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บทคดัยอ
ไตรเอริลมเีทน เป็นสารทน่ีาสนใจอย่างมาก เนอืงจากมฤีทธิ

ทางชีวภาพทีหลากหลาย งานวิจัยนีได้พัฒนาวิธีการสังเคราะห์

สารไตรเอริลมีเทน โดยการใช้โมเลกุลไอโอดีนมาเป็นตัวเร่ง

ปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟท์อัลคิลเลชันของเอรีน (สารประกอบ

อะโรมาติกทีมีความหนาแน่นอิเล็คตรอนสูง) กับอัลดีไฮด์ชนิด

อะโรมาติก ในตัวทาํละลายโทลูอนี ทอีณุหภมูห้ิอง ภายใต้ระบบ

เปิดสภาวะทีไม่รุนแรง และไม่เป็นพิษต่อสิงแวดล้อม พบว่า

เมอืใช้โมเลกุลไอโอดีน  โมล% เป็นตัวเร่งปฏกิริิยา สามารถ

สงัเคราะห์อนุพันธส์ารไตรเอริลมเีทนในเปอร์เซน็ตท์สีงู นอกจากนี

ยังได้นาํวิธีการทีค้นพบไปประยุกต์ใช้สังเคราะห์สารประกอบ

ไตรเอริลมเีทนทมีฤีทธทิางชีวภาพ  ชนิด คือ , -dihydroxy-

triphenylmethane (ยบัยงั KSP kinesin), 4-chlorophenylbis

(4-hydroxyphenyl)methane (ฤทธยิบัยงัไวรัส) และ , -(((4-

chlorophenyl)methylene)-dinaphthalen)-2-ol (ต้านการ

อักเสบและยับยังเชือรา) โดยการใช้สารตังต้นเป็นอัลดีไฮด์และ

เอรีนทเีหมาะสมและพบว่าสามารถสงัเคราะห์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

โดยไม่มผีลิตภัณฑ์ข้างเคียงเกดิขนึ

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
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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 จรัสจรญูพงศ์2

Pakaporn Sathalalai1 and Jaray Jaratjaroonphong2

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
ไตรเอริลมีเทน เป็นสารประกอบในกลุ่ มทีมีผู้ สนใจ

อย่างมาก เนืองจากมีคุณสมบัติและการนาํไปใช้งานทีโดดเด่น

แตกต่างกันตามโครงสร้างทีเปลี ยนไป และมีฤทธิทางชีวภาพ

หลายอย่าง ทังยับยั งไวรัส เซลล์มะเร็ง แบคทีเรีย เชื อรา

และต้านการอักเสบ เช่น , -dihydroxytriphenylmethane;

ยบัยงั KSP kinesin (Roy และ Podder, 2007; Roy และคณะ,

2007), 4-chlorophenylbis(4-hydroxyphenyl)methane;

ฤทธยิบัยงัไวรัส (Roy และ Podder, 2007; Roy และคณะ, )

และ , -(((4-chlorophenyl)methylene)dinaphthalen)-2-

ol; ต้านการอกัเสบและยบัยงัเชือรา (Lewis และ Goland, 1952)

โครงสร้างของสารดงักล่าวดังแสดงในภาพท ี   นอกจากนยีงัมกีาร

นาํไปใช้ในอตุสาหกรรมการผลิตส ีและนาํหอมอกีด้วย

ไตรเอริลมเีทนสามารถสงัเคราะห์ได้จากปฏกิริิยาฟรีเดล-

คราฟทอ์ลัคิลเลชนัของสารประกอบอะโรมาติกทมีคีวามหนาแน่น

อิเล็คตรอนสูงกับอัลดีไฮด์ชนิดอะโรมาติกอัลดีไฮด์  วิธีการ
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สังเคราะห์สารกลุ่มนีได้มีรายงานไว้หลากหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่

จะทาํการสงัเคราะห์ผ่านปฏกิริิยาฟรีเดล-คราฟทอ์ลัคิลเลชัน และ

ใช้ตวัเร่งปฏกิริิยาชนดิต่างๆ 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, ) ซึงตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี เป็นสารที

ค่อนข้างอันตรายและมีราคาแพง ประกอบกับวิธีการสังเคราะห์

ในแต่ละงานวิ จัยที เคยมีรายงานไว้จะต้องทาํการสังเคราะห์

หลายขนัตอน และมสีภาวะทรีนุแรง

ในงานวิ จัยนี จึ งมีวั ตถุประสงค์ที จะศึกษาหาวิ ธีการ

สังเคราะห์สารในกลุ่ มนีให้มีประสิทธิภาพ ขันตอนไม่ยุ่งยาก

ปฏกิริิยาการสงัเคราะห์ทไีม่รนุแรง มคีวามปลอดภัยต่อทงันักวิจัย

และสิงแวดล้อม โดยได้พัฒนาการใช้โมเลกุลไอโอดีนมาเป็น

ตัวเร่งปฏิกิริยา เพราะเป็นสารทีมีราคาไม่แพง มีความเป็นพิษ

น้อยมาก เมอืเทยีบกับตัวเร่งปฏกิริิยาตัวอนืๆ ทกีล่าวมาข้างต้น

และไม่เป็นพิษต่อสงิแวดล้อม (Behmadi และคณะ, ; Hazra

และคณะ, ) ซึงพบว่าโมเลกุลไอโอดีนเป็นตัวเร่งปฏกิิริยา

ทีมีประสิทธิภาพสาํหรับปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟท์อัลคิลเลชัน

ระหว่างสารตังต้น คือ เอรีนกบัอะโรมาติกอลัดีไฮด์ ปฏกิริิยาการ

สงัเคราะห์ดังแสดงในภาพท ี

อุปกรณและวิธกีาร
การสังเคราะห์สารไตรเอริลมีเทน ผ่านปฏิกิริยาฟรีเดล-

คราฟทอ์ัลคิลเลชันระหว่างสารตังต้น คือ 1,2,4-trimethoxy-

benzene (เอรีน) กับ อะโรมาติกอัลดีไฮด์ชนิดต่างๆ ใน

ตัวทาํละลายโทลูอีน ทีอุณหภูมิห้องภายใต้ระบบเปิด และใช้

โมเลกุลไอโอดีน  โมล% เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการ

สงัเคราะห์ดังแสดงในภาพท ี

ภาพที   โครงสร้างของสารไตรเอริลมเีทนทมีฤีทธทิางชีวภาพ

 

OH OH

1,1'-(((4-
chlorophenyl)methylene)

dinaphthalen)-2-ol
anti-inflammatory, antifungal

Cl

OHHO

4,4'-dihydroxytriphenylmethane
KSP Kinesin inhibitor

OHHO

Cl

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

antiviral

 
Ar2CHOAr1 H

toluene, air
rt

I2 (10 mol%) Ar1 Ar1

Ar2arenes aromatic
aldehydes triarylmethanes

ภาพที   ปฏกิริิยาการสงัเคราะห์สารไตรเอริลมเีทน

 

toluene (1 mL)
air, rt R

(R = aryl)

OMe

OMe

MeO OMe
OMe

MeO OMe

OMe
MeO

RCHO+
I2 (10 mol%)

ภาพที   ปฏกิริิยาการสงัเคราะห์สารไตรเอริลมเีทนเมอืใช้ 1,2,4-trimethoxybenzene
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ผลการทดลองและวจิารณ
จากการสังเคราะห์สารไตรเอริลมีเทน ผ่านปฏิกิ ริยา

ฟรีเดล-คราฟท์อัลคิลเลชันระหว่างสารตั งต้น คือ , , -

trimethoxybenzene กับ อะโรมาติกอัลดีไฮด์ชนิดต่างๆ ใน

-  เติม aromatic aldehyde (1 mmol) ลงในหลอดทดลอง

-  เติม 1,2,4-trimethoxybenzene (2 mmol)

-  เติม ตัวทาํละลาย toluene 1 ml

-  เติม โมเลกุลไอโอดีน (ตัวเร่งปฏกิริิยา)  โมล%

-  ทาํให้บริสทุธโิดยเทคนิค radial chromatography

-  ระเหยตัวทาํละลายด้วยเครือง rotary evaporator

-  ทาํให้แห้งด้วยเครือง vacuum pump

-  พิสจูน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค IR และ NMR spectroscopy

radial chromatography

rotary evaporator

วธีิการสงัเคราะห

ตัวทาํละลายโทลูอีน ทีอุณหภูมิห้อง ภายใต้ระบบเปิด และ

ใช้โมเลกุลไอโอดีน  โมล% เป็นตัวเร่งปฏิกิ ริยา พบว่า

ได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ (% Yield) ในเปอร์เซน็ต์ทสีงู ดังแสดง

ในตารางท ี

ตารางที   การสงัเคราะห์ไตรเอริลมเีทนจากปฏกิริิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กบั aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ

Entry RCHO Product Time (h) Yielda (%)

1 72 90

2 72 97

3 72 88

 
H

O

 
MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

 
H

O

F

 
MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

F

 

toluene (1 mL)
air, rt R

(R = aryl)

OMe

OMe

MeO OMe
OMe

MeO OMe

OMe
MeO

RCHO+
I2 (10 mol%)

