาท าขนม ได้แก่ ขนมหม้อแกง 
และขนมตาล เป็นต้น ลูกตาลอ่อนน าไปท าลูกตาล
ลอยแกว้ เป็นตน้ ส่วนลูกตาลแก่ที่ภายในมีจาวตาล
อยู่ สามารถน าไปท าเป็นจาวตาลเชื่อมและตาลโตนด
ทอดได ้(5)  

 

  
(a) (b) 

Figure 1. The haustorium (a) and cotyledonary 
petiole (b) of Palmyra palm 

 
การเพาะจาวตาลเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ท  า

สืบกันมาโดยน าผลตาลสุกแช่น า้ประมาณ 20-30 วัน
เพื่อให้เนือ้ตาลสุกสลายเหลือแต่เสน้ใย แลว้น าขึน้มา
เพาะบนพืน้ดิน คลมุดว้ยฟางประมาณ 20 วนั จนเมล็ด
งอกส่วนของกา้นใบเลีย้งออกมายาวประมาณ 23-30 
cm และตดักา้นใบเลีย้งใหเ้หลือติดกับเมล็ดประมาณ 
2-3 cm น าไปป้ายปูนแดงบริเวณที่ตัดและเก็บไวใ้นที่
ร่มประมาณ 30 วัน ใบเลี ้ยงภายในเมล็ดจะพัฒนา 
มีขนาดใหญ่ขึ ้นเรียกว่าจาวตาล (Haustorium) ดัง 
Figure 1 ซึ่งสามารถน าไปท าอาหารเพื่อบริโภคได ้(6) 
การเพาะจาวตาลเพื่อจ าหน่ายต้องใช้เวลาโดยรวม
ประมาณ 90 วนั แต่ถา้ไม่ตดักา้นใบเลีย้งออกจะท าให้
ก้านใบเลี ้ยงงอกลงในดินโดยที่ผลตาลยังอยู่บนดิน 
ก้านใบเลี ้ยงจะน าส่วนต้นอ่อนลึกลงไปในดินและ 

เพิ่ มขนาดขึ ้น  เรียกการงอกห่ างเม ล็ด  (Remote 

germination) ส่วนของก้านใบเลีย้งตอนปลายที่อวบ
อ้วนเป็นที่อยู่ของคัพภะ (Tuberous seedling) นิยม
บรโิภคกนัในแอฟรกิา อินเดีย ศรีลงักา (7)  

ดังนั้นเมล็ดตาลโตนดที่ งอกแล้วสามารถ
บริโภค ได้  2 ส่วน  คื อจาวตาลและก้านใบ เลี ้ย ง  
แต่ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรีนิยมน าจาวตาลมา
ประกอบอาหารและท าขนมเพื่อบริโภคโดยไม่ทราบว่า
จาวตาลนั้นมีองคป์ระกอบทางเคมีเป็นอย่างไร ดังนั้น
ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของจาว
ตาลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทาง
เคมีของจาวตาลที่ไดจ้ากการเพาะงอกในระยะเวลา 
ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นขอ้มลูทางเลือกใหแ้ก่ผูเ้พาะจาว
ตาลและผู้บริโภคว่าจาวตาลระยะที่ เหมาะสมที่จะ
น ามาบริโภคเป็นจาวตาลในระยะใด และเพื่อเป็น
แนวทางในการท าผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาหาร
สขุภาพหรือใชป้ระโยชนอ์ื่น ๆ ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทาง
เคมีของจาวตาล 4 ระยะ ตวัแปรที่ศกึษา ไดแ้ก่  
ตวัแปรตน้ คือ จาวตาลทัง้ 4 ระยะ ไดแ้ก่ 
 
 ระยะที่ 1 ตดักา้นใบเลีย้ง (ไม่บ่ม)  

ระยะที่ 2 ตดักา้นใบเลีย้งและวางบ่ม 10 วนั  
ระยะที่ 3 ตดักา้นใบเลีย้งและวางบ่ม 20 วนั 
ระยะที่ 4 ตดักา้นใบเลีย้งและวางบ่ม 30 วนั 

