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การสังเคราะหไตรเอริลมีเทน ดวยปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟทอัลคิลเลชัน
ระหวางเอรีนกับอัลดีไฮด โดยใชไอโอดีนเปนตัวเรงปฏิกิริยา

Iodine Catalyzed Friedel-Crafts Alkylation of Electron-Rich Arenes
with Aldehydes: Efficient Synthesis of Triarylmethanes
ภคพร สาทลาลัย1 และ จเร จรัสจรูญพงศ์2
Pakaporn Sathalalai1 and Jaray Jaratjaroonphong2

บทคัดยอ

ไตรเอริลมีเทน เป็ นสารทีน่าสนใจอย่างมาก เนืองจากมีฤทธิ
ทางชีวภาพที หลากหลาย งานวิจัยนี ได้ พั ฒนาวิธีการสังเคราะห์
สารไตรเอริ ล มีเ ทน โดยการใช้ โมเลกุ ลไอโอดี น มาเป็ นตั ว เร่ ง
ปฏิกิ ริยาฟรี เ ดล-คราฟท์อัลคิ ลเลชั นของเอรี น (สารประกอบ
อะโรมาติ กที มีความหนาแน่ นอิเล็คตรอนสูง) กับอัลดีไฮด์ชนิด
อะโรมาติก ในตัวทําละลายโทลูอนี ทีอุณหภูมหิ ้ อง ภายใต้ ระบบ
เปิ ดสภาวะที ไม่ รุนแรง และไม่ เป็ นพิ ษต่ อสิ งแวดล้ อม พบว่ า
เมือใช้ โมเลกุลไอโอดีน
โมล% เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ิยา สามารถ
สังเคราะห์อนุพันธ์สารไตรเอริลมีเทนในเปอร์เซ็นต์ทสูี ง นอกจากนี
ยัง ได้ นาํ วิ ธี การที ค้ นพบไปประยุ กต์ ใช้ สังเคราะห์ สารประกอบ
ไตรเอริลมีเทนทีมีฤทธิทางชีวภาพ ชนิด คือ , -dihydroxytriphenylmethane (ยับยัง KSP kinesin), 4-chlorophenylbis
(4-hydroxyphenyl)methane (ฤทธิยับยังไวรัส) และ , -(((4chlorophenyl)methylene)-dinaphthalen)-2-ol (ต้ านการ
อักเสบและยับยังเชือรา) โดยการใช้ สารตังต้ นเป็ นอัลดีไฮด์และ
เอรีนทีเหมาะสมและพบว่าสามารถสังเคราะห์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่มผี ลิตภัณฑ์ข้างเคียงเกิดขึน

Abstract

Triarylmethanes have attracted considerable attention
due to their varied biological activity. An efficient molecular
iodine catalyzed Friedel-Crafts alkylation of electron-rich
arenes with a wide variety of aromatic aldeydes under “open
flask”, mild conditions and environmentally friendly catalyst
has been developed. In the research, we found the reaction of
electron-rich arenes with aromatic aldehydes in toluene in the
presence of 10 mol% of iodine provides the corresponding
triarylmethane derivatives, regioselectively, in good to

1

excellent yields. Moreover, the utility and applicability of
this method for the synthesis of three bioactive triarylmethanes
i.e. 4,4 -dihydroxytriphenylmethane (KSP Kinesin
inhibitor), 4-chlorophenylbis(4-hydroxyphenyl)methane
(antiviral activity) and 1,1-(((4-chlorophenyl)methylene)
dinaphthalen)-2-ol (anti-inflammatory and antifungal
activities) varying the aldehyde and arene motifs were
accomplished. In each case, exclusive triarylmethanes
selectively was observed and no by product was formed.
Keyword: triarylmethanes, iodine, Friedel-Crafts alkylation,
electron-rich arenes, aromatic aldeydes

คํานํา

ไตรเอริ ล มี เ ทน เป็ นสารประกอบในกลุ่ มที มี ผ้ ู สนใจ
อย่างมาก เนื องจากมีคุณสมบั ติ และการนําไปใช้ งานที โดดเด่ น
แตกต่ างกัน ตามโครงสร้ างที เปลี ยนไป และมีฤทธิ ทางชี วภาพ
หลายอย่ าง ทั งยั บ ยั งไวรั ส เซลล์ มะเร็ ง แบคที เ รี ย เชื อรา
และต้ านการอักเสบ เช่ น , -dihydroxytriphenylmethane;
ยับยัง KSP kinesin (Roy และ Podder, 2007; Roy และคณะ,
2007), 4-chlorophenylbis(4-hydroxyphenyl)methane;
ฤทธิยับยังไวรัส (Roy และ Podder, 2007; Roy และคณะ,
)
และ , -(((4-chlorophenyl)methylene)dinaphthalen)-2ol; ต้ านการอักเสบและยับยังเชือรา (Lewis และ Goland, 1952)
โครงสร้ างของสารดังกล่าวดังแสดงในภาพที นอกจากนียังมีการ
นําไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตสี และนําหอมอีกด้ วย
ไตรเอริลมีเทนสามารถสังเคราะห์ได้ จากปฏิกริ ยิ าฟรีเดลคราฟท์อลั คิลเลชันของสารประกอบอะโรมาติกทีมีความหนาแน่น
อิ เล็ ค ตรอนสู ง กั บอั ล ดี ไ ฮด์ ช นิ ด อะโรมาติ กอั ล ดี ไ ฮด์ วิ ธี การ

นักวิจัย ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
E-mail: rdispsa@ku.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

งานวิจัย
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สังเคราะห์สารกลุ่มนีได้ มีรายงานไว้ หลากหลายวิธี แต่ ส่วนใหญ่
จะทําการสังเคราะห์ผ่านปฏิกริ ิยาฟรีเดล-คราฟท์อลั คิลเลชัน และ
ใช้ ตวั เร่งปฏิกริ ยิ าชนิดต่างๆ เช่น AuCl3/AgOTf (Nair และคณะ,
2005; Nair และคณะ,
), [Ir(COD)Cl]2-SnCl4 (Roy
และ Podder, 2007; Roy และคณะ,
), Cu(OTf)2/(±)BINAP (Carretero และคณะ,
; Esquivias และคณะ,
2006), ZnBr2/SiO2 (Kodomari และคณะ,
) และ FeCl3
(Wu และคณะ,
) ซึ งตั วเร่ งปฏิกิริยาเหล่ านี เป็ นสารที
ค่ อนข้ างอันตรายและมีราคาแพง ประกอบกับวิธีการสังเคราะห์
ในแต่ ล ะงานวิ จั ยที เคยมี รายงานไว้ จะต้ องทํา การสั ง เคราะห์
หลายขันตอน และมีสภาวะทีรุนแรง
ในงานวิ จั ยนี จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที จะศึ ก ษาหาวิ ธี การ
สั งเคราะห์ สารในกลุ่ มนี ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ขั นตอนไม่ ยุ่ งยาก
ปฏิกริ ิยาการสังเคราะห์ทไม่
ี รนุ แรง มีความปลอดภัยต่อทังนักวิจัย
และสิ งแวดล้ อม โดยได้ พั ฒ นาการใช้ โมเลกุ ลไอโอดี นมาเป็ น

ตัวเร่ งปฏิกิริยา เพราะเป็ นสารที มีราคาไม่แพง มีความเป็ นพิ ษ
น้ อยมาก เมือเทียบกับตัวเร่งปฏิกริ ิยาตัวอืนๆ ทีกล่าวมาข้ างต้ น
และไม่เป็ นพิษต่อสิงแวดล้ อม (Behmadi และคณะ,
; Hazra
และคณะ,
) ซึงพบว่าโมเลกุลไอโอดีนเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา
ที มีป ระสิ ทธิภ าพสํา หรั บ ปฏิกิ ริ ยาฟรี เดล-คราฟท์อั ลคิ ลเลชั น
ระหว่างสารตังต้ น คือ เอรีนกับอะโรมาติกอัลดีไฮด์ ปฏิกริ ิยาการ
สังเคราะห์ดังแสดงในภาพที

อุปกรณและวิธกี าร

การสังเคราะห์สารไตรเอริลมีเทน ผ่ านปฏิกิริยาฟรีเดลคราฟท์อัลคิลเลชันระหว่างสารตังต้ น คือ 1,2,4-trimethoxybenzene (เอรี น ) กั บ อะโรมาติ กอั ล ดี ไ ฮด์ ช นิ ด ต่ างๆ ใน
ตั วทํา ละลายโทลู อีน ที อุณ หภูมิห้ องภายใต้ ระบบเปิ ด และใช้
โมเลกุลไอโอดีน
โมล% เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ
สังเคราะห์ดังแสดงในภาพที
Cl

Cl

HO

OH

HO

(4-chlorophenyl)bis
(4-hydroxyphenyl)methane
antiviral

4,4'-dihydroxytriphenylmethane
KSP Kinesin inhibitor

ภาพที

OH

1,1'-(((4chlorophenyl)methylene)
dinaphthalen)-2-ol
anti-inflammatory, antifungal

โครงสร้ างของสารไตรเอริลมีเทนทีมีฤทธิทางชีวภาพ

Ar1 H

Ar 2CHO

I 2 (10 mol%)

arenes

aromatic
aldehydes

toluene, air
rt

ภาพที

Ar1

Ar2

ปฏิกริ ิยาการสังเคราะห์สารไตรเอริลมีเทน

OMe
+

Ar1

triarylmethanes

OMe
MeO

OMe

OH OH

I2 (10 mol%)

OMe

MeO

OMe

RCHO
toluene (1 mL)
air, rt

MeO

R

OMe

(R = aryl)

ภาพที

ปฏิกริ ิยาการสังเคราะห์สารไตรเอริลมีเทนเมือใช้ 1,2,4-trimethoxybenzene
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วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที (

)

วิธีการสังเคราะห

-

เติม aromatic aldehyde (1 mmol) ลงในหลอดทดลอง
เติม 1,2,4-trimethoxybenzene (2 mmol)
เติม ตัวทําละลาย toluene 1 ml
เติม โมเลกุลไอโอดีน (ตัวเร่งปฏิกริ ิยา) โมล%
ทําให้ บริสทุ ธิโดยเทคนิค radial chromatography
ระเหยตัวทําละลายด้ วยเครือง rotary evaporator
ทําให้ แห้ งด้ วยเครือง vacuum pump
พิสจู น์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค IR และ NMR spectroscopy

ผลการทดลองและวิจารณ

rotary evaporator

ตั ว ทํา ละลายโทลู อี น ที อุ ณ หภู มิ ห้ อง ภายใต้ ระบบเปิ ด และ
ใช้ โมเลกุ ล ไอโอดี น
โมล% เป็ นตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยา พบว่ า
ได้ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (% Yield) ในเปอร์เซ็นต์ทสูี ง ดังแสดง
ในตารางที

จากการสั ง เคราะห์ ส ารไตรเอริ ล มี เ ทน ผ่ านปฏิ กิ ริ ยา
ฟรี เ ดล-คราฟท์อั ลคิ ลเลชั น ระหว่ างสารตั งต้ น คื อ , , trimethoxybenzene กับ อะโรมาติ กอัล ดี ไ ฮด์ ชนิ ดต่ างๆ ใน
ตารางที

radial chromatography

การสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนจากปฏิกริ ิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กับ aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ
OMe

OMe

MeO

I2 (10 mol%)
+

OMe

RCHO
toluene (1 mL)
air, rt

OMe

OMe

MeO

MeO

R

OMe

(R = aryl)

Entry

RCHO

Product
OMe

1

Yielda (%)

72

90

72

97

72

88

OMe

MeO

O

Time (h)
OMe

H

MeO

OMe

OMe

OMe

MeO

OMe

O

2

H

MeO

OMe

F

F
OMe

OMe

MeO

OMe

O

3

H

MeO

OMe

Cl

Cl

งานวิจัย
ตารางที
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การสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนจากปฏิกริ ิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กับ aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ (ต่อ)

Entry

RCHO

Product
OMe

Time (h)

Yielda (%)

72

98

72

99

72

71

72

87

120

72

48

90b

72

61

48

99b

24

39

OMe

MeO

OMe

O

4

H

MeO

OMe

Br

Br
OMe

OMe

MeO

OMe

O

5

H

MeO

OMe

O2 N

NO 2

OMe

OMe

MeO

OMe

O

6

H

MeO

OMe

MeO

OMe
OMe

7

OMe

MeO

O

OMe

H

MeO

OMe

OMe

OMe

OMe

8

OMe

MeO

OMe

O

9

MeO

H

MeO

OMe

MeO

OMe
OMe

OMe

10

OMe

MeO

OMe

O

11

MeO

H

MeO

OMe

HO

OMe
OMe

MeO

O

12

H
OH

OMe OMe

MeO

OMe
OMe

OH
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ตารางที

ฉบับที (

)