 
MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

Cl

 
H

O

Cl
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ตารางที   การสงัเคราะห์ไตรเอริลมเีทนจากปฏกิริิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กบั aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ (ต่อ)

Entry RCHO Product Time (h) Yielda (%)

4 72 98

5 72 99

6 72 71

7 72 87

8 120 72

9 48 90b

10 72 61

11 48 99b

12 24 39
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O
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MeO OMe
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O
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MeO OMe
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MeO OMe

OMe

OMe

 
H

O

MeO

MeO

 
MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

OMe
OMe

 
H

O

HO

MeO

 
MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

OMe
OMe

 
H

O

OH

 MeO OMe
OMe OMe

OMeMeO
OH
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สรุป
การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารไตรเอริลมีเทน โดยผ่าน

ปฏกิริิยาฟรีเดล-คราฟทอ์ลัคลิเลชันระหว่างสารตงัต้นคอื , , -

trimethoxybenzene กับอะโรมาติกอัลดีไฮด์ชนิดต่างๆ ใน

ตัวทาํละลายโทลูอีน ทีอุณหภูมิห้อง ภายใต้ระบบเปิด และใช้

โมเลกุลไอโอดีน  โมล% เป็นตัวเร่งปฏิกริิยา สามารถทาํได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลิตภัณฑ์ เป็นอนุพันธ์ของสาร

ไตรเอริลมเีทน หลากหลายชนิดในเปอร์เซน็ต์ทสีงู
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ตารางที   การสงัเคราะห์ไตรเอริลมเีทนจากปฏกิริิยาระหว่าง 1,2,4-trimethoxybenzene กบั aromatic aldehydes ชนิดต่างๆ (ต่อ)

Entry RCHO Product Time (h) Yielda (%)

13 24 80b

a Isolated yield
b The reaction was carried out at 60 oC
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การเกษตร

องคความรูเพ่ือพัฒนาการผลิตพืชสูอาหารปลอดภัย
อตินุช  แซ่จิว1

1 นักวิจัยชาํนาญการ  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน
อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อาหารจะปลอดภัยนัน ต้องเริมทาํการควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลผลิตตังแต่ระดับแปลงและตลอดเส้นทาง

การผลิต การแปรรูป จนเป็นผลิตภัณฑส์ู่ผู้บริโภค โดยต้องคาํนึงถึง

ความปลอดภัยของทังผู้ผลิต ผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และ

ความยังยืนของทรัพยากร  การผลิตพืชเพือให้เกิดความปลอดภัย

ต่อผู้ผลิต ต่อสภาพแวดล้อม ได้พืชอาหารทีปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และเกดิการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืนนัน องค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์

เกษตรเป็นปัจจัยทีสาํคัญทีจะก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตพืชอย่าง

มีประสทิธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความปลอดภัยทงัต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค

และสภาพแวดล้อม การปลูกและการดูแลพืชที ไม่ ถูกต้องและ

ไม่เหมาะสมเป็นทีมาของปัญหาต่างๆ เช่น การใช้ปัจจัยทีไม่คุ้มทุน

ในการผลิต สภาวะพืชอ่อนแอต่อการเข้าทาํลายของเชือโรคและ

แมลงศตัรูพืช สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเพิมประชากรเชือโรคพืช

แมลงศัตรูพืช และวัชพืช ตลอดจนการลดลงของผลิตภาพของดิน

ดังนันการเรียนรู้ หลักการผลิตพืชสู่ความปลอดภัยด้านอาหารตาม

แนวการปฏบิตัเิกษตรทดี ี(Good Agricultural Practice, GAP) และ

ตามระบบเกษตรอนิทรีย์นัน จาํเป็นทจีะต้องให้ความรู้และความเข้าใจ

เรืองปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องและมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ

การผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพืนทแีละสภาพแวดล้อม

เช่น เมลด็พันธุ์พืช ดนิ ปุ๋ย วชัพืช โรคพืช และแมลงศตัรพูืช เป็นต้น

เพือให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างยังยืนและปลอดภัย และสร้างความ

เชือมันให้กบัผู้บริโภค

การปฏิบัติเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP)
เปนอยางไร?

การปลูกพชืตามแนวทางการปฏบิตั ิGAP นัน เป็นการปลูกพืช

ทสีามารถใชส้ารเคมีได ้ แต่ตอ้งใชอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ปฏิบติั

ตามคําแนะนาํ มีระยะปลอดภยัหรือระยะหยุดหลงัการใชส้ารเคมี

มีการจดบันทึกเพือให้สามารถตรวจสอบ สอบทานได้ มีการจัดการ

คุณภาพในกระบวนการผลิตตงัแต่ปัจจัยการผลิต เช่น เมลด็พันธุ์ ปุ๋ย

สารเคมี เป็นต้น รวมทงัขันตอนการผลิต ตงัแต่การวางแผนการผลิต

กาํหนดขนัตอนการผลิต วธิกีารควบคุมการผลิต และการจดัการของเสยี

และวัสดุเหลือใช้ ต้องคาํนึงถึงความสะอาด การใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ ผู้ปลูกต้องปฏบิัตงิานด้วยความระมัด

ระวัง คาํนึงถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล การเก็บสารเคมี การกาํจัด

ภาชนะบรรจุสารเคมีทีใช้หมดแล้วอย่างถูกต้องปลอดภัยต่อผลผลิต

ในแปลงและสภาพแวดล้อม สาํหรับพืนทีทีทาํการปลูกพืช แหล่งนาํ

ต้องปลอดจากการปนเปื อนของสารเคมีและเชื อโรค หรือไม่มี

ความเสียงต่อการปนเปือนกับผลผลิต มีการปรับปรุงบาํรุงดิน ดูแล

คุณภาพนาํและใช้นาํตามความต้องการของพืช บาํรุงรักษาเครืองมือ

เครืองใช้ ทาํการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนาํ ดนิ และผลผลิตเป็นระยะๆ

เพือใช้ประกอบการควบคุมการผลิตและแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทัง

เป็นหลักฐานประกอบการตรวจประเมินต่อไป

หลักการของเกษตรอินทรียมีอะไรบาง
ส่วนเกษตรอนิทรีย์นัน เป็นการจัดการระบบการผลิตทางการ

เกษตรแบบองค์รวมทีเกือหนุนและดูแลความยังยืนของระบบนิเวศ

ลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ใช้แนวทางการผสมผสาน รักษาความ

หลากหลายทางธรรมชาติ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ

คุณภาพนาํด้วยอนิทรียวตัถ ุเนน้ใชว้สัดุธรรมชาติ ไม่ใชส้ารเคมีกําจดั

ศตัรูพืชและปุ๋ ยเคมีทีมาจากสารเคมีสงัเคราะห ์ไม่ใชพื้ช สตัว ์และ

จุลินทรียที์ไดม้าจากการดดัแปรพนัธุกรรมและผ่านการฉายรังสี

การจัดการผลิตภัณฑ์ในทุกขันตอนเน้นความระมัดระวัง เพือรักษา

สภาพความเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพทีสาํคัญของผลิตภัณฑ์

โดยสรปุหลักการของเกษตรอนิทรีย์เน้น  ด้าน คอื สขุภาพ นเิวศวทิยา

ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ กล่าวคือ เกษตรอินทรีย์ต้อง

ส่งเสริมและสร้างความยังยืนให้กับสขุภาพอย่างเป็นองค์รวมของดิน

พืช สัตว์ มนุษย์ และสิงแวดล้อม โดยทีสุขภาวะทีดีนันไม่ใช่การ

ปราศจากโรคภัย แต่รวมถงึความเป็นอยู่ทดีขีองกายภาพ จิตใจ สงัคม

และสภาพแวดล้อม ความเข้มแขง็ ภูมิต้านทาน การฟืนตวัจากความ

เสือมถอย ต้องตังอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักร

แห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรต้องสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ

วัฒนธรรม เน้นการใช้ซาํ การหมุนเวียน เพือการอนุรักษ์ทรัพยากร

การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมและกจิกรรมทางการเกษตร

ทาํให้ระบบและวัฏจักรธรรมชาติเพิมพูนและยังยืน ควรตังอยู่บน

ความสัมพันธ์ทีมีความเป็นธรรมระหว่างสิงแวดล้อมและสิงมีชีวิต

ทงัระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กบัสิงมีชีวิตอนืๆ การบริหารจัดการ

ควรดาํเนินการด้วยความระมัดระวงัและรับผิดชอบ ซึงเป็นสิงสาํคัญ

ในการบริหารจัดการ การพัฒนาและการเลือกเทคโนโลยี ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์จะช่วยสร้างความมันใจว่าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยและ

เหมาะสมกบัสงิแวดล้อม นอกจากนปีระสบการณแ์ละภมูปัิญญาท้องถนิ

กม็ีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ (สหพนัธเ์กษตรอนิทรียน์านาชาติ

(International Organic Agriculture Movement, IFOAM))
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องคความรูเรื่องดินและธาตุอาหารพืชที่ควรทราบ
สภาพแวดล้อมทสีาํคญัของพืช คอื ดนิ การปลูกพืชให้มีการ