 
ตัวแปรตาม คือ องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 

ความชืน้ โปรตีน ไขมัน เสน้ใย เถา้และคารโ์บไฮเดรต
และความแน่นเนือ้ของจาวตาล 
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 ตัวแปรควบคุม คือ วิธีการกระตุน้การงอกการ
ตดักา้นใบเลีย้ง วิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมี 
และวิธีการวดัความแน่นเนือ้  
 เก็บตัวอย่างผลตาลสุกเพื่อน ามาใช้ในการ
เตรียมตัวอย่างจาวตาลเพื่อเปรียบเทียบองคป์ระกอบ
ทางเคมีและความแน่นเนือ้ของจาวตาลที่ ไดจ้ากการ
เพาะงอกระยะต่าง ๆ  จากหมู่บา้นส ามะโรง ต าบลนาวุง้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีระหว่างเดือนกรกฎาคม–
กันยายน  พ .ศ . 2562 และท าการทดลองที่ ศู นย์
วิทยาศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์หอ้งปฏิบตัิการ
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี  

การด าเนินการวิจยั  
1. เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมีที่ใชใ้นการ

วิจัย ประกอบดว้ย เครื่องย่อยโปรตีน (Total Kjeldahl 
Nitrogen) เค รื่ อ งสกั ด ไขมั น  (Soxhlet Extraction) 
เครื่องให้ความรอ้น (Hotplate) ตู้อบลมรอ้น (Hot air 
oven) เตาเผาสารความร้อนสูง  (Muffle Furnace) 
เครื่องวดัความแน่นเนือ้ผลไม้ (Fruit pressure tester) 
แ ล ะ ส า ร เค มี ที่ ใ ช้  ได้ แ ก่  ค อ ป เป อ ร์ซั ล เฟ ต 
(CuSO4.5H2O) โพ แ ท ส เซี ย ม ซั ล เฟ ต  (K2SO4)  
โซเดียมคารบ์อเนต (Na2CO3) กรดซัลฟิวริก (H2SO4) 
กรดบอริก (H3BO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  
ก รด ไฮ โด รค ล อ ริ ก  (HCl) ปิ โต ร เ ลี ย ม อี เท อ ร ์ 
(Petroleum Ether) เม ทิ ล อ อ เรน จ์ อิ น ดิ เค เต อ ร ์
(Methyl Orange Indicator) เป็นตน้ 

2. การเตรียมและการวิเคราะหจ์าวตาล 
 2.1 การเตรียมตัวอย่างจาวตาลที่ระยะเวลา
ในการเพาะต่าง ๆ  โดยน าผลตาลสุกมาแกะเอาเมล็ด
ตาลและน าเมล็ดตาลไปกระตุน้การงอกโดยแช่น า้รอ้น
อุณหภูมิ 70ºC เป็นเวลา 40 นาทีและน าไปเพาะงอก
จนมีก้านใบเลีย้งยาวประมาณ 23-30 cm และน าไป

ตัดให้เหลือประมาณ 2-3 cm แล้วน าไปป้ายปูนแดง
และน าไปบ่มในท่ีรม่ตามระยะเวลาต่าง ๆ  จากนัน้น าไป
เฉาะเอาจาวตาล โดยเก็บตัวอย่างจาวตาล 4 ระยะ 
ไดแ้ก่ระยะที่ 1 ตดักา้นใบเลีย้งไม่บ่ม ระยะที่ 2 ตดักา้น
ใบเลีย้งและวางบ่ม 10 วัน ระยะที่ 3 ตัดกา้นใบเลีย้ง
และวางบ่ม 20 วันและระยะที่ 4 ตัดก้านใบเลีย้งและ
วางบ่ม 30 วัน และจาวตาลควบคุมจากหมู่บ้านส า
มะโรง ต าบลนาวุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุี 
 2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
จาวตาล น าจาวตาล 4 ระยะและจาวตาลควบคุมไป
ปอกเปลือกออกและลา้งท าความสะอาด จากนัน้น ามา
หั่ นให้มี ขนาดเล็ก  3-5 mm โดยแบ่ งจาวตาลเป็น  
2 ประเภท คือ จาวตาลสดจะถูกเก็บไวท้ี่อุณหภูมิ 4 ºC 
และจาวตาลแหง้ที่ถูกน าไปให้ความรอ้นโดยการอบที่
อุณหภูมิ  60ºC เป็นเวลา 24-48 ชั่ วโมง ตัวอย่างถูก
บรรจุในถุงพลาสติกแลว้เก็บไวใ้นตูเ้ย็นที่อณุหภูมิ 4 ºC 
เพื่ อใช้ในวิ ธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  
(8) ได้แก่ ความชื ้น โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า และ
คารโ์บไฮเดรต โดยมีการวิเคราะหจ์ านวน 3 ซ  า้  