การสังเคราะห์ไตรเอริลมีเทนจากปฏิกริ ิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กับ aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ (ต่อ)

Entry

RCHO

Product

Time (h)

Yielda (%)

24

80b

OMe
MeO

O

13

H

OMe
OMe

H
H

O

O

a
b

OMe

OMe

Isolated yield
The reaction was carried out at 60 oC

สรุป

การสังเคราะห์อนุ พั นธ์ของสารไตรเอริ ลมีเทน โดยผ่ าน
ปฏิกริ ยิ าฟรีเดล-คราฟท์อลั คิลเลชันระหว่างสารตังต้ นคือ , , trimethoxybenzene กั บ อะโรมาติ กอั ลดี ไ ฮด์ ช นิ ดต่ างๆ ใน
ตั วทําละลายโทลู อีน ที อุณหภูมิห้อง ภายใต้ ระบบเปิ ด และใช้
โมเลกุลไอโอดีน
โมล% เป็ นตัวเร่ งปฏิกริ ิยา สามารถทําได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และให้ ผลิ ตภั ณฑ์ เป็ นอนุ พั นธ์ ของสาร
ไตรเอริลมีเทน หลากหลายชนิดในเปอร์เซ็นต์ทสูี ง
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9
การเกษตร

องคความรูเพื่อพัฒนาการผลิตพืชสูอาหารปลอดภัย
อาหารจะปลอดภัยนั น ต้ องเริ มทําการควบคุ มคุ ณภาพและ
ความปลอดภั ย ของผลผลิ ต ตั งแต่ ระดั บ แปลงและตลอดเส้ น ทาง
การผลิต การแปรรูป จนเป็ นผลิตภัณฑ์ส่ผู ้ ูบริโภค โดยต้ องคํานึงถึง
ความปลอดภั ย ของทั งผู้ ผลิ ต ผู้ ปฏิ บั ติ งาน สภาพแวดล้ อม และ
ความยั งยืนของทรั พยากร การผลิตพื ชเพื อให้ เกิดความปลอดภั ย
ต่ อผู้ ผลิต ต่อสภาพแวดล้ อม ได้ พื ชอาหารที ปลอดภัยต่ อผู้ บริโภค
และเกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืนนัน องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เกษตรเป็ นปั จจัยทีสําคัญทีจะก่อให้ เกิดการพัฒนาการผลิตพืชอย่ าง
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความปลอดภัยทังต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค
และสภาพแวดล้ อม การปลู ก และการดู แ ลพื ช ที ไม่ ถู ก ต้ องและ
ไม่ เหมาะสมเป็ นทีมาของปั ญหาต่างๆ เช่ น การใช้ ปัจจัยทีไม่ ค้ ุมทุน
ในการผลิ ต สภาวะพื ชอ่ อ นแอต่ อ การเข้ าทํา ลายของเชื อโรคและ
แมลงศัตรูพืช สภาพแวดล้ อมทีเอือต่อการเพิมประชากรเชือโรคพืช
แมลงศัตรูพื ช และวัชพื ช ตลอดจนการลดลงของผลิ ตภาพของดิน
ดังนั นการเรี ยนรู้ หลั กการผลิ ตพื ชสู่ ความปลอดภั ยด้ านอาหารตาม
แนวการปฏิบตั เิ กษตรทีดี (Good Agricultural Practice, GAP) และ
ตามระบบเกษตรอินทรีย์นัน จําเป็ นทีจะต้องให้ ความรู้และความเข้ าใจ
เรืองปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ องและมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ
การผลิตพืชอย่ างถูกต้ องเหมาะสมกับสภาพพืนทีและสภาพแวดล้ อม
เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ ย วัชพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช เป็ นต้ น
เพือให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างยังยืนและปลอดภัย และสร้ างความ
เชือมันให้ กบั ผู้บริโภค

การปฏิบัติเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP)
เปนอยางไร?

การปลูกพืชตามแนวทางการปฏิบตั ิ GAP นัน เป็ นการปลูกพืช
ทีสามารถใช้สารเคมีได้ แต่ ตอ้ งใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปฏิ บตั ิ
ตามคําแนะนํา มีระยะปลอดภัยหรื อระยะหยุดหลังการใช้สารเคมี
มีการจดบันทึกเพือให้ สามารถตรวจสอบ สอบทานได้ มีการจัดการ
คุณภาพในกระบวนการผลิตตังแต่ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ ย
สารเคมี เป็ นต้ น รวมทังขันตอนการผลิต ตังแต่การวางแผนการผลิต
กําหนดขันตอนการผลิต วิธกี ารควบคุมการผลิต และการจัดการของเสีย
และวัสดุ เหลื อใช้ ต้ องคํา นึงถึงความสะอาด การใช้ ทรั พยากรอย่ าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด ผู้ปลูกต้ องปฏิบัตงิ านด้ วยความระมัด
ระวัง คํา นึ ง ถึง สุข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล การเก็บสารเคมี การกํา จั ด
ภาชนะบรรจุ สารเคมีทีใช้ หมดแล้ วอย่ างถูกต้ องปลอดภัยต่อผลผลิต
ในแปลงและสภาพแวดล้ อม สําหรับพืนทีทีทําการปลูกพืช แหล่งนํา
1

อตินุช แซ่จิว1

ต้ องปลอดจากการปนเปื อนของสารเคมี แ ละเชื อโรค หรื อ ไม่ มี
ความเสียงต่อการปนเปื อนกับผลผลิต มีการปรับปรุงบํารุงดิน ดูแล
คุณภาพนําและใช้ นาตามความต้
ํ
องการของพืช บํารุงรักษาเครืองมือ
เครืองใช้ ทําการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนํา ดิน และผลผลิตเป็ นระยะๆ
เพื อใช้ ประกอบการควบคุ มการผลิ ตและแก้ ไขข้ อบกพร่ อง รวมทัง
เป็ นหลักฐานประกอบการตรวจประเมินต่อไป

หลักการของเกษตรอินทรียมีอะไรบาง

ส่วนเกษตรอินทรีย์นัน เป็ นการจัดการระบบการผลิตทางการ
เกษตรแบบองค์รวมทีเกือหนุ นและดูแลความยั งยืนของระบบนิ เวศ
ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ใช้ แนวทางการผสมผสาน รักษาความ
หลากหลายทางธรรมชาติ รั ก ษาความอุ ด มสมบู รณ์ ข องดิ น และ
คุณภาพนําด้ วยอินทรียวัตถุ เน้นใช้วสั ดุธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชและปุ๋ ยเคมีทีมาจากสารเคมีสงั เคราะห์ ไม่ใช้พืช สัตว์ และ
จุลิ นทรี ยท์ ี ได้มาจากการดัดแปรพันธุ กรรมและผ่ านการฉายรังสี
การจัดการผลิตภัณฑ์ในทุกขั นตอนเน้ นความระมั ดระวัง เพื อรั กษา
สภาพความเป็ นเกษตรอินทรี ย์ และคุ ณภาพที สํา คัญของผลิ ตภั ณฑ์
โดยสรุปหลักการของเกษตรอินทรีย์เน้ น ด้าน คือ สุขภาพ นิเวศวิทยา
ความเป็ นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ กล่ าวคือ เกษตรอินทรีย์ต้อง
ส่งเสริมและสร้ างความยังยืนให้ กับสุขภาพอย่ างเป็ นองค์รวมของดิน
พื ช สัตว์ มนุ ษย์ และสิ งแวดล้ อม โดยที สุขภาวะที ดีนั นไม่ ใช่ การ
ปราศจากโรคภัย แต่รวมถึงความเป็ นอยู่ทดีี ของกายภาพ จิตใจ สังคม
และสภาพแวดล้ อม ความเข้ มแข็ง ภูมิต้านทาน การฟื นตัวจากความ
เสื อมถอย ต้ องตั งอยู่ บนรากฐานของระบบนิ เวศวิทยาและวัฏจั กร
แห่ งธรรมชาติ การผลิ ตการเกษตรต้ องสอดคล้ องกับวิถี ธรรมชาติ
วัฒนธรรม เน้ นการใช้ ซาํ การหมุนเวียน เพือการอนุ รักษ์ทรัพยากร
การสร้ างความหลากหลายทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร
ทํา ให้ ระบบและวัฏจั กรธรรมชาติเพิ มพู นและยั งยื น ควรตั งอยู่ บน
ความสัมพั นธ์ ที มี ความเป็ นธรรมระหว่ างสิ งแวดล้ อ มและสิ งมี ชี วิต
ทังระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กบั สิงมีชีวิตอืนๆ การบริหารจัดการ
ควรดําเนินการด้ วยความระมัดระวังและรับผิดชอบ ซึงเป็ นสิงสําคัญ
ในการบริหารจัดการ การพัฒนาและการเลือกเทคโนโลยี ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ จะช่ วยสร้ างความมั นใจว่ าเกษตรอินทรีย์ ปลอดภั ยและ
เหมาะสมกับสิงแวดล้ อม นอกจากนีประสบการณ์และภูมปิ ัญญาท้องถิน
ก็มีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ (สหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ
(International Organic Agriculture Movement, IFOAM))

นักวิจัยชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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องคความรูเรื่องดินและธาตุอาหารพืชที่ควรทราบ

สภาพแวดล้ อมทีสําคัญของพืช คือ ดิน การปลูกพืชให้ มีการ
เจริญเติบโตทีเหมาะสม จึงควรคํานึงถึง ) สภาพพืนทีควรเป็ นพืนที
ราบ หรือเป็ นลูกคลืนลอนลาด (ความชัน - %) หรือมีความชัน
ไม่เกิน % มีหินโผล่ไม่เกิน % มีแหล่งนําทีใช้ ได้ ตลอดปี หน้ าดิน
ควรมีความลึกมากกว่า เมตร ไม่ มีลูกรังหรือเศษหิ นปะปน ถ้ ามี
ก็ไม่ควรเกิน % ของระดับความลึก ) ดินมีความสามารถอุม้ นําสูง
หรื อค่ อนข้างสูง แต่ มีการระบายนําและซึ มนําดี ซึ งความสามารถนี
เกียวข้ องกับเนือดินและโครงสร้ างดิน ส่วนโครงสร้ างดินก็สมั พันธ์กบั
การเขตกรรม ) ดินต้องไม่เป็ นกรดหรือด่างเกินไป เพราะความเป็ น
กรด-ด่ างของดิน จะมี ผลต่ อการละลายของธาตุอาหารที จะออกมา
เป็ นประโยชน์ให้ พชื ใช้ ได้ เมือดินเป็ นกรดจัด พืชจะมีแนวโน้ มทีจะขาด
ธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม โมลิบดินมั แต่เมือดินเป็ นด่างจัด
พืชมีโอกาสจะขาดธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี
และโบรอน (ภาพที ) นอกจากนีความเป็ นกรด-ด่างของดินยังมีผลต่อ
การเจริ ญของจุ ลินทรีย์ ในดินทังทีเป็ นประโยชน์และเป็ นสาเหตุของ
โรคพื ช ) ดิ นต้องไม่ มี ปั ญหาความเค็ ม เพราะความเค็มของดิน
จะทําให้ การเจริญเติบโตของพืชชะงักหรือตายได้ โดยเฉพาะในระยะ
ต้ นอ่อนหรื อระยะติดดอกผลซึ งเป็ นระยะทีพืชอ่อนแอต่ อความเค็ม
ของดิน ) ดิ นต้องมี ความอุ ดมสมบู รณ์ปานกลางถึ งสูง คือ ดินมี
ความสามารถให้ ธาตุอาหารรูปทีเป็ นประโยชน์ (รูปไอออน) ต่อพืชครบ
ทุกธาตุ แต่ละธาตุต้องเพียงพอและสมดุลกันตามความต้องการของพืช
ธาตุอาหารทีจําเป็ นต่อการเจริญเติบโตของพืชส่วนใหญ่มาจากดิน และ
บางส่วนได้จากอากาศและนํา (ภาพที ) เมือดินขาดแคลนธาตุอาหาร
เนืองจากการทีพืชดูดใช้ และติดไปกับผลผลิตทีเก็บเกียวออกไป หรือ
จากการชะล้ าง จําเป็ นต้ องเพิมเติมธาตุอาหารโดยการใส่ปุ๋ย
กรด

กลาง

ด่าง

ภาพที ความเป็ นกรด-ด่างกับธาตุอาหารพืช
ทีมา: ดัดแปลงจาก www.supernaturalbrand.com

ฉบับที (

)