เจริญเตบิโตทเีหมาะสม จึงควรคาํนึงถงึ ) สภาพพืนทีควรเป็นพืนที

ราบ หรือเป็นลูกคลืนลอนลาด (ความชัน - %) หรือมีความชัน

ไม่เกนิ % มีหินโผล่ไม่เกนิ % มีแหล่งนาํทใีช้ได้ตลอดปี หน้าดนิ

ควรมีความลึกมากกว่า  เมตร ไม่มีลูกรังหรือเศษหินปะปน ถ้ามี

กไ็ม่ควรเกนิ % ของระดบัความลึก  ) ดินมีความสามารถอุม้นําสูง

หรือค่อนขา้งสูง แต่มีการระบายนาํและซึมนาํดี ซึงความสามารถนี

เกยีวข้องกบัเนือดนิและโครงสร้างดนิ ส่วนโครงสร้างดนิกส็มัพันธ์กบั

การเขตกรรม  ) ดินตอ้งไม่เป็นกรดหรือด่างเกินไป เพราะความเป็น

กรด-ด่างของดินจะมีผลต่อการละลายของธาตุอาหารทีจะออกมา

เป็นประโยชนใ์ห้พชืใช้ได้ เมือดนิเป็นกรดจัด พชืจะมีแนวโน้มทจีะขาด

ธาตฟุอสฟอรัส แคลเซียม แมกนเีซียม โมลิบดนิมั แต่เมอืดนิเป็นด่างจดั

พืชมีโอกาสจะขาดธาตฟุอสฟอรัส เหลก็ ทองแดง แมงกานีส สงักะสี

และโบรอน (ภาพท ี ) นอกจากนคีวามเป็นกรด-ด่างของดนิยงัมผีลต่อ

การเจริญของจุลินทรีย์ในดินทังทีเป็นประโยชน์และเป็นสาเหตุของ

โรคพืช ) ดินตอ้งไม่มีปัญหาความเค็ม เพราะความเค็มของดิน

จะทาํให้การเจริญเตบิโตของพืชชะงักหรือตายได้ โดยเฉพาะในระยะ

ต้นอ่อนหรือระยะติดดอกผลซึงเป็นระยะทีพืชอ่อนแอต่อความเคม็

ของดิน ) ดินตอ้งมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง คือ ดินมี

ความสามารถให้ธาตอุาหารรปูทเีป็นประโยชน ์(รปูไอออน) ต่อพชืครบ

ทกุธาต ุแต่ละธาตตุ้องเพยีงพอและสมดุลกนัตามความต้องการของพชื

ธาตอุาหารทจีาํเป็นต่อการเจริญเตบิโตของพืชส่วนใหญ่มาจากดนิ และ

บางส่วนได้จากอากาศและนาํ (ภาพท ี )  เมอืดนิขาดแคลนธาตอุาหาร

เนืองจากการทพีืชดูดใช้และตดิไปกบัผลผลิตทเีกบ็เกยีวออกไป หรือ

จากการชะล้าง จาํเป็นต้องเพิมเตมิธาตอุาหารโดยการใส่ปุ๋ย

ปุ๋ยทใีช้กนันันแบ่งเป็น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอนิทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยพืชสด) และปุ๋ยชีวภาพ (เช่น ไรโซเบยีม สาหร่ายสเีขียวแกมนาํเงิน

แหนแดง ไมคอไรซา) และการใช้ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงนัน

ตอ้งใชช้นิดปุ๋ยทีถกูตอ้ง (right kind) ตรงกบัทดีนิขาดแคลน อัตราทีใช ้

ตอ้งถกูตอ้ง (right rate) สอดคล้องกบัระดบัความอดุมสมบูรณ์ของดนิ

หากใช้มากเกนิไปจะทาํให้พืชตายได้ จงัหวะเวลาการใส่ถกูตอ้ง (right

time) สอดคล้องกบัความต้องการของพืชแต่ละระยะการเจริญเตบิโต

ใส่บริเวณทีถกูตอ้ง (right place) และให้ปุ๋ยอยู่ใต้ผวิดนิ หลังใส่ปุ๋ย

ควรให้นาํอย่างพอเหมาะไม่มากเกนิไปและควรทราบว่าปุ๋ยแอมโมเนยีม

ชนิดต่างๆ และยูเรียเป็นปุ๋ยก่อกรด ดังนันการใช้ปุ๋ยสองประเภทนี

ต่อเนืองนานๆ จะทาํให้ดินมีความเป็นกรดเพิมขึน จึงควรทาํการวดั

ความเป็นกรด-ด่างของดนิทุกๆ  ปี หากความเป็นกรดลดลงตาํกว่า

 ควรหาความต้องการปูน แล้วใส่ปูนเพือลดความเป็นกรด แต่ต้อง

ระวงัไม่ใส่ปูนมากเกนิความจาํเป็นเพราะจะทาํให้ดนิเป็นด่าง สงิทต้ีอง

ระวงัอีกประการสาํหรับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโดยเฉพาะพืชกินใบ คือ

การสะสมไนเตรทในใบพืช ซึงอาจเกดิขึนได้เมือมีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

มากเกินไป การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนใกล้วันเกบ็เกียว ดังนันควรใส่ปุ๋ย

ไนโตรเจนครังสดุท้ายก่อนเกบ็เกยีวอย่างน้อย  วนัขึนไป

สาํหรับปุ๋ ยอินทรีย์นั นแม้ว่าปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วย

จะน้อยและปลดปล่อยให้ธาตุอาหารช้ากว่าปุ๋ยเคมี แต่ปุ๋ยอินทรีย์

ให้ทังธาตุอาหารหลัก ธาตุรอง และจุลธาต ุ เรียกว่ามีธาตุอาหารพืช

ครบทุกธาตุ นอกจากนียังช่วยเพิมประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหาร

และนาํของราก ลดการระบาดของโรคพืชบางชนิด ช่วยปรับปรงุสมบตัิ

ทางกายภาพของดนิโดยเพิมการเกาะตวัของอนุภาคดนิให้เป็นเมด็ดนิ

ทาํให้ดินทนต่อการชะล้างพังทลาย เพิมความสามารถในการอุ้มนาํ

การแทรกซึมนาํ การระบายอากาศ รากพืชชอนไชได้ง่าย ส่วนปฏกิริิยา

ทางเคมีของปุ๋ ยอินทรีย์นั น ปุ๋ ยอินทรีย์ เป็นแหล่งธาตุอาหารที

ปลดปล่อยให้พืชอย่างช้าๆ ธาตุอาหารจึงถูกชะล้างจากดินได้น้อย

ช่วยดูดซับธาตุอาหารพวกประจุบวกไว้เป็นประโยชน์ต่อพืช ลดการ

ภาพที   ความเป็นกรด-ด่างกบัธาตอุาหารพืช

ทมีา: ดดัแปลงจาก www.supernaturalbrand.com ภาพที   ธาตอุาหารพืช

กรด กลาง ด่าง
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ตรึงฟอสฟอรัสในดิน ในกิจกรรมทางชีวภาพ ปุ๋ยอนิทรีย์จะช่วยเพิม

ปริมาณและกจิกรรมของจุลินทรีย์ทเีป็นประโยชน์และสตัวใ์นดนิ

สาํหรับปุ๋ยชีวภาพนัน หมายถงึ ปุ๋ยทีได้จากการนาํจุลินทรีย์

ทีมีชีวิตทีสามารถสรา้งอาหารหรือช่วยใหธ้าตุอาหารเป็นประโยชน์

กบัพืช ดงันนัการจะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดไหนขึนกบัว่าปลูกพืชในระบบไหน

แต่การใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากสุด คือ การใช้ปุ๋ย

ทงั  ชนิด โดยเลือกใช้ให้ถูกจังหวะเวลา

เรียนรูสภาพแวดลอมกับการเกิดโรคพืช
ปัญหาททีาํให้ผู้ปลูกพืชต้องใช้สารเคมีมากขึนเรือยๆ คอื การ

ระบาดของโรคพืช แมลงศตัรพูืช และวชัพืช  การจะเกดิโรคพืชได้นัน

ต้องมีองคป์ระกอบ  ประการ คอื พืช เชือโรค และสงิแวดล้อม (ภาพ

ท ี ) โดยพืชและเชือโรคต้องมีความสมัพนัธ์เป็นพชือาศยัและเชือโรค

ซึงกนัและกนั กล่าวคอืเชือโรคหนึงสามารถทาํให้พืชชนิดหนึงเป็นโรค

ได้ แต่ไม่สามารถทาํให้พืชชนิดอืนเป็นโรคได้ โดยมีสภาพแวดล้อม

เป็นปัจจัยส่งเสริมหรือยับยังการเกดิโรค การเกดิโรคได้นันทงัพืชและ

เชือโรคจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเออืต่อการเกดิ สภาพแวดล้อมทเีออืนี

อาจเป็นสภาพแวดล้อมทเีกดิตามธรรมชาตซึิงเป็นสงิทเีราควบคุมไม่ได้

หรือเกิดจากการกระทาํของผู้ปลูกเอง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกและการ

ดูแลพืช ซึงเราสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกดิสภาพทเีออืต่อการเกดิ