2.3 การวิเคราะหค์วามแน่นเนือ้ (Firmness) 
น าจาวตาลมาเฉือนบริเวณขา้งทัง้ 2 ดา้นออกเล็กนอ้ย
ในขนาดที่ เท่ากัน เพื่อน าไปวัดความแน่นเนื ้อโดย
เครื่องวัดความแน่นเนื ้อผลไม้ ค่าที่ ได้มีหน่วยเป็น 
N/mm โดยมีการวิเคราะหจ์ านวน 3 ซ  า้ 
           3. การวิเคราะหข์อ้มลู  

น าขอ้มลูองคป์ระกอบทางเคมีของจาวตาล 
4 ระยะและจาวตาลควบคมุมาวิเคราะหท์างสถิติดว้ย
วิธี One-way ANOVA และวิเคราะหค์วามแตกต่าง
ดว้ยวิธี Duncan’s multiple range ที่ระดบันยัส าคัญ 
0.05 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบทาง
เคมีของจาวตาล 4 ระยะ พบว่าจาวตาลแต่ละระยะ

ไดผ้ลองคป์ระกอบทางเคมีที่แตกต่างกันรายงานเป็น
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ (%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดงั Table 1 ตามล าดบั 

Table 1. The Comparison of the chemical constituent value of haustorium  

Haustorium 
Proximate content (%) 

Moisture Protein Fat Fiber Ash Carbohydrate 
Control 74.630.81b 7.230.61a 0.100.04a 3.130.50b 5.310.18bc 9.591.13a 
Phase 1 80.020.13a 5.230.41b 0.080.02ab 5.890.88a 5.710.07 ab 3.060.53d 
Phase 2 79.331.24a 4.400.80c 0.020.02b 5.611.09a 6.100.51a 4.541.74b 
Phase 3 74.853.22b 5.440.51b 0.060.04ab 2.830.18b 4.510.46c 12.303.96a 
Phase 4 73.130.75b 5.490.45b 0.060.04ab 3.340.66b 4.510.46c 13.461.80a 
*a b c Mean followed by different superscript in each column differs significantly by Duncan’s multiple range test (P<0.05) 
        Haustorium mean that the control is bought from the locals, phase 1 is haustorium from the cuttings when the length 
of the cotyledonary petiole without incubation, phase 2 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and 
incubated for 10 days, phase 3 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 20 days, 
and phase 4 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 30 days. 

 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

ประกอบดว้ย ความชืน้ โปรตีน ไขมัน เสน้ใย เถา้และ
คารโ์บไฮเดรต พบว่าจาวตาล 4 ระยะมีองคป์ระกอบ
ทางเคมี ดังนี ้ความชืน้ 73.13-80.02% โปรตีน 4.40-
5.49% ไขมัน  0.02-0.08% เส้นใย 2.83-5.89% เถ้า 
4.51-6.10% และคาร์โบไฮเดรต 3.06-13.46% และ
จากผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างทางสถิติ  (Table 1) 
พบว่า จาวตาลระยะที่ 1 และ 2 มีปริมาณความชืน้