ปุ๋ ยทีใช้ กนั นันแบ่งเป็ น ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรีย์ (ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก
ปุ๋ ยพืชสด) และปุ๋ ยชีวภาพ (เช่น ไรโซเบียม สาหร่ายสีเขียวแกมนําเงิน
แหนแดง ไมคอไรซา) และการใช้ ปุ๋ ยเคมี ให้ มี ประสิทธิ ภาพสูงนั น
ต้องใช้ชนิดปุ๋ ยทีถูกต้อง (right kind) ตรงกับทีดินขาดแคลน อัตราทีใช้
ต้องถูกต้อง (right rate) สอดคล้ องกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หากใช้ มากเกินไปจะทําให้ พืชตายได้ จังหวะเวลาการใส่ถกู ต้อง (right
time) สอดคล้ องกับความต้ องการของพืชแต่ละระยะการเจริญเติบโต
ใส่บริเวณที ถูกต้อง (right place) และให้ ปุ๋ยอยู่ใต้ ผวิ ดิน หลังใส่ปุ๋ย
ควรให้ นาอย่
ํ างพอเหมาะไม่มากเกินไปและควรทราบว่าปุ๋ ยแอมโมเนียม
ชนิดต่างๆ และยูเรียเป็ นปุ๋ ยก่อกรด ดังนั นการใช้ ปุ๋ ยสองประเภทนี
ต่อเนืองนานๆ จะทําให้ ดินมีความเป็ นกรดเพิมขึน จึงควรทําการวัด
ความเป็ นกรด-ด่างของดินทุกๆ ปี หากความเป็ นกรดลดลงตํากว่า
ควรหาความต้ องการปูน แล้ วใส่ปูนเพือลดความเป็ นกรด แต่ต้อง
ระวังไม่ใส่ปูนมากเกินความจําเป็ นเพราะจะทําให้ ดนิ เป็ นด่าง สิงทีต้ อง
ระวังอีกประการสําหรับการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจนโดยเฉพาะพืชกินใบ คือ
การสะสมไนเตรทในใบพืช ซึงอาจเกิดขึนได้ เมือมีการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน
มากเกินไป การใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนใกล้ วันเก็บเกียว ดังนั นควรใส่ ปุ๋ ย
ไนโตรเจนครังสุดท้ ายก่อนเก็บเกียวอย่างน้ อย วันขึนไป
สํา หรั บปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ นั นแม้ ว่ า ปริ ม าณธาตุ อ าหารต่ อ หน่ ว ย
จะน้ อยและปลดปล่ อยให้ ธาตุอาหารช้ ากว่ าปุ๋ ยเคมี แต่ ปุ๋ ยอินทรี ย์
ให้ ทังธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง และจุ ลธาตุ เรียกว่ามีธาตุอาหารพืช
ครบทุ กธาตุ นอกจากนี ยั งช่ วยเพิ มประสิทธิ ภาพการดูดธาตุอาหาร
และนําของราก ลดการระบาดของโรคพืชบางชนิด ช่วยปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพของดินโดยเพิมการเกาะตัวของอนุภาคดินให้ เป็ นเม็ดดิน
ทําให้ ดินทนต่ อการชะล้ างพังทลาย เพิ มความสามารถในการอุ้มนํา
การแทรกซึมนํา การระบายอากาศ รากพืชชอนไชได้ ง่าย ส่วนปฏิกริ ิยา
ทางเคมี ข องปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ นั น ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ เ ป็ นแหล่ ง ธาตุ อ าหารที
ปลดปล่ อยให้ พื ชอย่ างช้ าๆ ธาตุอาหารจึงถู กชะล้ างจากดินได้ น้ อย
ช่ วยดู ดซับธาตุอาหารพวกประจุ บวกไว้ เป็ นประโยชน์ ต่อพืช ลดการ

ภาพที

ธาตุอาหารพืช

การเกษตร
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ตรึงฟอสฟอรัสในดิน ในกิจกรรมทางชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์จะช่ วยเพิม
ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ทเป็
ี นประโยชน์และสัตว์ในดิน
สําหรับปุ๋ ยชีวภาพนัน หมายถึง ปุ๋ ยทีได้ จากการนําจุลินทรี ย์
ที มี ชี วิตที สามารถสร้างอาหารหรื อช่ วยให้ธาตุ อาหารเป็ นประโยชน์
กับพืช ดังนันการจะเลือกใช้ ปุ๋ยชนิดไหนขึนกับว่าปลูกพืชในระบบไหน
แต่การใช้ ปุ๋ ยให้ มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากสุด คือ การใช้ ปุ๋ย
ทัง ชนิด โดยเลือกใช้ ให้ ถูกจังหวะเวลา

เรียนรูสภาพแวดลอมกับการเกิดโรคพืช

ปัญหาทีทําให้ ผ้ ปู ลูกพืชต้ องใช้ สารเคมีมากขึนเรือยๆ คือ การ
ระบาดของโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช การจะเกิดโรคพืชได้ นัน
ต้ องมีองค์ประกอบ ประการ คือ พืช เชือโรค และสิงแวดล้ อม (ภาพ
ที ) โดยพืชและเชือโรคต้ องมีความสัมพันธ์เป็ นพืชอาศัยและเชือโรค
ซึงกันและกัน กล่าวคือเชือโรคหนึงสามารถทําให้ พืชชนิดหนึงเป็ นโรค
ได้ แต่ไม่ สามารถทําให้ พืชชนิดอืนเป็ นโรคได้ โดยมีสภาพแวดล้ อม
เป็ นปัจจัยส่งเสริมหรือยับยังการเกิดโรค การเกิดโรคได้ นันทังพืชและ
เชือโรคจะอยู่ในสภาพแวดล้ อมเอือต่อการเกิด สภาพแวดล้ อมทีเอือนี
อาจเป็ นสภาพแวดล้ อมทีเกิดตามธรรมชาติซงเป็
ึ นสิงทีเราควบคุมไม่ได้
หรือเกิดจากการกระทําของผู้ ปลูกเอง ไม่ ว่าจะเป็ นการปลูกและการ
ดูแลพืช ซึงเราสามารถบริหารจัดการไม่ให้ เกิดสภาพทีเอือต่อการเกิด
โรคพืชได้ กล่าวคือ เชือสาเหตุโรคพืชสามารถเกิดขึนได้ ทงในอากาศ
ั
ในดิน ในนํา รวมทังการเปลียนแปลงสรีระภายในพืช ระยะการเจริญ
เติบโตของพืช

มากขึนเป็ นโอกาสให้ เชือเข้ าสู่พืชได้ ง่ายและเร็วขึน ) การใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตลอดฤดูการผลิตพืชเพือป้ องกันโรคทีสําคัญ จะส่งผลให้
มีการระบาดหรือเกิดโรคพืชจากเชื อโรคทีไม่ ใช่ เป้ าหมายของการใช้
สารเคมี ) การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกัน การปลูกพืชชนิดเดียวกัน
หลายครั งใน ปี และการผลิ ตพื ชนอกฤดู ปลู ก บนพื นทีเดียวกัน
ทําให้ ประชากรของเชือโรคเพิมขึนอย่างต่อเนือง เนืองจากมีพชื อาหาร
ตลอดเวลา ) การให้นํามากเกินความจําเป็ น ทําให้ ดนิ ชืนตลอดเวลา
อากาศในและรอบๆ ทรงพุม่ พืชมีความชืนมาก ซึงจะเป็ นสภาพแวดล้ อม
ที เหมาะสม ทํา ให้ เชื อโรคพื ชเกื อบทุ กชนิ ดเจริ ญเติ บโตได้ ดี และ
มีประสิทธิภาพในการทําลายพืชได้ ) การละเลยการบํารุงดินและการ
พักดิน ซึงการบํารุงดินด้วยการปลูกพืชบํารุงดิน เช่น พืชตระกูลถัว หรือ
การใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรีย์ จะเป็ นการช่วยเพิมประชากรจุลินทรียท์ เป็
ี นประโยชน์
ในดิน และทําให้ พชื ได้ รบั ธาตุอาหาร สร้ างความแข็งแรงแก่พชื ส่วนการ
ไม่พักดินจะทําให้ เกิดการสะสมของเชือโรคในแปลงได้ เมือเราทราบ
เช่นนีแล้ ว ก็ควรบริหารจัดการแปลงหลีกเลียงการสร้ างสภาพแวดล้ อม
ทีเอือต่อการเกิดโรค โดย ) การไม่นําเชือโรคเข้าสู่แปลง ซึงอาจติดมา
กับเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ดังนันก่อนนํามาใช้ ควรตรวจให้ แน่ใจว่า
ปราศจากโรค ) การทําความสะอาดแปลง การนําเศษเหลือของพืช
ทีเป็ นโรคออกจากแปลง และจัดการด้ านความโปร่งของแปลง ) การ
พักดินและการพลิกดินตากแดด 4) การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช
สลับแปลง การปลูกพืชบํารุงดิน และการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ) การให้นํา
ต้องให้พอเหมาะ ไม่มากเกินไป ) การใช้สารเคมีไม่ควรใช้เพียงเพือ
การป้ องกันโรคพืช ควรใช้ สารเคมีเมือเกิดสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ทีเหมาะต่อการพัฒนาของเชือโรค หรือมีการระบาดของโรคพืชบริเวณ
ใกล้เคียง รวมทังไม่ควรใช้สารเคมีทมีี สารออกฤทธิเหมือนกันต่อเนืองกัน
หลายๆ ครัง ) ปลูกพืชเป็ นแนวกันลม สกัดไม่ให้ เชือโรคเข้ ามาใน
แปลงทางดินและทางอากาศ

การจัดการแมลงศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพที ปัจจัยการเกิดโรคพืช
ทีมา: www.malaeng.com
การปลู กและดูแลรั กษาพื ช ทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที เอื อ
ต่อการเกิดโรคพืช ได้ แก่ ) พันธุ์พืชทีมีพนั ธุกรรมเหมือนกันทุกต้น
เป็ นพืชนิดเดียวกัน ) การปลูกพืชหนาแน่น ทําให้ แสงแดดไม่สามารถ
ส่องถึงพืนดินหรือโคนต้นพืช การระบายอากาศไม่ดี เกิดความชืนสะสม
ในแปลงตลอดเวลา ซึ งเป็ นสภาพทีส่ งเสริ มการเกิดและการพัฒนา
ของเชือสาเหตุโรคพืช ) การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนืองโดยไม่มีการใช้
ปุ๋ ยอิ นทรีย์ ทําให้ ประชากรจุลินทรีย์ทมีี ประโยชน์ในดินลดลง ขณะที
ประชากรของเชือสาเหตุโรค โดยเฉพาะทีทําให้ เกิดโรคกับระบบรากพืช
เพิมขึน เนืองจากไม่มีการแข่งขันจากจุลินทรีย์ทมีี ประโยชน์และไม่ใช่
เชื อโรคพื ช การใช้ ปุ๋ ยเคมี ในอัตราที มากเกินโดยเฉพาะไนโตรเจน
จะทําให้ เซลล์พืชขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ผนังเซลล์จึงบางไม่แข็งแรง
เกิดแผล ชําและหักง่าย ช่องว่างระหว่างเซลล์กว้ างขึน ปากใบเปิ ดกว้ าง

การทําลายพืชของแมลงศัตรูพื ช เป็ นอีกปั ญหาหนึ งทีทํา ให้
ผู้ ป ลู กพื ช ต้ องใช้ สารเคมี ในการกํา จั ด แมลงศั ตรูพื ช เพื อมิ ให้ เกิด
ความเสี ย หายแก่ พื ชผล ซึ งการใช้ สารเคมี แ ม้ จะเป็ นวิ ธี ที รวดเร็ ว
ประหยั ดเวลาและแรงงาน แต่ ส่ งผลต่ อการสร้ างความต้ านทานต่ อ
สารเคมีของแมลงศัตรูพืช ทําลายสิงมีชีวิตทีมีประโยชน์รวมถึงศัตรู
ธรรมชาติทมีี ประโยชน์ชนิดต่างๆ ก่อให้ เกิดพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม
ทํา ให้ ต้ น ทุ นการผลิ ต สู งขึ นเนื องจากสารเคมี ส่ ว นใหญ่ นาํ เข้ าจาก
ต่ างประเทศ ดังนั นการจัดการแมลงศัตรูพื ชให้ มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภั ยต่ อระบบนิเวศทางการเกษตรได้ ดีนั น ผู้ ปลู กพื ชควรรู้ จั ก
ชนิดของแมลงศัตรู แต่ละชนิดมีวงจรชีวติ อย่างไร เพือจะได้ ทราบว่า
ระยะการทําลายของแมลงศัตรูนันคือระยะไหน (ภาพที ) มีลักษณะ
การทําลายแบบไหน เช่น ) กัดกินใบ (leaf feeder) ได้แก่ หนอนผีเสือ
ตักแตน ด้วงปี กแข็ง ) ดูดกินนําเลียง (juice sucker) ได้ แก่ เพลียอ่อน
เพลียกระโดด เพลียจักจัน มวนต่างๆ ) ชอนใบ (leaf minor) ได้ แก่
หนอนผีเสือชอนใบ หนอนแมลงวันบางชนิด ) เจาะลําต้น (stem borer)
ได้ แก่ หนอนด้ วงหนวดยาว หนอนผีเสือเจาะไม้ ปลวก ) กัดกินราก
(root feeder) ได้ แก่ ด้ วงดีด จิงหรีด แมลงกระชอน ด้ วงดิน ด้ วงงวง
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ฉบับที (