โรคพืชได้ กล่าวคอื เชือสาเหตโุรคพืชสามารถเกิดขึนได้ทงัในอากาศ

ในดนิ ในนาํ รวมทงัการเปลียนแปลงสรีระภายในพืช ระยะการเจริญ

เตบิโตของพืช

การปลูกและดูแลรักษาพืช ทาํให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเอือ

ต่อการเกดิโรคพืช ได้แก่ ) พนัธุ์พืชทีมีพนัธุกรรมเหมือนกนัทุกตน้

เป็นพชืนิดเดยีวกนั ) การปลูกพืชหนาแน่น ทาํให้แสงแดดไม่สามารถ

ส่องถงึพนืดนิหรือโคนต้นพชื การระบายอากาศไม่ด ีเกดิความชืนสะสม

ในแปลงตลอดเวลา ซึงเป็นสภาพทีส่งเสริมการเกิดและการพัฒนา

ของเชือสาเหตโุรคพืช ) การใชปุ๋้ยเคมีอย่างต่อเนืองโดยไม่มีการใช ้

ปุ๋ยอินทรีย์ ทาํให้ประชากรจุลินทรีย์ทมีีประโยชน์ในดนิลดลง ขณะที

ประชากรของเชือสาเหตโุรค โดยเฉพาะททีาํให้เกดิโรคกบัระบบรากพชื

เพิมขึน เนืองจากไม่มีการแข่งขันจากจุลินทรีย์ทมีีประโยชน์และไม่ใช่

เชือโรคพืช การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราทีมากเกินโดยเฉพาะไนโตรเจน

จะทาํให้เซลล์พืชขยายขนาดอย่างรวดเรว็ ผนังเซลล์จึงบางไม่แขง็แรง

เกดิแผล ชาํและหักง่าย ช่องว่างระหว่างเซลล์กว้างขึน ปากใบเปิดกว้าง

มากขึนเป็นโอกาสให้เชือเข้าสู่พืชได้ง่ายและเรว็ขึน ) การใชส้ารเคมี

กําจดัศตัรูพืชตลอดฤดูการผลิตพืชเพือป้องกนัโรคทีสาํคญั จะส่งผลให้

มีการระบาดหรือเกิดโรคพืชจากเชือโรคทีไม่ใช่เป้าหมายของการใช้

สารเคม ี ) การปลูกพืชชนิดเดียวกนัติดต่อกนั การปลูกพชืชนดิเดยีวกนั

หลายครังใน  ปี และการผลิตพืชนอกฤดูปลูก บนพืนทีเดียวกัน

ทาํให้ประชากรของเชือโรคเพิมขึนอย่างต่อเนือง เนอืงจากมีพชือาหาร

ตลอดเวลา ) การใหน้ํามากเกินความจาํเป็น ทาํให้ดนิชืนตลอดเวลา

อากาศในและรอบๆ ทรงพุม่พชืมคีวามชืนมาก ซึงจะเป็นสภาพแวดล้อม

ทีเหมาะสม ทาํให้เชือโรคพืชเกือบทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดี และ

มีประสทิธภิาพในการทาํลายพชืได้ ) การละเลยการบํารุงดินและการ

พกัดิน ซึงการบาํรงุดนิด้วยการปลูกพชืบาํรงุดนิ เช่น พืชตระกูลถวั หรือ

การใช้ปุ๋ยอนิทรีย ์จะเป็นการช่วยเพมิประชากรจุลินทรียท์เีป็นประโยชน์

ในดนิ และทาํให้พชืได้รับธาตอุาหาร สร้างความแขง็แรงแกพ่ชื ส่วนการ

ไม่พักดนิจะทาํให้เกดิการสะสมของเชือโรคในแปลงได้ เมือเราทราบ

เช่นนีแล้ว กค็วรบริหารจัดการแปลงหลีกเลียงการสร้างสภาพแวดล้อม

ทเีออืต่อการเกดิโรค โดย ) การไม่นําเชือโรคเขา้สู่แปลง ซึงอาจตดิมา

กบัเมลด็พันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ดงันันก่อนนาํมาใช้ควรตรวจให้แน่ใจว่า

ปราศจากโรค ) การทําความสะอาดแปลง การนาํเศษเหลือของพืช

ทเีป็นโรคออกจากแปลง และจัดการด้านความโปร่งของแปลง ) การ

พกัดินและการพลิกดินตากแดด  4) การปลูกพืชหมนุเวยีน การปลูกพชื

สลับแปลง การปลูกพืชบาํรงุดนิ และการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ) การใหน้ํา

ตอ้งใหพ้อเหมาะ ไม่มากเกนิไป ) การใชส้ารเคมีไม่ควรใชเ้พียงเพือ

การป้องกนัโรคพืช ควรใช้สารเคมีเมอืเกดิสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ทเีหมาะต่อการพฒันาของเชือโรค หรือมีการระบาดของโรคพืชบริเวณ

ใกล้เคยีง รวมทงัไม่ควรใช้สารเคมทีมีสีารออกฤทธเิหมอืนกนัต่อเนอืงกนั

หลายๆ ครัง ) ปลูกพืชเป็นแนวกนัลม สกดัไม่ให้เชือโรคเข้ามาใน

แปลงทางดนิและทางอากาศ

การจัดการแมลงศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ
การทาํลายพืชของแมลงศัตรูพืช เป็นอีกปัญหาหนึงทีทาํให้

ผู้ปลูกพืชต้องใช้สารเคมีในการกาํจัดแมลงศัตรูพืช เพือมิให้เกิด

ความเสียหายแก่พืชผล ซึงการใช้สารเคมีแม้จะเป็นวิธีทีรวดเร็ว

ประหยัดเวลาและแรงงาน แต่ส่งผลต่อการสร้างความต้านทานต่อ

สารเคมีของแมลงศัตรูพืช ทาํลายสิงมีชีวิตทีมีประโยชน์รวมถึงศัตรู

ธรรมชาตทิมีปีระโยชนช์นดิต่างๆ กอ่ให้เกดิพษิตกค้างในสภาพแวดล้อม

ทาํให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ นเนืองจากสารเคมีส่วนใหญ่นาํเข้าจาก

ต่างประเทศ ดังนันการจัดการแมลงศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อระบบนิเวศทางการเกษตรได้ดีนัน ผู้ปลูกพืชควรรู้ จัก

ชนิดของแมลงศตัร ู แต่ละชนิดมีวงจรชีวติอย่างไร เพือจะได้ทราบว่า

ระยะการทาํลายของแมลงศตัรนูันคอืระยะไหน (ภาพท ี ) มีลักษณะ

การทาํลายแบบไหน เช่น ) กดักนิใบ (leaf feeder) ได้แก ่หนอนผเีสอื

ตกัแตน ด้วงปีกแขง็ ) ดูดกนินาํเลียง (juice sucker) ได้แก่ เพลียออ่น

เพลียกระโดด เพลียจักจัน มวนต่างๆ ) ชอนใบ (leaf minor) ได้แก่

หนอนผเีสอืชอนใบ หนอนแมลงวนับางชนดิ ) เจาะลาํต้น (stem borer)

ได้แก่ หนอนด้วงหนวดยาว หนอนผเีสอืเจาะไม้ ปลวก ) กดักนิราก

(root feeder) ได้แก่ ด้วงดดี จิงหรีด แมลงกระชอน ด้วงดนิ ด้วงงวง

ภาพที   ปัจจัยการเกดิโรคพืช

ทมีา: www.malaeng.com
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) ทาํให้เกิดปุ่มปม (gall maker) ได้แก่ แตนฝอยสร้างปม เพลีย