ไม่แตกต่างทางสถิติ (P0.05) โดยมีความชืน้เท่ากับ 
80.02% และ 79.33% ตามล าดบั แต่จาวตาลระยะที่ 3 
(74.85%) และ 4 (73.13%) มีความชืน้ไม่แตกต่างจาก
จาวตาลควบคุม (74.63%) อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ 

(P0.05) และพบว่าจาวตาลทั้ง 4 ระยะมีปริมาณ

โปรตีนแตกต่างจากจาวตาลควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) แต่จาวตาลระยะที่ 1 3 และ 4 มี

ปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน (P0.05) ไดแ้ก่ 5.23% 
5.44% และ 5.59% ตามล าดับ ส่วนปริมาณไขมัน
พบว่าจาวตาลระยะที่ 1, 3, 4 และจาวตาลควบคมุมีค่า
เท่ากับ 0.08% 0.06% 0.06% และ 0.10% ตามล าดับ 

ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P0.05) 
ส าหรับปริมาณ เส้นใย  พบว่าจาวตาลระยะที่  3 
(2.83%) ระยะที่  4 (3.34%) และจาวตาลควบคุม 
(3.13%) มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P0.05) เช่นเดียวกับปริมาณเถ้าที่พบว่าจาวตาล
ระยะที่ 3 และ 4 มีค่าเท่ากันที่ 4.51% และไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญ (P0.05) กับจาวตาลควบคุม 
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(5.31%) นอกจากนีป้รมิาณคารโ์บไฮเดรตของจาวตาล
ระยะที่ 3 (12.30%) ระยะที่ 4 (13.46%) และจาวตาล
ควบคุม (9.59%) ก็มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (P0.05) เช่นกัน ส่วนปริมาณไขมันในทุก

ตัวอย่าง มีค่าต ่ ามากไม่ เกิน 0.1% และพบเส้นใย
ปรมิาณ  2.8-5.8%  

การวิ เค ราะห์ค วามแน่ น เนื ้ อ  (Firmness)  
ท าโดยใชเ้ครื่องวัดความแน่นเนือ้ผลไม ้ไดผ้ลการวิจัย
ดงั Table 2  

 
Table 2. The firmness of haustorium of the four phase and control 

Haustorium Firmness (N/mm) 
Control 0.81 ± 0.03a 

Phase 1 0.60 ± 0.01d 

Phase 2 0.68 ± 0.01c 
Phase 3 0.74 ± 0.03b 

Phase 4 0.75 ± 0.08b 

*a b c d Mean followed by different superscript in column differs significantly by Duncan’s multiple range test (P<0.05) 
Haustorium mean that the control is bought from the locals, phase 1 is haustorium from the cuttings when the length of 
the cotyledonary petiole without incubation, phase 2 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and 
incubated for 10 days, phase 3 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 20 days, 
and phase 4 is haustorium from the cuttings of the cotyledonary petiole and incubated for 30 days. 

 
จากผลความแน่นเนือ้ของจาวตาล 4 ระยะมีค่า 

0.60-0.75 N/mm ซึ่งมีค่าต ่ากว่าจาวตาลควบคุมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  (P<0.05) และพบว่าจาวตาล
ระยะที่ 3 และ 4 มีความแน่นเนือ้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่าต ่ากว่าจาวตาล
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)    

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าจาว
ตาลที่ไดจ้ากการเพาะในระยะการงอกที่แตกต่างกันมี
ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีที่ แตกต่างกัน ผลการ
ทดลองพบว่าจาวตาลระยะที่  2 และ 3 มีปริมาณ
โปรตีนและคารโ์บไฮเดรตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) เนื่องจากจาวตาลเป็นส่วนหนึ่งของใบ