)

ภาพที วงจรชีวติ แมลงศัตรูพืช : ผีเสือหนอนกะหลําและแมลงวัน
ทีมา: จริยา (
)
) ทําให้ เกิดปุ่ มปม (gall maker) ได้ แก่ แตนฝอยสร้ างปม เพลีย
นอกจากนันควรรู้แหล่งทีอาศัยและพืชอาหารของแมลงศัตรู เพือกําหนด
แนวทางการจัดการ การเลือกช่วงเวลาการทําลายแมลงศัตรูทเหมาะสม
ี
เราสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชก่อนการเพาะปลูก โดยการไถพรวน
พลิกดินเพือทําลายไข่ และตัวอ่อนทีอยู่ในดิน การปล่อยนําท่วมแปลง
การปลูกพืชอาหารทีแมลงศัตรูพืชชอบมากกว่าเพือเป็ นการล่อทําลาย
การวางแผนปลู กพื ช หมุ น เวี ย น การเลื อ กใช้ พั นธุ์ ต้ า นทาน ส่ ว น
การควบคุม แมลงศัต รู ระยะเพาะปลู กและระยะก่ อนเก็ บเกี ยวนั น
สามารถทํา โดยพรวนดินรอบโคนต้ นเพื อทํา ลายตัวอ่ อนและดักแด้
ทีหลบซ่ อนอยู่ ตัดแต่งกิงทีถูกทําลายและทําให้ ทรงพุ่มโปร่ งแสงแดด
ส่องถึง การให้ ความชืนสามารถควบคุมพวกเพลียไฟได้ การใช้ กบั ดัก
กาวเหนียว กับดักแสงไฟ กับดักฟี โรโมน การห่ อผล การคลุมตาข่าย
ป้ องกันการเข้ าวางไข่ การใช้ คลื นความถีสูงไล่ แมลง การใช้ แสงไฟ
ไล่แมลง การใช้ แมลงศัตรูธรรมชาติพวกแมลงหํา เช่น แมลงช้ างปี กใส
ด้ วงเต่า มวนพิฆาต ตักแตนตําข้ าว แมลงปอ แมลงหางหนีบ เป็ นต้ น
แมลงหําเหล่ านี จะกินแมลงอืนเป็ นอาหาร หรือใช้ แมลงเบียน เช่ น
แตนเบียนไข่ Trichogramma sp. แมลงเบียนเหล่านีจะวางไข่และเจริญ
เติบโตภายในตัวแมลงอาศัย (ภาพที ) นอกจากนียังสามารถควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้ โดยการใช้ เชื อโรคกําจั ดแมลง เช่ น เชื อแบคทีเรี ย
เชือไวรัส เชือรา ไส้ เดือนฝอย หรือการใช้ สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น
ตะไคร้ หอม หางไหล เมล็ดสะเดา พลูป่า เป็ นต้น การควบคุมระยะหลัง
เก็บเกียว โดยการเก็บซากผลผลิตทีตกค้ างออกจากแปลง เพือป้ องกัน
ไม่ให้ แมลงศัตรูพชื ใช้เป็ นทีหลบซ่อน การตัดแต่งกิงและทรงพุม่ ให้ โปร่ง
แสงส่ อ งถึ ง ลดการหลบซ่ อ นของแมลงพวกเพลี ยหอย เพลี ยแป้ ง
และเพลียอ่อน
วิธีการต่างๆ ทีกล่ าวนีสามารถใช้ ได้ ในระบบเกษตรอินทรีย์
และระบบ GAP ทังนีการปลูกพืชในระบบ GAP เราสามารถใช้ สารเคมี
ได้ แต่ควรอยู่ในระเบียบการตัดสินใจควบคุมแมลงศัตรูพืช วิธีการ
ประเมินความรุนแรงของการระบาด ซึงสามารถทําโดยการสุม่ นับแมลง

ภาพที ตัวเบียนในตัวหนอนแมลงศัตรูพืช
ทีมา : ภราดร (
)
(scouting) อาจกําหนดการสุ่มนับทุกกีวันต่อสัปดาห์ กําหนดว่าถ้ าพบ
ไข่หรือหนอนจํานวนเท่าไรต่อใบ ซึงอาจต้ องศึกษาข้ อมูลวิชาการเพือ
ประกอบการกําหนดเกณฑ์การสังเกต นอกจากนียังมีอกี คําทีควรทราบ
คือ ระดับเศรษฐกิ จ (Economic Threshold, ET) มีหน่ วยวัดเป็ น
ความหนาแน่นของแมลงต่อหนึงหน่วยพืนที เช่น ตัว/ใบ ตัว/ต้ น และ
ตัว/ไร่ เป็ นต้น เป็ นตัวเลขขันตําทีช่วยในการตัดสินใจว่าควรดําเนินการ
ป้ องกันกําจัดแมลงได้ หรือยัง จึงเรียกว่า ระดับเตือนภัย ซึงเป็ นระดับที
ต้ องลงมือควบคุมแมลง มิให้ เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ระดับ
เศรษฐกิจของแมลงศัตรูและพืชปลูกแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน (ตาราง
ที )

การจัดการวัชพืชอยางยั่งยืน

วัชพื ชเป็ นศัตรูพืชทีสํา คัญอีกชนิดหนึ ง การปล่ อยให้ วัชพืช
เติบโตรบกวนแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะพืชอายุสนั เช่น พืชผักต่างๆ
ข้ าวโพด ข้ าว เป็ นต้ น จะทําให้ ผลผลิตเสียหาย การใช้ สารเคมีกาํ จัด
วั ชพื ช ปริ ม าณมากอย่ างต่ อเนื องจะส่ งผลกระทบต่ อการตกค้ างใน
ผลผลิต ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม วัชพืชเกิดการต้านทานสารเคมีกาํ จัด
วัชพืช การเลือกใช้ วิธีป้องกันกําจัดวัชพืชเพื อให้ เกิดความยังยืนนั น

การเกษตร
ตารางที
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แสดงค่าระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชสําคัญทีพบในพืชเศรษฐกิจบางชนิด
แมลงศัตรูพืช

พืชที พบระบาด

ระดับเศรษฐกิจ (ET)

เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
เพลียไฟข้ าว
แมลงสิง
หนอนกระทู้คอรวง หรือ
หนอนกระทู้ควายพระอินทร์
หนอนกออ้ อย

ข้ าว
ข้ าว
ข้ าว

ตัว/ต้ น
- ตัว/ต้ น
ตัว/ตารางเมตร

ข้ าวโพด

- ตัว/ต้ น

หนอนกอลายจุดใหญ่

อ้ อย

แมลงหวีขาวอ้ อย
แมลงหวีขาว

อ้ อย
มันสําปะหลัง

อ้ อย

ฝ้ าย
หนอนเจาะสมอฝ้ าย

หนอนร่านมะพร้ าว
หนอนหน้ าแมว
ด้ วงกุหลาบ

มะเขือเทศ
หน่อไม้ ฝรัง
กะเพรา และโหระพา
มะพร้ าว
ปาล์มนํามัน
ปาล์มนํามัน

เพลียไก่แจ้ ทเุ รียน

ทุเรียน

เพลียไฟพริก

พริก
หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่
และกระเทียม
กระเจียบเขียว

หนอนกระทู้หอม
เพลียจักจันฝ้ าย

ก่อนอืนเราต้ องรู้จักวัชพืชทีพบในแปลงก่อนว่าเป็ นวัชพืชชนิดใด
การจําแนกวัชพืชตามสัณฐานวิทยาแบ่งเป็ น ) วัชพืชใบแคบ
เป็ นพืชใบเลียงเดียว มีใบแคบ เส้ นใบขนานกัน ได้ แก่ วัชพืชวงศ์หญ้ า
และวงศ์ ก ก วั ช พื ช วงศ์ ห ญ้ านั นมี ก ารขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยเมล็ ด เช่ น
หญ้ าตีนกา หญ้ าตีนนก หญ้ าขจรจบ หญ้ ารังนก แต่บางชนิดขยายพันธุ์
ด้ วยเหง้ าใต้ ดนิ เช่น หญ้าคา ส่วนวัชพืชวงศ์กกนันขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
เช่น กกทราย กกขนาก ส่วนแห้ วหมู ขยายพันธุ์ด้วยหัวใต้ ดนิ ) วัชพืช
ใบกว้าง เป็ นวัชพืชใบเลียงคู่ แผ่นใบกว้ างกว่าความยาวใบ เส้ นใบเป็ น
ร่างแห เช่น ผักโขม ผักเบียหิน หญ้ ายาง กะทกรก เป็ นต้ น (ภาพที )
หากจํา แนกตามวงจรชี วิ ตจะแบ่ งเป็ น ) วัช พื ชฤดู เดี ย ว
(annual weeds) คือ งอกจากเมล็ด ออกดอก สร้ างเมล็ดแล้ วตายใน
ฤดูเดียวหรือปี เดียว แต่เมล็ดสามารถพักตัวอยู่ในดินได้ นานหลายปี
2) วัชพืชข้ามปี (perennial weeds) อาจงอกจากเมล็ดหรือส่วนขยาย
พันธุ์อนื เช่น ราก ลําต้ นใต้ ดนิ หัว ไหล สามารถเจริญเติบโตได้ นาน
หลายปี เช่น หญ้ าคา แห้ วหมู หญ้ าชันอากาศ กกตุ้มหู เป็ นต้ น

อ้ อยแสดงการเหียว %
ไข่ . - . กลุ่ม/ต้ น
ตัวเต็มวัย - ตัว/ก่อ
พบใบอ้ อยมีสเี หลืองหรือพบการทําลายเกิน %
มีความหนาแน่นทังต้ น ประมาณ %
สุ่มฝ้ าย ต้ น ระยะทีฝ้ ายอายุ
- วัน และ วัน พบเกิน ตัว
- วัน พบเกิน ตัว
พบไข่ทดอก
ี
. ตัว/กอ ตรวจนับ กอ
ตัว/ ต้ น
ใบถูกทําลาย %
ตัว/ใบ
มากกว่า %
พบเพลียไก่แจ้ ในช่วงแตกยอดอ่อน โดยสํารวจแปลงละ
- % ของจํานวนต้ นทังหมด ต้ นละ ยอด
พ่น ครัง ห่างกัน วัน
ตัว/ยอด
พบกลุ่มไข่เฉลีย . กลุ่ม/ตารางเมตร
ตัว/ใบ