นอกจากนนัควรรู้แหล่งทอีาศยัและพชือาหารของแมลงศตัร ูเพอืกาํหนด

แนวทางการจดัการ การเลือกช่วงเวลาการทาํลายแมลงศตัรทูเีหมาะสม

เราสามารถควบคมุแมลงศตัรูพืชก่อนการเพาะปลูก โดยการไถพรวน

พลิกดนิเพือทาํลายไข่และตวัอ่อนทีอยู่ในดนิ การปล่อยนาํท่วมแปลง

การปลูกพืชอาหารทแีมลงศัตรพูืชชอบมากกว่าเพือเป็นการล่อทาํลาย

การวางแผนปลูกพืชหมุนเวียน การเลือกใช้พันธุ์ ต้านทาน ส่วน

การควบคุมแมลงศัตรูระยะเพาะปลูกและระยะก่อนเก็บเกียวนัน

สามารถทาํโดยพรวนดินรอบโคนต้นเพือทาํลายตัวอ่อนและดักแด้

ทหีลบซ่อนอยู่ ตดัแต่งกิงทถีูกทาํลายและทาํให้ทรงพุ่มโปร่งแสงแดด

ส่องถงึ การให้ความชืนสามารถควบคุมพวกเพลียไฟได้ การใช้กบัดกั

กาวเหนียว กบัดกัแสงไฟ กบัดกัฟีโรโมน การห่อผล การคลุมตาข่าย

ป้องกันการเข้าวางไข่ การใช้คลืนความถีสูงไล่แมลง การใช้แสงไฟ

ไล่แมลง การใช้แมลงศตัรธูรรมชาตพิวกแมลงหํา เช่น แมลงช้างปีกใส

ด้วงเต่า มวนพิฆาต ตกัแตนตาํข้าว แมลงปอ แมลงหางหนีบ เป็นต้น

แมลงหําเหล่านีจะกินแมลงอืนเป็นอาหาร หรือใช้แมลงเบียน เช่น

แตนเบยีนไข่ Trichogramma sp. แมลงเบยีนเหล่านีจะวางไข่และเจริญ

เตบิโตภายในตวัแมลงอาศยั (ภาพท ี ) นอกจากนียังสามารถควบคุม

แมลงศัตรูพืชได้โดยการใช้เชือโรคกาํจัดแมลง เช่น เชือแบคทีเรีย

เชือไวรัส เชือรา ไส้เดอืนฝอย หรือการใช้สารสกดัจากธรรมชาต ิ เช่น

ตะไคร้หอม หางไหล เมลด็สะเดา พลูป่า เป็นต้น  การควบคมุระยะหลงั

เก็บเกียว โดยการเกบ็ซากผลผลิตทตีกค้างออกจากแปลง เพือป้องกนั

ไม่ให้แมลงศตัรพูชืใช้เป็นทหีลบซ่อน การตดัแต่งกงิและทรงพุม่ให้โปร่ง

แสงส่องถึงลดการหลบซ่อนของแมลงพวกเพลียหอย เพลียแป้ง

และเพลียอ่อน

วิธีการต่างๆ ทีกล่าวนีสามารถใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรีย์

และระบบ GAP  ทงันกีารปลูกพชืในระบบ GAP เราสามารถใช้สารเคมี

ได้ แต่ควรอยู่ในระเบียบการตัดสินใจควบคุมแมลงศัตรูพืช วิธีการ

ประเมนิความรนุแรงของการระบาด ซึงสามารถทาํโดยการสุม่นบัแมลง

(scouting) อาจกาํหนดการสุ่มนับทุกกวีนัต่อสปัดาห์ กาํหนดว่าถ้าพบ

ไข่หรือหนอนจาํนวนเท่าไรต่อใบ ซึงอาจต้องศกึษาข้อมูลวชิาการเพือ

ประกอบการกาํหนดเกณฑก์ารสงัเกต นอกจากนียงัมีอกีคาํทคีวรทราบ

คือ ระดบัเศรษฐกิจ (Economic Threshold, ET) มีหน่วยวัดเป็น

ความหนาแน่นของแมลงต่อหนึงหน่วยพืนท ีเช่น ตวั/ใบ ตวั/ต้น และ

ตวั/ไร่ เป็นต้น เป็นตวัเลขขันตาํทช่ีวยในการตดัสนิใจว่าควรดาํเนินการ

ป้องกนักาํจัดแมลงได้หรือยัง จึงเรียกว่า ระดบัเตอืนภัย ซึงเป็นระดบัที

ต้องลงมือควบคุมแมลง มิให้เกิดความเสยีหายทางเศรษฐกจิ ระดับ

เศรษฐกจิของแมลงศตัรแูละพืชปลูกแต่ละชนิดจะแตกต่างกนั (ตาราง

ท ี )

การจัดการวัชพืชอยางยั่งยืน
วัชพืชเป็นศัตรูพืชทีสาํคัญอีกชนิดหนึง การปล่อยให้วัชพืช

เตบิโตรบกวนแปลงปลูกพืช โดยเฉพาะพืชอายุสนั เช่น พืชผกัต่างๆ

ข้าวโพด ข้าว เป็นต้น จะทาํให้ผลผลิตเสยีหาย การใช้สารเคมีกาํจัด

วัชพืชปริมาณมากอย่างต่อเนืองจะส่งผลกระทบต่อการตกค้างใน

ผลผลิต ผลกระทบต่อสงิแวดล้อม วชัพืชเกดิการต้านทานสารเคมกีาํจดั

วัชพืช การเลือกใช้วิธีป้องกันกาํจัดวัชพืชเพือให้เกิดความยังยืนนัน

ภาพที   วงจรชีวติแมลงศตัรพูืช : ผเีสอืหนอนกะหลาํและแมลงวนั

ทมีา: จริยา ( )

ภาพที   ตวัเบยีนในตวัหนอนแมลงศตัรพูืช

ทมีา : ภราดร ( )
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ก่อนอนืเราต้องรู้จักวชัพืชทพีบในแปลงก่อนว่าเป็นวชัพืชชนิดใด

การจาํแนกวชัพืชตามสณัฐานวทิยาแบ่งเป็น ) วชัพืชใบแคบ

เป็นพืชใบเลียงเดยีว มีใบแคบ เส้นใบขนานกนั ได้แก่ วชัพืชวงศห์ญ้า

และวงศ์กก วัชพืชวงศ์หญ้านั นมีการขยายพันธุ์ ด้วยเมล็ด เช่น

หญ้าตนีกา หญ้าตนีนก หญ้าขจรจบ หญ้ารังนก แต่บางชนิดขยายพันธุ์

ด้วยเหง้าใต้ดนิ เช่น หญ้าคา ส่วนวชัพืชวงศก์กนันขยายพันธุ์ด้วยเมลด็

เช่น กกทราย กกขนาก ส่วนแห้วหม ูขยายพันธุ์ด้วยหัวใต้ดนิ ) วชัพืช

ใบกวา้ง เป็นวชัพืชใบเลียงคู่ แผ่นใบกว้างกว่าความยาวใบ เส้นใบเป็น

ร่างแห เช่น ผกัโขม ผกัเบยีหิน หญ้ายาง กะทกรก เป็นต้น (ภาพท ี )

หากจาํแนกตามวงจรชีวิตจะแบ่งเป็น ) วัชพืชฤดูเดียว

(annual weeds) คอื งอกจากเมลด็ ออกดอก สร้างเมลด็แล้วตายใน

ฤดูเดียวหรือปีเดียว แต่เมลด็สามารถพักตัวอยู่ในดินได้นานหลายปี

2) วชัพืชขา้มปี (perennial weeds) อาจงอกจากเมลด็หรือส่วนขยาย

พันธุ์อนื เช่น ราก ลาํต้นใต้ดนิ หัว ไหล สามารถเจริญเตบิโตได้นาน

หลายปี เช่น หญ้าคา แห้วหมู หญ้าชันอากาศ กกตุ้มหู เป็นต้น

ตารางที   แสดงค่าระดับเศรษฐกจิของแมลงศตัรูพืชสาํคัญทพีบในพืชเศรษฐกจิบางชนิด

แมลงศตัรูพืช พืชทีพบระบาด ระดบัเศรษฐกิจ (ET)

เพลียกระโดดสนีาํตาล ข้าว  ตัว/ต้น

เพลียไฟข้าว ข้าว -  ตัว/ต้น

แมลงสงิ ข้าว  ตัว/ตารางเมตร

หนอนกระทู้คอรวง หรือ
ข้าวโพด -  ตัว/ต้น

หนอนกระทู้ควายพระอนิทร์

หนอนกออ้อย อ้อย อ้อยแสดงการเหียว  %

หนอนกอลายจุดใหญ่ อ้อย
ไข่ .  - .  กลุ่ม/ต้น

ตัวเตม็วัย -  ตัว/ก่อ

แมลงหวขีาวอ้อย อ้อย พบใบอ้อยมีสเีหลืองหรือพบการทาํลายเกนิ  %

แมลงหวีขาว มันสาํปะหลัง มีความหนาแน่นทงัต้น ประมาณ  %

สุ่มฝ้าย  ต้น ระยะทฝ้ีายอายุ

ฝ้าย  -  วัน และ  -  วัน พบเกนิ  ตัว

หนอนเจาะสมอฝ้าย
 -  วัน พบเกนิ  ตัว

มะเขือเทศ พบไข่ทดีอก

หน่อไม้ฝรัง .  ตัว/กอ ตรวจนับ   กอ

กะเพรา และโหระพา  ตัว/ ต้น

หนอนร่านมะพร้าว มะพร้าว ใบถูกทาํลาย  %

หนอนหน้าแมว ปาล์มนาํมัน  ตัว/ใบ

ด้วงกุหลาบ ปาล์มนาํมัน มากกว่า  %

พบเพลียไก่แจ้ในช่วงแตกยอดอ่อน โดยสาํรวจแปลงละ

เพลียไก่แจ้ทเุรียน ทุเรียน -  % ของจาํนวนต้นทงัหมด ต้นละ  ยอด

พ่น  ครัง ห่างกนั  วัน

เพลียไฟพริก พริก  ตัว/ยอด

หนอนกระทู้หอม
หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่

พบกลุ่มไข่เฉลีย .  กลุ่ม/ตารางเมตร
และกระเทยีม

เพลียจกัจันฝ้าย กระเจียบเขียว  ตัว/ใบ

ภาพที   ตวัอย่างวชัพืชใบกว้างและวชัพืชใบแคบ

ทมีา: จรรยา ( )