เลีย้งที่อยู่ภายในเมล็ดตาลที่มีการย่อยแป้ง โปรตีนและ
กาแลคโตแมนแนนจากเอนโดสเปิรม์มาเก็บไวจ้นท าให้
มีขนาดใหญ่เพื่อท าหน้าที่สะสมอาหารใหก้ับตน้อ่อน 
(9) เมื่อใช้เวลาบ่มเมล็ดตาลเพิ่มขึน้จึงท าให้มีการ
สะสมโปรตีนและคารโ์บไฮเดรตเพิ่มขึน้ ส่วนการตัด
กา้นใบเลีย้งจะช่วยลดการน าสารอาหารจากจาวตาล
ไปเลีย้งส่วนที่เจริญออกนอกเมล็ด นอกจากนีย้งัพบว่า
จ า ว ต า ล ระ ย ะ ที่  3 แ ล ะ  4 มี ป ริ ม าณ โป รตี น 
คาร์โบไฮเดรต ความชื ้น ไขมัน เถ้าและเส้นใยไม่
แตกต่างจากจาวตาลควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P>0.05) เนื่องจากมีระยะเวลาการบ่มใกลเ้คียงกนั แต่
จาวตาลระยะที่  3 ใช้เวลาการบ่มเพียง 20 วันและ 



PBRU SCIENCE JOURNAL 
ปีที่ 18 ฉบับที ่2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 

 

มีองคป์ระกอบทางเคมีส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากจาว
ตาลควบคุม ดังนั้นจาวตาลระยะที่ 3 ที่ไดจ้ากการตัด
ก้าน ใบ เลี ้ย งและบ่ ม  20 วันจึ ง เป็ นจาวตาลที่ มี
องคป์ระกอบทางเคมีใกลเ้คียงกับจาวตาลควบคมุมาก
ที่สดุ 

จาวตาลที่มีองค์ประกอบทางเคมีสูงและ
เหมาะที่จะน าไปบริโภคและแปรรูปเป็นอาหารสขุภาพ
คื อจาวตาลควบคุม เนื่ อ งจากมี โป รตี นสู งที่ สุ ด 
(7.23±0.61%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบทาง
เคมีของจาวตาลที่บ่มในจงัหวดัปัตตานีพบว่ามีปรมิาณ
โปรตีนใกลเ้คียงกันท่ี 7.22±0.05% แต่มีปรมิาณเสน้ใย 
3.13±0.50% และไขมนั 0.10 ±0.04% ต ่ากว่าจาวตาล
ของจังหวัดปัตตานีที่ 5.03±0.04% และ 0.31±0.02% 
ตามล าดับ (10) นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยท่ีศึกษาฤทธ์ิ
ตา้นอนุมลูอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัด
เมทานอลจากจาวตาล พบว่ามีฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระท่ี
ค่า IC50 22.7129 mg/mL และปริมาณฟีนอลิกรวม 
5.8475 mg GAE/g (11) ซึ่ งแสดงว่าจาวตาลมีทั้ ง
องค์ประกอบทางเคมีที่ดีและมีสารฟีนอลิกซึ่งเป็น
สารส าคัญท่ีแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย จาก
ขอ้มลูที่กล่าวมาจึงเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการน าจาวตาล
มาแปรรูปเป็นอาหารสขุภาพไดใ้นอนาคต  

 
สรุปผลการวิจัย 

เมื่อน าองค์ประกอบทางเคมีของจาวตาล  
4 ระยะมาเปรียบเทียบกับจาวตาลควบคุม พบว่าจาว
ตาลระยะที่ 1 และ 2 มีความชืน้ เสน้ใยและเถา้สงูกว่า
จาวตาลควบคมุแต่มีปรมิาณโปรตีนและคารโ์บไฮเดรต
ต ่ากว่าจาวตาลควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) แล ะพ บ ว่ า จ า วต าล ระย ะที่  3 แล ะ  4  
มีองคป์ระกอบทางเคมีไม่แตกต่างจากจาวตาลควบคุม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นปริมาณ
โปรตีนและความแน่นเนือ้ที่มีค่าต ่ากวา่จาวตาลควบคมุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นจาวตาล
ระยะที่ 3 ที่ไดจ้ากการตดักา้นใบเลีย้งและบ่ม 20 วนัจึง
เป็นจาวตาลที่มีองคป์ระกอบทางเคมีใกลเ้คียงกับจาว
ตาลควบคมุมากที่สดุ 
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