วัชพืชใบกว้ าง: ผักโขม
วัชพืชใบแคบ: หญ้ าตีนนก
ภาพที ตัวอย่างวัชพืชใบกว้ างและวัชพืชใบแคบ
ทีมา: จรรยา (
)
การจําแนกตามถินทีอยู่จะแบ่งเป็ น ) วัชพืชอากาศ (aerial
weeds) เป็ นวัชพืชทีเกาะบนพืชอืน แย่ งนําและอาหารจากพืชทีเกาะ
เช่ น กาฝาก ) วัชพื ชบก (terrestrial weeds) เป็ นวัชพื ชใบแคบ
และใบกว้างทีพบทัวไปบนบก แต่บางชนิดสามารถทนนําท่วมขังได้ เช่น
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ผักปอดนา กกขนาก เทียนนา ) วัชพืชนํา (aquatic weeds) แบ่งเป็ น
ประเภท คือ วัชพืชลอยนํา (floating weeds) ได้ แก่ ผักตบชวา จอก
แหน และวัชพืชใต้ผวิ นํา (submersed weeds) ได้แก่ สาหร่ายไฟ สาหร่าย
หางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด เป็ นต้ น นอกจากนันการควบคุมกําจัด
วัชพืชจะให้ ได้ผลดี ต้องทราบด้ วยว่าวัชพืชทีพบนันขยายพันธุด์ ว้ ยวิธีใด
การขยายพันธุ์ของวัชพืชนันมี วิธี คือ ) แบบอาศัยเพศ
(sexual reproduction) โดยใช้ เมล็ด ซึงวัชพืชสามารสร้ างเมล็ดต่อต้ น
ได้ จาํ นวนมากและยั งสามารถสะสมพั กตัวอยู่ ในดินได้ นาน ดังนั น
การป้ องกันกําจัดทีดี คือกําจัดวัชพืชก่อนออกดอกติดเมล็ด ) แบบ
ไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) เป็ นวิธีการขยายพันธุ์ของวัชพืช
ข้ ามปี โดยการใช้ ไหล (stolon) ซึ งเป็ นลําต้ นบนผิวดินทีสามารถ
แตกรากและต้ นใหม่ เช่น ผักแว่น หญ้ าแพรก แว่นแก้ ว เป็ นต้ น เหง้า
(rhizomes) เป็ นลํา ต้ นใต้ ดินทีสามารถเกิดรากและต้ นใหม่ ได้ เช่ น
หญ้ าคา เป็ นต้ น หัว (tuber) เป็ นลําต้ นทีขยายใหญ่เพือสะสมอาหาร
ได้ แก่ แห้ วหมู กกตุ้มหู เป็ นต้ น หน่อ (offshoot) เป็ นการแตกต้ นใหม่
จากตาซึ งเจริ ญบริ เวณโคนต้ นหรือกอเดิม ได้ แก่ ผักตบชวา จอก
ตาลปัตรฤาษี เป็ นต้ น การกําจัดวัชพืชทีมีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัย
เพศควรระวังวิธกี ารกําจัด เช่น หากใช้ จอบหรือมีดตัด หากปล่อยส่วนที
ตัดทิงไว้ ในแปลงอาจเกิดการแตกต้ นใหม่ จากลําต้ นทีถู กตัดจนเกิด
ปัญหารุนแรง จึงควรกําจัดส่วนทีตัดออกจากแปลงร่ วมกับการใช้ สาร
กําจัดพ่นซําหลายครังจึงควบคุมได้ รวมทังควรทราบว่าวัชพืชทีพบนัน
มี ความใกล้ เคียงกับพื ชที ปลู กหรื อไม่ สภาพแวดล้ อมของพื ชปลู ก
เป็ นอย่างไร ดินมีสมบัตอิ ย่างไร การเตรียมดินทีดีทาํ อย่างไร สิงเหล่านี
เป็ นข้ อมู ลทีดีในการวางแนวทางจํากัดวัชพืช ซึ งการกํา จัดวัชพื ชนั น
ทําได้หลายวิธผี สมผสานกัน โดยต้องเริมต้นด้วยการไถเตรียมแปลงทีดี
กําจั ดวัชพืชก่อนออกดอกและติดเมล็ด เก็บเศษซากวัชพืชออกจาก
แปลงในกรณีทวัี ชพืชสามารถแตกต้ นใหม่จากชินส่วนทีถูกตัด ทําการ
ปลูกพืชแบบหมุนเวียน การใช้ เมล็ดพันธุ์ทีสะอาดไม่ มีการปนเปื อน
ของเมล็ดวัชพืช การใช้ อตั ราปลูกหรือระยะปลูกทีเหมาะสมเพือเพิม
ความสามารถในการแข่งขันกับวัชพืช และการเลือกใช้ สารกําจัดวัชพืช
ทีปลอดภัยต่ อพืชปลูก จะเลือกสารกําจัดวัชพืชอย่ างไรก็ต้องเรียนรู้
ชนิดของสารกําจัดวัชพืช เช่น ใช้ ทางดิน ชนิดสัมผัสตาย ชนิดเคลือนย้ าย
ในต้นพืช หรือแบ่งตามกลไกการเข้ าทําลาย ซึงมีหลายกลุ่มและในกลุ่ม
เดียวกันอาจมีโครงสร้ างทางเคมีตา่ งกัน ดังนันหากสารในกลุ่มเดียวกัน
ใช้ ไม่ได้ ผล ควรเลือกสารทีอยู่กลุ่มอืนสลับหมุนเวียนกัน เพือป้ องกัน
การต้ านทานสารเคมีของวัชพืช
นอกจากนี ควรทราบว่ า มี ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที มี ผลต่ อ การใช้
สารกําจัดวัชพืช เช่ น เนือดิน ซึงมีผลต่ออัตราการใช้ สารกําจัดวัชพืช
เช่ น สารเคมี ที ใช้ คุ ม หญ้ า ถ้ าเป็ นดิ น เหนี ย วอั ต ราที ใช้ จะสู งกว่ า
ดินทราย ความเป็ นกรด-ด่างของดิน อาจทําให้ สารกําจัดวัชพืชบางชนิด
มี ประสิทธิ ภาพมากขึ น หรื อหมดประสิทธิ ภาพไป ความชื นในดิ น
โดยเฉพาะกับสารกําจัดชนิดเคลือนย้ ายได้ ดีในต้ นพืช นําที ใช้ในการ
ผสมสารเคมี กาํ จั ด วั ช พื ช โรคพื ช แมลงศั ตรู พื ช รวมทั งปุ๋ ยเคมี
ควรเป็ นนําสะอาด ไม่ มี ตะกอนดิน มี ความเป็ นกรด-ด่ างในระดับ
ปานกลาง เพือคงประสิทธิภาพของสารเคมี และต้ องคํานึ งเสมอว่า
สารกํา จั ด ศัต รูพื ชชนิ ด หนึ งไม่ ส ามารถกํา จั ดศั ตรู พื ช ได้ หลายชนิ ด

วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที

ฉบับที (

)

จึงควรเลือกให้ เหมาะกับชนิดศัตรูพืช แต่ในระบบการปลู กพืชแบบ
เกษตรอิ นทรี ย์ ไม่ สามรถใช้ สารเคมี กาํ จั ดวัชพื ชได้ ดังนั นแนวทาง
ป้ องกันกํา จัดวัชพื ชควรเป็ นแบบผสมผสานด้ วยวิธี การต่างๆ ดังนี
ไถตากดิน - ครัง ใช้ เมล็ดพันธุท์ สะอาด
ี
ใช้ วสั ดุคลุมดิน เช่น ฟางข้ าว
หรือ พลาสติกดํา หมันใช้ แรงงานถอนทันทีทีพบเห็นวัชพืชและเก็บ
เศษซากวัชพืชออกจากแปลง ใช้ ไฟหรือนําร้ อนพ่นกําจัด การปลูกพืช
หลากหลายชนิดในพืนทีใกล้ เคียง และทําการปลูกพืชแบบหมุนเวียน

เอกสารอางอิง

จรรยา มณีโชติ.
. การจัดการวัชพืชอย่างยังยืนในพืชเศรษฐกิจ
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม เรือง องค์ความรู้
เพือการพัฒนาการผลิตพืชสู่อาหารปลอดภัย กันยายน
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
จริยา จันทร์ไพแสง.
. การจัดการแมลงศัตรูพชื เอกสารประกอบ
การฝึ กอบรม เรือง การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี โดย สถาบัน
วิ จั ยและพั ฒนา กํา แพงแสน มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
ร่ วมกั บ สํา นั ก มาตรฐานสิ นค้ า เกษตรและอาหารแห่ งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน้ า - .
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล.
. แนวทางการผลิตพืชสู่ความปลอดภัย
ด้ านอาหาร เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม เรือง
องค์ ค วามรู้ เพื อการพั ฒ นาการผลิ ต พื ช สู่ อาหารปลอดภั ย
กันยายน
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
นวลวรรณ ฟ้ ารุ่งสาง และอุดม ฟ้ ารุ่งสาง.
. การดูแลพืชกับการ
เกิ ดและการควบคุ มโรคพื ช เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรม เรือง องค์ความรู้เพือการพัฒนาการผลิตพืช
สู่อาหารปลอดภัย กันยายน
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจัยและ
เรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน.
ภราดร ดอกจันทร์.
. การบริหารจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบ
นิเวศการเกษตร เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม
เรือง องค์ความรู้เพือการพัฒนาการผลิตพืชสูอ่ าหารปลอดภัย
กันยายน
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
ยงยุทธ โอสถสภา.
. องค์ความรู้เรืองดิน-ปุ๋ ยเพือพัฒนาการ
ผลิตพืช เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรม เรือง
องค์ ค วามรู้ เพื อการพั ฒ นาการผลิ ต พื ช สู่ อาหารปลอดภั ย
กันยายน
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน.
อุทยั พิสณฑ์.
. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเอเชีย เอกสาร
ประกอบการบรรยาย มีนาคม
ณ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารวิจยั และ
เรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน.
นิรนาม.
. หลักการเกษตรอินทรีย.์ แหล่งทีมา: http://greennet.
or.th/article/1006, 25 กันยายน
.
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ฮอรโมนเอสโตรเจนในแหลงน้ํา: ผลกระทบตอมนุษยและสัตว

ลักขณา เบ็ญจวรรณ์1

“สารรบกวนการทํางานของต่อมไร้ ท่อ (Endocrine disrupting
compounds; EDCs)” เป็ นสารทีสามารถออกฤทธิขัดขวางการทํางาน
ของฮอร์โมนตามธรรมชาติทผลิ
ี ตโดยต่อมไร้ ท่อด้ วยวิธีการเข้ ารบกวน
การสังเคราะห์ การเก็บ การหลัง การขนส่ง การทํางาน การสลายตัว
ของฮอร์โมน และอืนๆ อีกหลายประการ มีผลให้ กลไกการทํางานของ
ร่างกายมนุษย์ทีได้ รับสารกลุ่มนีเกิดความผิดปกติไปจากธรรมชาติ
สารในกลุ่ม EDCs อาจจําแนกเป็ น ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) ฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติทีเป็ นสเตียรอยด์ฮอร์โมน
(Steroid hormone) ผลิ ต ขึ นจากร่ า งกายมนุ ษย์ แ ละสั ต ว์ และ
ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทีผลิตจากพืช สําหรับเอสโตรเจน
ธรรมชาติที ผลิ ตได้ ในร่ างกายของมนุ ษย์ และสั ตว์นั น เพศหญิงจะ
ผลิ ตได้ ที รั งไข่ แ ละต่ อ มหมวกไต ส่ วนเพศชายจะถู ก ผลิ ตที อั ณฑะ
และต่อมหมวกไต สารเอสโตรเจนทีผลิตในร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์มี
ประเภท คือ เอสโตรน (Estrone) เอสตร้ าไดออล (Estradiol) และ
เอสไตรออล (Estriol)
2) ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ และสารเมตาบอไลซ์ของ
ฮอร์โมนสังเคราะห์ เช่น เอสโตรเจนสังเคราะห์ทใช้
ี ในยาเม็ดคุมกําเนิด
เช่น Ethinyl estradiol (EE) และ Mestranol (Ethinyl estradiol-3methyl ether) และ Stilboestrol หรื อ Diethylstibestrol (DES)
ทีในอดีตใช้ เป็ นยาแก้ แพ้ ท้องหรือป้ องกันการแท้ งลูก (ปัจจุบนั ห้ ามใช้
ในหญิงมีครรภ์) เป็ นต้ น
3) สารสังเคราะห์อืนๆ ทีออกฤทธิคล้ ายเอสโตรเจน สารใน
กลุ่มนีส่วนมากเป็ นสารเคมีทมนุ
ี ษย์ผลิตขึนมาเพือใช้ ในชีวติ ประจําวัน
ใช้ ในอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่ น สารพธาเลท (Phthalates) ทีนํามาใช้ เป็ นสารเพิมความ
ยืดหยุ่นในการผลิตพลาสติก (Plasticizers) ในห่ อหรือซองบรรจุอาหาร

ก

ซองยา ฟอยล์ห่อซองนม หรือใช้ ทาํ ของเล่นเด็ก (Okamoto และคณะ,
) สารบิสฟี นอลเอ (Bisphenol A) ทีใช้ ในกระบวนการผลิต
พลาสติกประเภทโพลี คาร์ บอเนตและอีพอกซี เรซิ น สารพาราเบน
(Parabens) ทีใช้ เป็ นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ สารฆ่าแมลงบางชนิด
เช่น ลินเดน (Lindane) อะทราซีน (Atrazine) คลอร์ดโี คน (Chlodecone)
เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) ดีดที ี (DDT) เอนดริล (Endrin) และ
อัลดริน (Aldrin) เป็ นต้ น นอกจากนียังมีสารทีเกิดจากกระบวนการ
เผาไหม้ และกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น
สารไดออกซิ น (Dioxin) และสารโพลี คลอริเนตไบฟี นิลหรื อพีซี บี
(Polychlorinated bisphenyls; PCBs) เป็ นต้ น
ปั จจุ บันองค์การอนามั ยโลก (WHO) และองค์การพิ ทักษ์
สิงแวดล้ อมแห่ งสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ระบุว่าสารกลุ่ม EDCs
กําลั งเป็ นภัยคุกคามต่ อสุขภาพอนามัยของประชากรโลก เนื องจาก
ตรวจพบการปนเปื อนของสารในกลุ่มนีในสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนื อง
และเริ มเป็ นปั ญหาที ส่ งผลกระทบทั งต่ อสัตว์นาและต่
ํ
อสุขภาพของ
มนุษย์ด้วย แต่ในทีนีจะขอกล่าวถึงเฉพาะผลกระทบจากการปนเปื อน
ของสารในกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติทีร่ างกายผลิตขึน และ
ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ทีมนุ ษย์ผลิตขึ นมา ซึงระดับของการ
ปนเปื อนในสิงแวดล้ อมส่วนหนึงมาจากการทีปั จจุบนั มีการรณรงค์ให้
สตรีวยั เจริญพันธุใ์ ช้ ยาคุมกําเนิดซึงเป็ นฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์
กันมากขึน ทังนีเพือหลีกเลียงปัญหาการตังครรภ์ทไม่
ี พึงประสงค์และ
การทําแท้ ง รวมถึงการใช้ ฮอร์โมนเพือการบําบัดและรักษาโรค เช่ น
ยาต้ านอาการซึมเศร้ า ยาป้ องกันการแท้ ง ฯลฯ เราจึงมักพบสารกลุ่มนี
ปนเปื อนอยู่ในของเสียทีมาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ อีกทัง
ยังมีหลายงานวิจัยระบุว่าเอสโตรเจนในสิงแวดล้ อมทีเกิดจากกิจกรรม
ส่ ว นนี มี บทบาทในการก่ อให้ เกิดผลกระทบได้ ม ากกว่ า สาร EDCs