การจาํแนกตามถนิทอียู่จะแบ่งเป็น ) วชัพืชอากาศ (aerial

weeds) เป็นวัชพืชทีเกาะบนพืชอืน แย่งนาํและอาหารจากพืชทีเกาะ

เช่น กาฝาก ) วชัพืชบก (terrestrial weeds) เป็นวัชพืชใบแคบ

และใบกว้างทพีบทวัไปบนบก แต่บางชนดิสามารถทนนาํทว่มขังได้ เช่น

วชัพืชใบกว้าง: ผกัโขม วชัพืชใบแคบ: หญ้าตนีนก
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ผกัปอดนา กกขนาก เทยีนนา ) วชัพืชนํา (aquatic weeds) แบ่งเป็น

 ประเภท คอื วชัพืชลอยนํา (floating weeds) ได้แก่ ผกัตบชวา จอก

แหน และวชัพืชใตผิ้วนํา (submersed weeds) ได้แก ่สาหร่ายไฟ สาหร่าย

หางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด เป็นต้น นอกจากนันการควบคุมกาํจัด

วชัพชืจะให้ได้ผลด ีต้องทราบด้วยว่าวชัพืชทีพบนนัขยายพนัธุด์ว้ยวธีิใด

การขยายพันธุ์ของวัชพืชนันมี  วธิี คือ ) แบบอาศัยเพศ

(sexual reproduction) โดยใช้เมลด็ ซึงวชัพืชสามารสร้างเมลด็ต่อต้น

ได้จาํนวนมากและยังสามารถสะสมพักตัวอยู่ในดินได้นาน  ดังนัน

การป้องกนักาํจัดทดี ีคอืกาํจัดวชัพืชก่อนออกดอกตดิเมลด็ ) แบบ

ไม่อาศยัเพศ (asexual reproduction) เป็นวธิีการขยายพันธุ์ของวชัพืช

ข้ามปี โดยการใช้ ไหล (stolon) ซึงเป็นลาํต้นบนผิวดินทีสามารถ

แตกรากและต้นใหม่ เช่น ผกัแว่น หญ้าแพรก แว่นแก้ว เป็นต้น  เหงา้

(rhizomes) เป็นลาํต้นใต้ดินทีสามารถเกิดรากและต้นใหม่ได้ เช่น

หญ้าคา เป็นต้น  หัว (tuber) เป็นลาํต้นทขียายใหญ่เพือสะสมอาหาร

ได้แก่ แห้วหมู กกตุ้มหู เป็นต้น  หน่อ (offshoot) เป็นการแตกต้นใหม่

จากตาซึงเจริญบริเวณโคนต้นหรือกอเดิม ได้แก่ ผักตบชวา จอก

ตาลปัตรฤาษ ี เป็นต้น การกาํจัดวชัพืชทมีีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศยั

เพศควรระวงัวธิกีารกาํจดั เช่น หากใช้จอบหรือมีดตดั หากปล่อยส่วนที

ตัดทิงไว้ในแปลงอาจเกิดการแตกต้นใหม่จากลาํต้นทีถูกตัดจนเกิด

ปัญหารนุแรง จึงควรกาํจัดส่วนทตีัดออกจากแปลงร่วมกบัการใช้สาร

กาํจัดพ่นซาํหลายครังจึงควบคุมได้ รวมทงัควรทราบว่าวชัพืชทพีบนัน

มีความใกล้เคียงกับพืชทีปลูกหรือไม่ สภาพแวดล้อมของพืชปลูก

เป็นอย่างไร ดนิมีสมบตัอิย่างไร การเตรียมดนิทดีทีาํอย่างไร สงิเหล่านี

เป็นข้อมูลทีดีในการวางแนวทางจาํกัดวัชพืช ซึงการกาํจัดวัชพืชนัน

ทาํได้หลายวธิผีสมผสานกนั โดยต้องเริมต้นด้วยการไถเตรียมแปลงทดีี

กาํจัดวัชพืชก่อนออกดอกและติดเมล็ด เกบ็เศษซากวัชพืชออกจาก

แปลงในกรณีทวีชัพืชสามารถแตกต้นใหม่จากชินส่วนทถีูกตดั ทาํการ

ปลูกพืชแบบหมุนเวียน การใช้เมล็ดพันธุ์ทีสะอาดไม่มีการปนเปือน

ของเมล็ดวัชพืช การใช้อตัราปลูกหรือระยะปลูกทีเหมาะสมเพือเพิม

ความสามารถในการแข่งขันกบัวชัพืช และการเลือกใช้สารกาํจัดวชัพืช

ทีปลอดภัยต่อพืชปลูก จะเลือกสารกาํจัดวัชพืชอย่างไรกต้็องเรียนรู้

ชนดิของสารกาํจัดวชัพชื เช่น ใช้ทางดนิ ชนิดสมัผสัตาย ชนดิเคลือนย้าย

ในต้นพืช หรือแบ่งตามกลไกการเข้าทาํลาย ซึงมีหลายกลุ่มและในกลุ่ม

เดยีวกนัอาจมโีครงสร้างทางเคมีต่างกนั ดงันันหากสารในกลุ่มเดยีวกนั

ใช้ไม่ได้ผล ควรเลือกสารทอียู่กลุ่มอนืสลับหมุนเวยีนกนั เพือป้องกนั

การต้านทานสารเคมีของวชัพืช

นอกจากนีควรทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทีมีผลต่อการใช้

สารกาํจัดวชัพืช เช่น เนือดนิ ซึงมีผลต่ออัตราการใช้สารกาํจัดวชัพืช

เช่น สารเคมีที ใช้คุมหญ้า ถ้าเป็นดินเหนียวอัตราทีใช้จะสูงกว่า

ดนิทราย ความเป็นกรด-ด่างของดิน อาจทาํให้สารกาํจดัวชัพชืบางชนดิ

มีประสิทธิภาพมากขึน หรือหมดประสิทธิภาพไป ความชืนในดิน

โดยเฉพาะกบัสารกาํจัดชนิดเคลือนย้ายได้ดีในต้นพืช นําทีใชใ้นการ

ผสมสารเคมีกาํจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช รวมทังปุ๋ยเคมี

ควรเป็นนาํสะอาด ไม่มีตะกอนดิน มีความเป็นกรด-ด่างในระดับ

ปานกลาง เพือคงประสิทธิภาพของสารเคมี และต้องคาํนึงเสมอว่า

สารกาํจัดศัตรูพืชชนิดหนึงไม่สามารถกาํจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด

จึงควรเลือกให้เหมาะกับชนิดศัตรูพืช แต่ในระบบการปลูกพืชแบบ

เกษตรอินทรีย์ไม่สามรถใช้สารเคมีกาํจัดวัชพืชได้ ดังนันแนวทาง

ป้องกันกาํจัดวัชพืชควรเป็นแบบผสมผสานด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี

ไถตากดนิ -  ครัง ใช้เมลด็พนัธุท์สีะอาด ใช้วสัดุคลุมดนิ เช่น ฟางข้าว

หรือ พลาสติกดาํ หมันใช้แรงงานถอนทันทีทีพบเห็นวัชพืชและเกบ็

เศษซากวชัพืชออกจากแปลง ใช้ไฟหรือนาํร้อนพ่นกาํจัด การปลูกพืช

หลากหลายชนิดในพืนทใีกล้เคยีง และทาํการปลูกพืชแบบหมุนเวยีน
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or.th/article/1006, 25 กนัยายน .
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ฮอรโมนเอสโตรเจนในแหลงน้ํา: ผลกระทบตอมนุษยและสัตว
ลักขณา เบญ็จวรรณ์1

1 นักวิจัยชาํนาญการ  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน
อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

“สารรบกวนการทาํงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine disrupting

compounds; EDCs)” เป็นสารทสีามารถออกฤทธิขัดขวางการทาํงาน

ของฮอร์โมนตามธรรมชาตทิผีลิตโดยต่อมไร้ท่อด้วยวธิีการเข้ารบกวน

การสงัเคราะห์ การเกบ็ การหลัง การขนส่ง การทาํงาน การสลายตวั

ของฮอร์โมน และอนืๆ อกีหลายประการ มีผลให้กลไกการทาํงานของ

ร่างกายมนุษย์ทีได้รับสารกลุ่มนีเกดิความผดิปกตไิปจากธรรมชาติ

สารในกลุ่ม EDCs อาจจําแนกเป็น  ประเภทใหญ่ๆ คือ

1) ฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาติทีเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมน

(Steroid hormone) ผลิตขึ นจากร่างกายมนุษย์และสัตว์ และ

ไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทผีลิตจากพืช สาํหรับเอสโตรเจน

ธรรมชาติทีผลิตได้ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์นัน เพศหญิงจะ

ผลิตได้ที รังไข่และต่อมหมวกไต ส่วนเพศชายจะถูกผลิตทีอัณฑะ

และต่อมหมวกไต สารเอสโตรเจนทีผลิตในร่างกายมนุษย์และสัตว์มี

 ประเภท คอื เอสโตรน (Estrone) เอสตร้าไดออล (Estradiol) และ

เอสไตรออล (Estriol)

2) ฮอร์โมนเอสโตรเจนสงัเคราะห์ และสารเมตาบอไลซ์ของ

ฮอร์โมนสงัเคราะห์ เช่น เอสโตรเจนสงัเคราะห์ทใีช้ในยาเมด็คุมกาํเนิด

เช่น Ethinyl estradiol (EE) และ Mestranol (Ethinyl estradiol-3-

methyl ether) และ Stilboestrol หรือ Diethylstibestrol (DES)