ข

ค

แหล่งกําเนิดสําคัญของฮอร์โมนเอสโตรเจนในสิงแวดล้ อม (ก) ยาคุมกําเนิดเอสโตรเจนสังเคราะห์ (ข) ของเสียจากการขับถ่ายของ
สัตว์ (ค) นําเสียหรือนําทิงจากการขับถ่ายของมนุษย์
ทีมา : (ก) http://inhabitat.com, (ข) http://www.glogster.com และ (ค) http://environetiel
ภาพที

1

นักวิจัยชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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วารสารข่าวศูนย์ฯ ปี ที
2-107 เท่า (Legler และคณะ,

ทีอยู่ในกลุ่มอืนๆ ถึง
2002b)

, 2002a,

ฉบับที (

โดยเฉพาะอย่ างยิ งปั สสาวะซึ งอยู่ ในรูปของสารประกอบกลูคูโรไนด์
(Glucuronide) และสารประกอบซัลเฟต (Sulfate) ทีมีคุณสมบัตเิ ฉือย
ในการทําปฏิกิริยาทางด้ านชีววิทยาและมีความสามารถในการละลาย
นําสูง เมื อเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติของเอสโตรเจนอิสระ แต่ จาก
ผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน (D'Ascenzo และคณะ,
;
Gomez และคณะ,
; Reddy และคณะ,
) พบว่ า
เอสโตรเจนอิสระเป็ นรูปทีพบมากในนําเสียและนําทิงทีออกจากระบบ
บําบัดนําเสีย โดยสันนิษฐานว่ากระบวนการปลดปล่อยเอสโตรเจนอิสระ
ออกจากรูปของสารประกอบกลูคูโรไนด์และสารประกอบซัลเฟต เป็ น
กระบวนการที เกิดขึ นภายหลั งในสิ งแวดล้ อม สํา หรั บปริ มาณของ
เอสโตรเจนรวมทีขับออกจากร่างกายมนุษย์พบว่าผู้หญิงทีมีประจําเดือน
ขับเอสโตรเจนออกจากร่างกายได้ มากกว่าผู้ชายถึง เท่า ส่วนผู้หญิง
มีครรภ์มีการขับสารเอสโตรเจนออกจากร่างกายถึง , ไมโครกรัม
ต่อวัน หรือ มิลลิกรัมต่อวัน (Hamid and Eskicioglu, 2012) ทังนี
ปริมาณแตกต่างกันขึนอยู่ กับเพศ (หญิงหรือชาย) ช่ วงมีรอบเดือน
หรือการตังครรภ์เป็ นต้ น (ตารางที )

แหล งกํา เนิ ดและเส นทางการปนเป อนของเอสโตรเจน
ในสิ่งแวดลอม

แหล่ งกําเนิดทีสําคัญๆ ของเอสโตรเจนทีพบในสิงแวดล้ อม
ได้ แก่ ) เอสโตรเจนจากของเสียทีมาจากการขับถ่ายของมนุษย์และ
สัตว์ ) เอสโตรเจนจากนําทิ งของระบบบํา บัดนําเสียชุ มชน และ
โรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล (Bioethanol) และ
ไบโอดีเซล (Biodiesel) (ภาพที ) ส่วนเส้ นทางการเข้ าสู่สงแวดล้
ิ
อม
ของฮอร์โมนเอสโตรเจน แสดงดังแผนภูมิในภาพที
จากภาพที อธิบายรายละเอียดการปนเปื อนของเอสโตรเจนสู่
สิงแวดล้ อม โดยจําแนกตามประเภทของแหล่งกําเนิด ดังนี
. เอสโตรเจนทีมาจากการขับถ่ายของมนุษย์
แหล่ งกําเนิดสําคัญทีก่อให้ เกิดการปนเปื อนของเอสโตรเจน
สู่สงแวดล้
ิ
อม ส่วนใหญ่เกิดจากการขับถ่ายของเสียจากร่างกายมนุษย์
ฮอรโมนเอสโตรเจน
โรงงานอุตสาหกรรม

สัตว
ธรรมชาติ

สารเรง
การเติบโต

กระบวนการผลิต

มูลสัตว

ตารางที

ธรรมชาติ

การใช
ฮอรโมนเสริม

การใชอาหารเสริม
(Phytoestrogens)

ปสสาวะ
สิ่งขับถาย
ระบบบําบัดน้ําเสีย

น้ําใตดิน

ภาพที

มนุษย

น้ําเสีย

ปสสาวะ
สิ่งขับถาย

น้ําผิวดิน

การใชตะกอนสําหรับถมที่

แหล่งกําเนิดและเส้ นทางของฮอร์โมนเอสโตรเจนในสิงแวดล้ อม (ดัดแปลงจาก Hamid H, Eskicioglu C., 2012)

ปริมาณการขับสารเอสโตรเจนออกจากร่างกายของมนุษย์ (หน่วย: ไมโครกรัม ต่อคน ต่อวัน)
ประเภท

เอสโตรน
(Estrone)

เอสตร้าไดออล
(Estradiol)

เอสไตรออล
(Estriol)

รวม

ผู้ชาย
ผู้หญิงทีมีประจําเดือน
ผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน
ผู้หญิงตังครรภ์

1.6
3.5
2.3
259

3.9
8
4
600

1.5
4.8
1
6,000

7
16.3
7.3
6,859

ทีมา: Johnson และคณะ (

)

)

ธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
จากการศึกษาการปนเปื อนของเอสโตรเจนในนําเสียและนําทิง
ในหลายประเทศ ตัวอย่ างเช่ น ในประเทศอิตาลี Barronti และคณะ
(
) ได้ตรวจพบระดับการปนเปื อนของเอสโตรเจนในนําทีเข้ าระบบ
บําบัดนําเสีย จํานวน แห่ งโดยพบว่า เอสโตรน เอสตร้ าไดออล และ
เอสไตรออล มีความเข้ มข้ นเฉลีย , และ นาโนกรัมต่อลิตร
ตามลําดับ ในประเทศบราซิล Ternes และคณะ (
) ได้ ตรวจพบ
ระดับการปนเปื อนของเอสโตรเจนในนําเสียทีเข้ าสู่ระบบบําบัดนําเสีย
แห่ งหนึ ง โดยพบว่าความเข้ มข้ นของเอสโตรน และเอสตร้ าไดออล
มี ค่าเฉลี ย
และ
นาโนกรั มต่อลิ ตร ตามลํา ดับ ในประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ Johnson และคณะ (
) ได้ ต รวจพบปริ ม าณ
เอสโตรเจนในนําเสียก่อนเข้ าสู่ระบบบําบัดนําเสีย แห่ ง โดยพบว่า
ความเข้ มข้ นของเอสโตรนมีคา่ อยู่ในช่วง ถึง
นาโนกรัมต่อลิตร
และพบว่ าความเข้ มข้ นของเอสตร้ าไดออลมี ค่ าตํากว่ าขี ดจํา กัดของ
การวิเคราะห์ (limit of detection) จนถึง นาโนกรัมต่อลิตร ใน
ประเทศญีปุ่ น Nasu และคณะ (
) ได้ตรวจพบปริมาณเอสโตรเจน
ในนําเสี ย ก่ อ นเข้ าระบบบํา บั ด นําเสี ย โดยพบว่ า ในฤดู ใบไม้ ร่ ว ง
เอสตร้ าไดออลมีระดับความเข้ มข้ นตังแต่ ถึง นาโนกรัมต่อลิตร
และในฤดูร้ อนมี ความเข้ มข้ นตั งแต่
ถึง
นาโนกรั มต่ อลิตร
ในประเทศอังกฤษ Desbrow และคณะ (
) พบการปนเปื อนของ
เอสโตรนในระบบบําบัดนําเสียแห่ งหนึงโดยพบว่า มีค่าอยู่ในช่วง .
ถึง นาโนกรัมต่อลิตร และเอสตร้ าไดออลมีค่าอยู่ในช่วง . ถึง
. นาโนกรัมต่อลิตร เป็ นต้ น
. เอสโตรเจนทีมาจากการขับถ่ายของสัตว์
แหล่งทีมาของฮอร์โมนเอสโตรเจนจากสัตว์ ส่วนใหญ่เกิดจาก
มีการใช้ ยาประเภทสเตียรอยด์ทีเป็ นเอสโตรเจนสังเคราะห์ เพื อการ
คุมกําเนิดในสัตว์ เพือป้ องกันความผิดปกติในการสืบพันธุ์ หรือเพือ
ป้ องกันการแท้ ง (Refsdal, 2000) ในฟาร์มเลียงสัตว์หลายชนิด เช่น
แกะ วัว ควาย หมู และสัตว์ปีก (เป็ ด ไก่ ห่ าน) เป็ นต้ น จากรายงาน
การวิจั ยของ Shemesh and Shore (1994) พบว่าในปั สสาวะและ
อุจจาระของสัตว์ปีกมีปริมาณเอสตร้ าไดออลอยู่ในช่ วง
ถึง
นาโนกรัมต่อกรัมนําหนักแห้ ง
. เอสโตรเจนจากโรงงานอุตสาหกรรม
แหล่ งที มาของเอสโตรเจนจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่
กระบวนการผลิ ต ไบโอเอทานอล (Bioethanol) และไบโอดี เ ซล
(Biodiesel) (Lundgren and Novak, 2009) ซึงเป็ นแหล่งกําเนิดของ
เอสโตรเจนประเภทไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทีผลิตขึนจากพืช

การปนเปอนของเอสโตรเจนในน้ําผิวดินและน้ําใตดิน

จากแผนภูมิ ในภาพที จะเห็ นได้ ว่าการปนเปื อนของสาร
เอสโตรเจนในแหล่ งนําผิวดินและนําใต้ ดินล้ วนมีแหล่ งกําเนิดสําคัญ
แหล่ ง คือ มนุษย์ สัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรม การทีเราปล่อย
นําเสียทังทีผ่านระบบบําบัดนําเสียหรือยังไม่ ผ่านกระบวนการบําบัด
ลงในแหล่งนํานันล้วนก่อให้ เกิดการปนเปื อนได้ทงในแหล่
ั
งนําผิวดินและ
นําใต้ ดิน อีกทังยังพบว่าการใช้ ตะกอนจากระบบบําบัดนําเสียสําหรับ
ถมที หรือการใช้ ปยธรรมชาติ
ุ๋
(ปุ๋ ยคอก) ในพืนทีเกษตรกรรม ก็เป็ นการ
นําพาสารเอสโตรเจนให้ ปนเปื อนสูแ่ หล่งนําผิวดินและนําใต้ดนิ สําหรับ
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งานวิจัยทีศึกษาการปนเปื อนของเอสโตรเจนในนําผิวดินและนําใต้ ดนิ
เช่น งานวิจยั ของ Tabata และคณะ (
) ทําการศึกษาความแตกต่าง
ของปริมาณของเอสโตรเจนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวของแม่นาํ
สายในประเทศญีปุ่ น จากการสํารวจในช่วงฤดูร้อนพบการปนเปื อนของ
เอสตร้ าไดออลใน
ตัวอย่างจาก
ตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลีย .
นาโนกรัมต่อลิตร ในขณะทีช่วงฤดูใบไม้ ร่วงตรวจพบเอสตร้ าไดออล
ตัวอย่างจาก
ตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลีย . นาโนกรัมต่อลิตร
งานวิจยั ของ Baronti และคณะ (
) ศึกษาปริมาณของเอสโตรเจน
ในแม่นาํ Tiber ในประเทศอิตาลี พบว่ามีการปนเปื อนของเอสไตรออล
เอสตร้ าไดออล และเอสโตรน โดยเฉลียเท่ากับ . , . และ .
นาโนกรัมต่อลิตร ตามลําดับ

ผลกระทบของเอสโตรเจนตอสัตวน้ําและมนุษย

จากข้ อมูลข้ างต้ นสรุปได้ ว่าแหล่ งกําเนิดสําคัญทีทําให้ เกิดการ
ปนเปื อนของเอสโตรเจนในสิงแวดล้ อม คือ มนุษย์ สัตว์ และโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ งการปนเปื อนนั นส่วนใหญ่เกิดจากนําเสียหรือนําทิง
จากแหล่งชุมชนเป็ นสําคัญ ถ้ าหากนําเสียเหล่านันได้ รับการบําบัดโดย
ระบบบําบัดนําเสียก็จะทํา ให้ ปริ มาณของเอสโตรเจนที ปล่ อยออกสู่
สิงแวดล้ อมสามารถลดปริมาณลดลงได้ ระดับหนึง แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่ายังคงตรวจพบการปนเปื อนของเอสโตรเจนอยูใ่ นระดับสูงพอทีจะ
ก่ อเกิดผลกระทบต่ อสัตว์นาํ และมนุ ษย์ ได้ สํา หรั บผลกระทบของ
เอสโตรเจนต่อสัตว์นาํ และมนุษย์ สรุปในภาพรวมได้ ดงั นี
. พัฒนาการของระบบสืบพันธุข์ องสัตว์นาเกิ
ํ ดการเปลียน
แปลง
การปนเปื อนของฮอร์โมนเอสโตรเจนในแหล่ งนําทําให้ ระบบ
สืบพันธุ์ในสัตว์นาเกิ
ํ ดการเปลียนแปลง โดยการปนเปื อนทีระดับตํา
เพียง นาโนกรัมต่อลิตร ก็สามารถก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสัตว์นาได้
ํ
เช่ น พบความผิดปกติในการสร้ างสารไวเทลโลเจนิน (Vitellogenin)
ในไข่แดงของปลาเรนโบว์เทราต์ (Rainbow trout) (Purdom และคณะ,
) นอกจากนีอีกหลายงานวิจยั ยังพบว่าสัตว์นาเพศผู
ํ
้มีปริมาณอสุจิ
ลดลง และพบประชากรเพศเมียในสัตว์นามากขึ
ํ
น (Purdom และคณะ,
1994; Harries และคณะ,
; Harries และคณะ,
; Jobling
และคณะ,
) ส่วนงานวิจั ยของ Metcalfe และคณะ (
)
ทําการศึกษาผลกระทบของปริมาณของเอสโตรนต่อจํานวนเพศของปลา
ทีได้ รับเอสโตรนตังแต่ ระยะเป็ นไข่ ทีระดับความเข้ มข้ นแตกต่างกัน
เป็ นเวลา
วัน พบว่าปลามีลักษณะสองเพศเมือได้ รับเอสโตรน
ทีระดับความเข้มข้น นาโนกรัมต่อลิตรและเปลียนเป็ นเพศเมียทังหมด
เมือความเข้ มข้ นของเอสโตรนเพิมขึนเป็ น ,
นาโนกรัมต่อลิตร
Routledge และคณะ (
) ได้ ทาํ การศึกษาผลกระทบของนําทิงจาก
โรงบําบัดนําเสียจากบ้ านเรือนและชุมชนต่อปลาทีอาศัยอยู่ในบริเวณ
ทีได้ รับนําทิงนั นพบว่าประชากรของปลาส่วนใหญ่ทีพบเป็ นเพศเมีย
และงานวิจัยของ Kidd และคณะ (
) พบว่าปลาทีได้ รบั สารในกลุ่ม
EDCs ในปริ มาณตําเป็ นระยะเวลานาน ทํา ให้ ปลาเพศผู้ กลายเป็ น
เพศเมีย (Feminization) และสร้ างไข่ได้ ซึงอาจนําไปสู่การสูญพันธุ์
ของปลาในสายพันธุน์ ันๆ หากมีปลาเพศผู้เกิดขึนน้ อยเนืองจากจะไม่มี
การสืบต่อสายพันธุ์เพือเพิมจํานวนประชากรอีกต่อไป นอกจากนีใน
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แหล่งนําทีได้รบั นําทิงจากระบบบําบัดนําเสียชุมชนซึงมีการปนเปื อนของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน พบการเกิดปลาสองเพศในตัวเดียวกันในปลาโรช
(Wild roach (Rutilus rutilus)) (Jobling และคณะ,
; Pollock
และคณะ,
) จากการศึกษาของ Iwanowicz และคณะ (
),
Guy และคณะ (
) และ Vicki และคณะ (
) โดยการ
เก็บตัวอย่ างปลาแบสปากเล็ก (Small mouth bass (Micropterus
dolomieu)) ในบริ เวณทีเป็ นจุ ดปล่ อยนําทิงจากระบบบําบัดนําเสีย
ลงในแม่ นาํ Potomac ซึ งไหลผ่ านทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐ
อเมริกา พบความผิดปกติของปลาดังกล่าวคือ มีลักษณะสองเพศใน
ตัวเดียวกัน (ภาพที ) นอกจากนีลักษณะของความผิดปกติดงั กล่าว
ยังพบได้ ในเต่า (Irwin และคณะ,
) ส่วนงานวิจัยของ Park and
Kidd, 2005 พบว่าสัตว์ครึงบกครึงนําทีสัมผัสกับ alpha-ethinylestradiol มีความผิดปกติของต่อมเพศ (Gonad) และมีความสามารถ
ในการฟั กไข่ลดลง

ภาพที

ลั ก ษณะสองเพศของปลาแบสปากเล็ ก เพศผู้ ที อาศั ย
ในบริเวณจุดปล่ อยนําทิงของระบบบําบัดนําเสีย ในแม่นาํ
Potomac ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพขวามือ: ลูกศรชี คือ
ไข่ ทียังไม่ เจริญเต็มที (Oocyte) ทีปรากฏอยู่ในถุงนําเชือ
(Testes) ของปลาเพศผู้) (ทีมา: Guy และคณะ,
)

. ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุใ์ นมนุษย์
ผลต่อระบบสืบพันธุท์ เกิ
ี ดขึนในมนุษย์ ได้แก่ เพศชายมีจาํ นวน
อสุจิลดลง ความสามารถในการเจริญพันธุ์ลดลง หรือการเกิดความ
ผิดปกติในการพัฒนาระบบสืบพั นธุ์ ของเพศชาย เช่ น ภาวะอัณฑะ
ไม่ลงถุง (Cryptorchidism) (Ahmed, 2000; Delbes และคณะ,
;
McLanchlan และคณะ,
) อย่างไรก็ตาม มีหลายงานวิจัยทีอ้ าง
เหตุผลหักล้ างผลการศึกษาเหล่านี เช่น มีการกล่าวว่าความหลากหลาย
ของประชากรทางภูมิศาสตร์ ปั จจั ยด้ านวัฒนธรรมมี บทบาทต่อการ
ลดลงของจํานวนอสุจิในเพศชายมากกว่ามลพิษในกลุ่ม EDCs (Fisch
และ Goluboff, 1996; Safe, 2000)
. การเกิดมะเร็งในมนุษย์
มีรายงานว่าเอสโตรเจนในสิงแวดล้ อมหรือจากการได้ รับสาร
กลุ่ม EDCs มีผลต่ออุบัตกิ ารณ์หรืออัตราการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะ
อย่างยิงการเกิดมะเร็งเต้ านมในเพศหญิง โดยหลายงานวิจัยได้ ทาํ การ

ฉบับที (

)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมและผลของการ
ได้ รับสารเคมีกลุ่ม EDCs ในวัยเด็กและวัยรุ่นทีส่งผลต่ออัตราการเกิด
มะเร็งเต้ านมในวัยผู้ใหญ่ (Barry, 1999; IPCS, 2002) ซึงสารเคมี
กลุ่ม EDCs ทีได้ รับการยืนยันว่าส่งผลต่อมนุษย์ คือ สารเคมีทมนุ
ี ษย์
ผลิตขึนมาเพือใช้ ในชีวติ ประจําวันทีพบได้ ทวไปในอาหาร
ั
เภสัชภัณฑ์
และเครืองสําอาง ทีสามารถเข้ าไปรบกวนการทํางานของระบบต่อม
ไร้ ทอ่ และส่งผลให้ เกิดโรคร้ ายนานาชนิด อาทิ มะเร็ง เบาหวาน โรคอ้วน
ภาวะเป็ นหมันในเพศชาย การส่งผลต่อฮอร์โมนเพศหญิงและก่อเกิด
มะเร็งเต้ านม ภาวะอสุจิ ไม่ แข็งแรง โรคไทรอยด์ เป็ นต้ น ซึ งจาก
ผลการวิจัยสามารถยืนยันได้ ว่าสารเคมีในกลุ่ม EDCs ส่งผลให้ มนุษย์
และสัตว์ เกิดความผิด ปกติท างร่ างกายจริ ง แต่ งานวิ จั ยเพื อศึ กษา
ผลกระทบของสารในกลุ่ม EDCs ต่อมนุษย์ในปัจจุ บันยังมีน้อยและ
การดําเนินการจะยากกว่าสัตว์ เนืองด้ วยปัญหาด้ านเวลา ค่าใช้ จ่าย และ
ความยากของการวิจัย อย่ างไรก็ตามผลการศึกษาในสัตว์กส็ ามารถ
เป็ นสั ญญาณเตื อนภั ย ล่ ว งหน้ าสํา หรั บ มนุ ษย์ ใ ห้ ระวั ง ตั ว มากขึ น
เนืองจากปัจจุบนั ทังคนและสัตว์มโี อกาสมากทีจะได้ รบั สาร EDCs จาก
แหล่ งต่างๆ ซึ งเป็ นทีทีสารเคมี นี ก่อตัวขึ น ได้ แก่ การปนเปื อนใน
สิงแวดล้ อม แหล่งนํา หรือการได้รับผ่านห่วงโซ่อาหาร สําหรับในแง่ของ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อมนุษย์นนั ได้กลายเป็ นประเด็นทีได้ รบั ความ
สนใจและทําการศึกษากันมากในปัจจุบนั แต่ทว่ายังคงเป็ นสิงทีต้ องรอ
พิสจู น์ให้ ปรากฏแน่ชัดต่อไป
จากข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการปนเปื อนของฮอร์โมนเอสโตรเจน
ในสิ งแวดล้ อม รวมถึงผลกระทบต่อสัตว์และมนุ ษย์ทีได้ รวบรวมไว้
ข้ างต้น เป็ นทีมาของคําถามว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยังทีเราจะหันกลับมา
ดู แลแหล่ งนําเพื อลดการปนเปื อนของสารเคมี และสารพิ ษต่ างๆ
ที ไม่ พึ งประสงค์” จะเห็ นได้ ว่าสาเหตุสาํ คัญๆ ของการที แหล่ งนํา
เกิดการปนเปื อนสารเคมีในกลุ่ ม EDCs คือ การปล่ อยนําเสียหรือ
นําทิ งชุ ม ชน ของเสี ย หรื อ มู ล สั ต ว์ จ ากฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ นําเสี ย จาก
โรงงานอุตสาหกรรม การใช้ สารฆ่าแมลงทีเกินความจําเป็ นในระบบ
เกษตรกรรมลงสู่ แหล่ งนํา หากพวกเราไม่ ช่ วยกันดู แลรั กษา หรื อ
ร่ วมมือกันลดปริมาณการปนเปื อนของเสียต่างๆ เหล่ านีในแหล่ งนํา
ในไม่ช้าเราอาจพบกับ ผลกระทบในเชิงลบทีคาดไม่ถงึ
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ฉบับที (

)

เรืองน่ารู ้

ตาล พรรณพืชในประวัติศาสตรไทย

ไพร มัทธวรัตน์1 รัตนะ สุวรรณเลิศ1 และวันชาติ นิติพันธ์2

คนไทยคงจะมี ค วามสั บ สนไม่ ใ ช่ น้ อย ถ้ าจะบอกว่ า
ตาลไม่ใช่ พรรณไม้ ของไทย แม้ ว่าจะพบอยู่ดาษดืนมาตังแต่ครัง
กรุ งสุโขทัยเป็ นราชธานี โดยไม่ ปรากฏว่ ามีการนําตาลมาปลู ก
ในประเทศไทยตั งแต่ เมือใด แต่ ข้อความในศิ ลาจารึ กหลั กที
ด้ านที เมือ
กว่าปี นัน เป็ นหลักฐานทีชัดเจนว่า ในสมัยนัน
มีการปลูกต้ นตาลกันทัวไปแล้ ว ซึงบันทึกนันมีใจความตอนหนึง
ว่ า… ๑๒๑๔ ศก ปี มะโรง พ่ อ ขุ นรามคํา แหง เจ้ า เมื อ ง
ศรีสชั นาลัยสุโขทัยนี ปลู กไม้ตาลนีได้สิบสีข้าว จึ งให้ช่างฝั ง
ขดานดิน ตังหว่ างกลางไม้ตาลนี มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ น
ราชธานี นั น คนไทยพบเห็ นการปลู กต้ นตาล ทั งภายในและ
บริ เ วณนอกพระราชวั ง มากขึ น และในช่ ว งตอนต้ นของกรุ ง
รัตนโกสินทร์ มีการปลูกตาลกันมาก จนกลายเป็ นพื ชเศรษฐกิจ
ชนิดหนึงของคนไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี
ตาลเป็ นพื ชที มีถินกําเนิ ดในประเทศพม่ า อินเดี ย และ
ศรี ลั งกา สันนิ ษฐานว่ าคนอินเดี ย หรื อคนพม่ า นําเข้ ามาปลู ก