ทใีนอดตีใช้เป็นยาแก้แพ้ท้องหรือป้องกนัการแท้งลูก (ปัจจุบนัห้ามใช้

ในหญงิมีครรภ์) เป็นต้น

3) สารสังเคราะห์อืนๆ ทีออกฤทธิคล้ายเอสโตรเจน สารใน

กลุ่มนีส่วนมากเป็นสารเคมีทมีนุษย์ผลิตขึนมาเพือใช้ในชีวติประจาํวนั

ใช้ในอุตสาหกรรม หรือเกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

ตวัอย่างเช่น สารพธาเลท (Phthalates) ทีนาํมาใช้เป็นสารเพิมความ

ยดืหยุ่นในการผลิตพลาสตกิ (Plasticizers) ในห่อหรือซองบรรจุอาหาร

ซองยา ฟอยล์ห่อซองนม หรือใช้ทาํของเล่นเดก็ (Okamoto และคณะ,

) สารบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A) ทีใช้ในกระบวนการผลิต

พลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนตและอีพอกซีเรซิน สารพาราเบน

(Parabens) ทใีช้เป็นสารกนัเสยีในผลิตภณัฑต่์างๆ สารฆ่าแมลงบางชนดิ

เช่น ลินเดน (Lindane) อะทราซีน (Atrazine) คลอร์ดโีคน (Chlodecone)

เอนโดซัลแฟน (Endosulfan) ดดีที ี(DDT) เอนดริล (Endrin) และ

อลัดริน (Aldrin) เป็นต้น นอกจากนียังมีสารทเีกดิจากกระบวนการ

เผาไหม้และกระบวนการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรมบางประเภท เช่น

สารไดออกซิน (Dioxin) และสารโพลีคลอริเนตไบฟีนิลหรือพีซีบี

(Polychlorinated bisphenyls; PCBs) เป็นต้น

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การพิทักษ์

สิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.EPA) ระบุว่าสารกลุ่ม EDCs

กาํลังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชากรโลก เนืองจาก

ตรวจพบการปนเปือนของสารในกลุ่มนีในสิงแวดล้อมอย่างต่อเนือง

และเริมเป็นปัญหาทีส่งผลกระทบทังต่อสัตว์นาํและต่อสุขภาพของ

มนุษย์ด้วย แต่ในทนีีจะขอกล่าวถงึเฉพาะผลกระทบจากการปนเปือน

ของสารในกลุ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาตทิีร่างกายผลิตขึน และ

ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ทีมนุษย์ผลิตขึนมา ซึงระดับของการ

ปนเปือนในสิงแวดล้อมส่วนหนึงมาจากการทปัีจจุบนัมีการรณรงค์ให้

สตรีวยัเจริญพันธุใ์ช้ยาคุมกาํเนดิซึงเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนสงัเคราะห์

กนัมากขึน ทงันีเพือหลีกเลียงปัญหาการตงัครรภ์ทไีม่พึงประสงคแ์ละ

การทาํแท้ง รวมถึงการใช้ฮอร์โมนเพือการบาํบัดและรักษาโรค เช่น

ยาต้านอาการซึมเศร้า ยาป้องกนัการแท้ง ฯลฯ เราจึงมักพบสารกลุ่มนี

ปนเปือนอยู่ในของเสยีทีมาจากการขับถ่ายของมนุษย์และสตัว ์ อีกทงั

ยังมีหลายงานวจิัยระบุว่าเอสโตรเจนในสงิแวดล้อมทเีกดิจากกจิกรรม

ส่วนนีมีบทบาทในการก่อให้เกิดผลกระทบได้มากกว่าสาร EDCs

ภาพที แหล่งกาํเนิดสาํคญัของฮอร์โมนเอสโตรเจนในสงิแวดล้อม  (ก) ยาคุมกาํเนิดเอสโตรเจนสงัเคราะห์  (ข) ของเสยีจากการขับถ่ายของ

สตัว ์(ค) นาํเสยีหรือนาํทงิจากการขับถ่ายของมนุษย์

ทมีา : (ก) http://inhabitat.com, (ข) http://www.glogster.com และ (ค) http://environetiel

ข คก
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ทอียู่ในกลุ่มอนืๆ ถงึ 2-107 เทา่ (Legler และคณะ, , 2002a,

2002b)

แหลงกําเนิดและเสนทางการปนเปอนของเอสโตรเจน
ในสิ่งแวดลอม

แหล่งกาํเนิดทีสาํคัญๆ ของเอสโตรเจนทีพบในสิงแวดล้อม

ได้แก่ ) เอสโตรเจนจากของเสยีทมีาจากการขับถ่ายของมนุษย์และ

สัตว์ ) เอสโตรเจนจากนาํทิงของระบบบาํบัดนาํเสียชุมชน และ

โรงงานบางประเภท เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล (Bioethanol) และ

ไบโอดเีซล (Biodiesel) (ภาพท ี ) ส่วนเส้นทางการเข้าสู่สงิแวดล้อม

ของฮอร์โมนเอสโตรเจน แสดงดงัแผนภมูิในภาพท ี

จากภาพท ี  อธบิายรายละเอยีดการปนเปือนของเอสโตรเจนสู่

สงิแวดล้อม โดยจาํแนกตามประเภทของแหล่งกาํเนิด ดงันี

. เอสโตรเจนทีมาจากการขบัถ่ายของมนุษย์

แหล่งกาํเนิดสาํคัญทีก่อให้เกิดการปนเปือนของเอสโตรเจน

สู่สงิแวดล้อม ส่วนใหญ่เกดิจากการขับถ่ายของเสยีจากร่างกายมนุษย์

โดยเฉพาะอย่างยิงปัสสาวะซึงอยู่ในรูปของสารประกอบกลูคูโรไนด์

(Glucuronide) และสารประกอบซัลเฟต (Sulfate) ทมีีคุณสมบตัเิฉอืย

ในการทาํปฏกิิริยาทางด้านชีววทิยาและมีความสามารถในการละลาย

นาํสูง เมือเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของเอสโตรเจนอิสระ แต่จาก

ผลการศึกษาของนักวจิัยหลายท่าน (D'Ascenzo และคณะ, ;

Gomez และคณะ, ; Reddy และคณะ, ) พบว่า

เอสโตรเจนอสิระเป็นรปูทพีบมากในนาํเสยีและนาํทงิทอีอกจากระบบ

บาํบดันาํเสยี โดยสนันษิฐานว่ากระบวนการปลดปล่อยเอสโตรเจนอสิระ

ออกจากรปูของสารประกอบกลูคูโรไนดแ์ละสารประกอบซัลเฟต เป็น

กระบวนการทีเกิดขึนภายหลังในสิงแวดล้อม สาํหรับปริมาณของ

เอสโตรเจนรวมทขีบัออกจากร่างกายมนุษยพ์บว่าผู้หญงิทมีปีระจาํเดอืน

ขับเอสโตรเจนออกจากร่างกายได้มากกว่าผู้ชายถงึ  เท่า ส่วนผู้หญงิ

มีครรภ์มีการขับสารเอสโตรเจนออกจากร่างกายถงึ ,  ไมโครกรัม

ต่อวนั หรือ  มิลลิกรัมต่อวนั (Hamid and Eskicioglu, 2012) ทงันี

ปริมาณแตกต่างกันขึนอยู่กับเพศ (หญิงหรือชาย) ช่วงมีรอบเดือน

หรือการตงัครรภ์เป็นต้น (ตารางท ี )

ตารางที   ปริมาณการขับสารเอสโตรเจนออกจากร่างกายของมนุษย์ (หน่วย: ไมโครกรัม ต่อคน ต่อวนั)

ประเภท
เอสโตรน เอสตรา้ไดออล เอสไตรออล

รวม
(Estrone) (Estradiol) (Estriol)

ผู้ชาย 1.6 3.9 1.5 7

ผู้หญงิทมีีประจาํเดอืน 3.5 8 4.8 16.3

ผู้หญงิวยัหมดประจาํเดอืน 2.3 4 1 7.3

ผู้หญงิตงัครรภ์ 259 600 6,000 6,859

ทมีา: Johnson และคณะ ( )

ภาพที   แหล่งกาํเนิดและเส้นทางของฮอร์โมนเอสโตรเจนในสงิแวดล้อม (ดดัแปลงจาก Hamid H, Eskicioglu C., 2012)

ฮอรโมนเอสโตรเจน

สัตว โรงงานอุตสาหกรรม มนุษย

ธรรมชาติ สารเรง
การเติบโต

กระบวนการผลิต ธรรมชาติ
การใช

ฮอรโมนเสริม
การใชอาหารเสริม
(Phytoestrogens)

ปสสาวะ
ส่ิงขับถาย

มูลสัตว

นํ้าใตดิน น้ําผิวดิน

นํ้าเสีย

ระบบบําบัดน้ําเสีย

การใชตะกอนสําหรับถมที่

ปสสาวะ
ส่ิงขับถาย
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จากการศกึษาการปนเปือนของเอสโตรเจนในนาํเสยีและนาํทงิ