ภาพที
1

ในประเทศไทยก่ อนยุ ค สุ โ ขทัย และการปลู กตาลได้ ขยายตั ว
อย่ างกว้ างขวาง ไปทุ กหนทุ กแห่ ง ที ได้ รั บวั ฒ นธรรมจากคน
อิ น เดี ย หรื อบริ เวณใดที คนพม่ าและคนมอญพั กอาศั ย อยู่
บริเวณนัน ก็จะมีการปลูกต้ นตาลไว้ ใช้ ประโยชน์
ตาลเป็ นพื ชวงศ์ ปาล์ม (Palmae) มีชื อวิ ทยาศาสตร์ ว่ า
Borassus flabellifer Linn. ตาลมีชื อเรียกแตกต่ างกันออกไป
ในแต่ละท้องที แต่กย็ งั คงรูปแบบเดิมอยูม่ าก คนฮินดู คนศรีลงั กา
คนพม่า และคนไทย เรียกว่า ตาล ส่วนคนใต้ จะเรียกสันๆ ว่าโหนด
เนืองจากย่อมาจากตาลโตนด
ตาลเจริญเติบโตด้ านความสูงเป็ นหลักไม่มกี งก้
ิ าน อาจสูง
ได้ ถึ ง
เมตร ใบประกอบแบบนิ วมื อ แผ่ เป็ นทรงกลม
แผ่นใบหนาและแข็ง ก้ านใบขนาดใหญ่ ขอบก้ านมีลักษณะแบบ
ฟั นเลือย ติดเรียงไม่เป็ นระเบียบ และมีความคมมาก ออกดอก
ที ซอกใบ เป็ นช่ อยาวแยกเพศต่ างต้ น (dioecious plant) ต้ น
ทีมีช่อดอกเป็ นงวงยาวเรียกว่า ต้ นตัวผู้ ไม่ติดผล ต้ นทีมีช่อดอก

ต้ นตาลทีพบเห็นทัวไปบริเวณทุง่ นา

นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ฝ่ ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2 นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม

เรืองน่ารู้
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ข

ค

ง

ก

ต้ นตาลตัวผู้ (ก), ช่อดอกตัวผู้ (ข), ช่อดอกตัวเมีย (ค), ต้ นตาลตัวเมีย (ง)

ภาพที

ข

ค

ก
ง
ภาพที

พะองไม้ ไผ่ช่วยในการขึนต้ นตาล (ก), ผลตาล (ข), การติดเมล็ด - เมล็ดในผลตาล (ค), กาบใบหุ้มลําต้ น (ง)

เป็ นตุ่ มกลมนู นเรียกว่ า ต้ นตัวเมีย มีหน้ าที ให้ ผล ผลทรงกลม
หรือทรงกระบอกสันสีดาํ และเหลือง เนือผลสีเหลืองมีเส้ นใยมาก
เมล็ดแข็งสีดาํ ขนาดใหญ่ - เมล็ด
ต้ นตาลทีอายุยงั น้ อยจะมีกาบใบหุ้มลําต้ นอยูท่ วไป
ั (ภาพที
ง) เมื อมีอายุ มากขึ นใบที อยู่ ล่ างสุดจะเริ มแห้ งและหลุ ดร่ วง
ในเวลาต่ อมา ปรากฏเป็ นรอยแผลอยู่ ตามลําต้ น ต้ นตาลจะให้
ผลผลิตเมือมีอายุมากกว่า ปี ขึนไป แต่หากมีการบํารุงรักษาดี
อายุ ปี ก็เริ มให้ ผลผลิต และโดยปกติ หลั งฤดู เก็บเกี ยวข้ าว
หรื อหลั งจากเดื อนตุ ลาคม ตาลจะให้ ผลผลิ ตคื อ ส่ วนที เป็ น
นําหวาน และผล ชาวสวนตาลจะขึนต้ นตาลโดยใช้ พะองไม้ ไผ่
(ภาพที ก) ซึงส่วนมากจะเป็ นไม้ ไผ่ ป่า หรือไผ่ สีสุก เพราะมี

แขนงที ติ ดแน่ นกับลําต้ นมาก โดยต้ องตั ดส่วนปลายแขนงออก
ให้ เหมือนขันบันได นําไปผูกติดกับต้ นตาล ต้ นที สูงมากก็จะมี
พะองหลายท่ อนผู กต่ อกั น ขึ นไป โดยพะองสุ ด ท้ ายต้ องพาด
ให้ พ้นยอดต้ นตาล
ต้ นตาลสามารถให้ นาหวานได้
ํ
ทังต้ นตัวผู้ และต้ นตัวเมีย
แต่ ส่ วนใหญ่ จะเก็บนําหวานจากช่ อดอกของต้ นตั วผู้ เนื องจาก
มีขนาดเล็ก และยาวเรียวสามารถนวดเพือกระตุ้นให้ เกิดการผลิต
นําหวานได้ มาก หรือแม้ แต่การปาดทําแผล การโน้ มปลายช่อดอก
ให้ เข้ ากระบอกรองรับนําหวานได้ สะดวกกว่า และประเด็นทีสําคัญ
หากเก็บนําหวานจากช่ อดอกของต้ นตั วเมียก็จะไม่ มีทังผลอ่ อน
หรื อผลแก่ เพราะช่ อดอกถู กตั ด และทํา ให้ ชําเสี ยแล้ ว ดั ง นั น
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ผลตาล

เมล็ด

ฉบับที (

)

ผลมะพร้าว

เนือผล
เปลือกผล
เปลือกเมล็ด
อาหารเลียงต้ นอ่อน
เยือดูดซับอาหาร
เลียงต้ นอ่อน
งอกตาล

เมล็ดอ่อนใช้ รับประทานได้
เรียก ลอนตาล
ภาพที

เยือดูดซับอาหารเลียงต้ นอ่อนในเมล็ดแก่
รับประทานได้ เรียก จาวตาล
เปรียบเทียบส่วนต่างๆ ของผลตาลและผลมะพร้ าว

ชาวสวนตาลจะเลือกผลิตโดยกลุ่มทีใช้ ประโยชน์จากตาลตัวเมีย
ก็ จะเก็ บ เกี ยวผลเป็ นหลั ก กลุ่ มที ใช้ ประโยชน์ จากตาลตั ว ผู้
ก็จะเก็บนําหวานเป็ นหลัก และในปั จจุบันยังมีกลุ่มทีใช้ ประโยชน์
จากเนือไม้ และชินส่วนต่างๆ เพือนํามาประดิษฐ์สิงของเครืองใช้
หรือแม้ แต่การใช้ ประโยชน์ในด้ านเชือเพลิงสะอาดจากธรรมชาติ

สวนทีใ่ ชประโยชนของตาลหรือตนตาล
อาหาร

นําหวานจากต้ นตาลสามารถนํามาบริโภคสดหรือทีเรียกว่า
นําตาลสด (ภาพที ก) ถ้ านําไปหมักให้ เกิดแอลกอฮอล์เรียกว่า
นําตาลเมาหรื อกระแช่ จากนําตาล เมือเก็บนําหวานจากตาลได้
เป็ นปริมาณมากก็นาํ ไปเคี ยวโดยการผ่ านความร้ อนให้ นาระเหย
ํ
ออกจนเกือบแห้ งเรียกว่ า นําตาลปี บ นําตาลหม้ อ หรือนําส่วน
ที เกือบแห้ งนี เคี ยวต่ อไปจนเป็ นก้ อนเทใส่ ภาชนะแบบปล่ อยไว้
ให้ แห้ งสนิททีเรียกว่า นําตาลปึ ก (ภาพที ข) หรือนําตาลก้ อน
นําไปใช้ ประโยชน์ในการทําอาหารได้ หลากหลายชนิด ทําให้ อาหาร
มีกลินหอมและรสหวานเฉพาะตัว
ผลตาลบริโภคได้ หลายส่วน ตังแต่ หัวตาลคือส่วนบนของ
ผลอ่อนทีติดกับขัว (ภาพที ค) ทีมีลักษณะกรอบกรุบและหวาน
สามารถนํามาปอกเปลื อกออกแล้ วหั นเป็ นชิ นพอดีคาํ นําไปแกง
กะทิหรือแกงคัวกับเนือย่าง นําไปยํา ผัด หรือแม้ แต่ต้มราดกะทิ
จิมนําพริกก็หอมอร่อย ส่วนในทีเป็ นเมล็ดอ่อนทีเรียกว่า ลอนตาล
จะนํามาปอกเปลือกออกรับประทานสด หรือหันเป็ นชินบางๆ ใส่นาํ
และนําตาลทรายต้ มให้ เดือดเป็ นขนมลอนตาลเชือม (ภาพที ง)

ก็สามารถเก็บไว้ บริโภคได้ นานขึน หากเป็ นผลตาลแก่ เนือด้ านใน
สีเหลืองมีกลินหอมแรงมาก (ภาพที จ) ล้ างผลเอาขัวและเปลือก
ผลออก ขยํากับนําเพือให้ ได้ เนือตาล ผสมกับแป้ งข้ าวเจ้ า นํากะทิ
และนําตาล กวนให้ เข้ ากัน ตากแดดจนฟูแล้ วนําไปนึงจนสุกเรียก
ขนมตาล (ภาพที ฉ) เมล็ดที เอาเนื อตาลออกแล้ วนําไปกอง
รวมกันไว้ ในที ร่ มอากาศระบายได้ ดี จนเมล็ดเกิดงอกตาล ยาว
ประมาณ เมตร นําเมล็ดนันมาผ่ าเอาส่วนที เรียกว่ า จาวตาล
มาบริโภคสด ซึ งมีรสชาติ หวานกรอบฟู หรือจะเอาไปเชื อมกับ
นําตาลจนได้ จาวตาลเชือมหรือตาลเชือม (ภาพที ช)

เครื องใช้ งานประดิษฐ์ และเชื อเพลิงสะอาด
จากธรรมชาติ
เนื อไม้ ตาลมีความแข็งแรงและยืดหยุ่ น ได้ ดี เมื อนํามา
ไสและชั กเงาจะเห็ นเส้ นใยสีดาํ เป็ นลายเด่ นสะดุ ด ตามาก แต่
ไม่สามารถทนกับการใช้ งานทีต้ องตากแดดตากฝนมากๆ จึงใช้
เป็ นไม้ โ ครงสร้ างในตั ว อาคารที ต้ องการโชว์ ลายไม้ สี ดาํ โครง
นาฬิ กา กล่องประดับ กรอบรูป แม้ แต่เมล็ดก็นาํ มาประดิษฐ์เป็ น
เครืองแขวนทีสวยงามได้ (ภาพที ซ) ใบตาลแห้ งมีความคงทนสูง
ใช้ มุงเป็ นหลังคากันแดดและฝน ทําหมวก งอบ ทําพัด ก้ านใบ
และกะลาตาล (ภาพที ฌ) มีความแข็งมาก ใช้ เป็ นเชือเพลิง
ในการหุงต้ มอาหารได้ เป็ นอย่างดี
ตาลเป็ นพืชต่างชาติไร้ คนต่อต้ าน ทีเข้ ามาปลูกในประเทศ
ไทยเนินนานแล้ ว จนมีประวัติศาสตร์ประจําถิน ให้ คุณค่าชีวิตแก่
คนไทย ตาลเป็ นพืชอเนกประสงค์ทเกษตรกรควรปลู
ี
กหรือดูแล
รักษาไว้ เพือสนองคุณประโยชน์ต่อผู้ปลูกและผู้ทรูี ้ จักใช้ ประโยชน์
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เรืองน่ารู้

ค

ข

ก

จ

ง

ซ
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ช

ฌ

ภาพที

นําตาลสด ( ก), นําตาลปึ ก ( ข), หัวตาล ( ค), ขนมลอนตาลเชือม ( ง), เนือตาล ( จ), ขนมตาล ( ฉ), จาวตาลเชือม
( ช), เครืองแขวนจากกะลาตาล ( ซ), ก้ านใบ และกะลาตาลใช้ ทาํ เชือเพลิง ( ฌ)
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