ในหลายประเทศ ตวัอย่างเช่น ในประเทศอติาลี Barronti และคณะ

( ) ได้ตรวจพบระดบัการปนเปือนของเอสโตรเจนในนาํทเีข้าระบบ

บาํบดันาํเสยี จาํนวน  แห่งโดยพบว่า เอสโตรน เอสตร้าไดออล และ

เอสไตรออล มีความเข้มข้นเฉลีย ,  และ  นาโนกรัมต่อลิตร

ตามลาํดบั ในประเทศบราซิล Ternes และคณะ ( ) ได้ตรวจพบ

ระดบัการปนเปือนของเอสโตรเจนในนาํเสยีทเีข้าสู่ระบบบาํบดันาํเสยี

แห่งหนึง โดยพบว่าความเข้มข้นของเอสโตรน และเอสตร้าไดออล

มีค่าเฉลีย  และ  นาโนกรัมต่อลิตร ตามลาํดับ ในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ Johnson และคณะ ( ) ได้ตรวจพบปริมาณ

เอสโตรเจนในนาํเสยีก่อนเข้าสู่ระบบบาํบดันาํเสยี  แห่ง โดยพบว่า

ความเข้มข้นของเอสโตรนมีค่าอยู่ในช่วง  ถงึ  นาโนกรัมต่อลิตร

และพบว่าความเข้มข้นของเอสตร้าไดออลมีค่าตาํกว่าขีดจาํกัดของ

การวเิคราะห์ (limit of detection) จนถงึ  นาโนกรัมต่อลิตร ใน

ประเทศญปุ่ีน Nasu และคณะ ( ) ได้ตรวจพบปริมาณเอสโตรเจน

ในนาํ เสียก่อนเข้าระบบบาํบัดนาํ เสีย โดยพบว่าในฤดูใบไม้ ร่วง

เอสตร้าไดออลมีระดบัความเข้มข้นตงัแต่  ถงึ  นาโนกรัมต่อลิตร

และในฤดูร้อนมีความเข้มข้นตังแต่  ถึง  นาโนกรัมต่อลิตร

ในประเทศองักฤษ Desbrow และคณะ ( ) พบการปนเปือนของ

เอสโตรนในระบบบาํบดันาํเสยีแห่งหนึงโดยพบว่า มีค่าอยู่ในช่วง .

ถงึ  นาโนกรัมต่อลิตร และเอสตร้าไดออลมีค่าอยู่ในช่วง .  ถงึ

.  นาโนกรัมต่อลิตร เป็นต้น

. เอสโตรเจนทีมาจากการขบัถ่ายของสตัว์

แหล่งทมีาของฮอร์โมนเอสโตรเจนจากสตัว ์ส่วนใหญ่เกดิจาก

มีการใช้ยาประเภทสเตียรอยด์ทีเป็นเอสโตรเจนสังเคราะห์เพือการ

คุมกาํเนิดในสตัว์ เพือป้องกันความผดิปกตใินการสบืพันธุ์ หรือเพือ

ป้องกนัการแท้ง (Refsdal, 2000) ในฟาร์มเลียงสตัวห์ลายชนิด เช่น

แกะ ววั ควาย หมู และสตัวปี์ก (เป็ด ไก่ ห่าน) เป็นต้น จากรายงาน

การวิจัยของ Shemesh and Shore (1994) พบว่าในปัสสาวะและ

อุจจาระของสัตว์ปีกมีปริมาณเอสตร้าไดออลอยู่ในช่วง  ถึง 

นาโนกรัมต่อกรัมนาํหนักแห้ง

. เอสโตรเจนจากโรงงานอตุสาหกรรม

แหล่งทีมาของเอสโตรเจนจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่

กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล (Bioethanol) และไบโอดีเซล

(Biodiesel) (Lundgren and Novak, 2009) ซึงเป็นแหล่งกาํเนิดของ

เอสโตรเจนประเภทไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ทผีลิตขนึจากพชื

การปนเปอนของเอสโตรเจนในนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน
จากแผนภูมิในภาพที  จะเห็นได้ว่าการปนเปือนของสาร

เอสโตรเจนในแหล่งนาํผิวดินและนาํใต้ดินล้วนมีแหล่งกาํเนิดสาํคัญ

 แหล่ง คอื มนุษย์ สัตว ์ และโรงงานอตุสาหกรรม การทเีราปล่อย

นาํเสียทังทีผ่านระบบบาํบัดนาํเสียหรือยังไม่ผ่านกระบวนการบาํบัด

ลงในแหล่งนาํนนัล้วนกอ่ให้เกดิการปนเปือนได้ทงัในแหล่งนาํผวิดนิและ

นาํใต้ดิน อกีทงัยังพบว่าการใช้ตะกอนจากระบบบาํบดันาํเสียสาํหรับ

ถมท ีหรือการใช้ปุ๋ยธรรมชาต ิ(ปุ๋ยคอก) ในพนืทเีกษตรกรรม กเ็ป็นการ

นาํพาสารเอสโตรเจนให้ปนเปือนสูแ่หล่งนาํผวิดนิและนาํใต้ดนิ สาํหรับ

งานวจิัยทศีกึษาการปนเปือนของเอสโตรเจนในนาํผวิดนิและนาํใต้ดนิ

เช่น งานวจิยัของ Tabata และคณะ ( ) ทาํการศกึษาความแตกต่าง

ของปริมาณของเอสโตรเจนในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวของแม่นาํ 

สายในประเทศญปุ่ีน จากการสาํรวจในช่วงฤดูร้อนพบการปนเปือนของ

เอสตร้าไดออลใน  ตวัอย่างจาก  ตวัอย่าง โดยมีค่าเฉลีย .

นาโนกรัมต่อลิตร ในขณะทีช่วงฤดูใบไม้ร่วงตรวจพบเอสตร้าไดออล

 ตวัอย่างจาก  ตวัอย่าง โดยมีค่าเฉลีย .  นาโนกรัมต่อลิตร

งานวจิยัของ Baronti และคณะ ( ) ศกึษาปริมาณของเอสโตรเจน

ในแม่นาํ Tiber ในประเทศอติาลี พบว่ามีการปนเปือนของเอสไตรออล

เอสตร้าไดออล และเอสโตรน โดยเฉลียเท่ากบั . , .  และ .

นาโนกรัมต่อลิตร ตามลาํดบั

ผลกระทบของเอสโตรเจนตอสัตวนํ้าและมนุษย
จากข้อมูลข้างต้นสรปุได้ว่าแหล่งกาํเนิดสาํคัญททีาํให้เกดิการ

ปนเปือนของเอสโตรเจนในสงิแวดล้อม คอื มนุษย์ สตัว ์และโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึงการปนเปือนนันส่วนใหญ่เกิดจากนาํเสียหรือนาํทิง

จากแหล่งชุมชนเป็นสาํคญั ถ้าหากนาํเสยีเหล่านันได้รับการบาํบดัโดย

ระบบบาํบัดนาํเสียก็จะทาํให้ปริมาณของเอสโตรเจนทีปล่อยออกสู่

สิงแวดล้อมสามารถลดปริมาณลดลงได้ระดับหนึง แต่อย่างไรกต็าม

พบว่ายงัคงตรวจพบการปนเปือนของเอสโตรเจนอยูใ่นระดบัสงูพอทจีะ

ก่อเกิดผลกระทบต่อสัตว์นาํ และมนุษย์ได้ สาํหรับผลกระทบของ

เอสโตรเจนต่อสตัวน์าํ และมนุษย์ สรปุในภาพรวมได้ดงันี

. พฒันาการของระบบสืบพนัธุข์องสตัวน์าํเกิดการเปลียน

แปลง

การปนเปือนของฮอร์โมนเอสโตรเจนในแหล่งนาํทาํให้ระบบ

สืบพันธุ์ในสัตว์นาํเกิดการเปลียนแปลง โดยการปนเปือนทีระดับตาํ

เพียง  นาโนกรัมต่อลิตร กส็ามารถก่อให้เกดิผลกระทบต่อสตัวน์าํได้

เช่น พบความผดิปกตใินการสร้างสารไวเทลโลเจนิน (Vitellogenin)

ในไข่แดงของปลาเรนโบวเ์ทราต ์(Rainbow trout) (Purdom และคณะ,

) นอกจากนอีกีหลายงานวจิยัยงัพบว่าสตัวน์าํเพศผู้มีปริมาณอสจุิ

ลดลง และพบประชากรเพศเมียในสตัวน์าํมากขนึ (Purdom และคณะ,

1994; Harries และคณะ, ; Harries และคณะ, ; Jobling

และคณะ, ) ส่วนงานวิจัยของ Metcalfe และคณะ ( )

ทาํการศกึษาผลกระทบของปริมาณของเอสโตรนต่อจาํนวนเพศของปลา

ทีได้รับเอสโตรนตังแต่ระยะเป็นไข่ทีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน

เป็นเวลา  วนั พบว่าปลามีลักษณะสองเพศเมือได้รับเอสโตรน

ทรีะดบัความเข้มข้น  นาโนกรัมต่อลิตรและเปลียนเป็นเพศเมยีทงัหมด

เมือความเข้มข้นของเอสโตรนเพิมขึนเป็น ,  นาโนกรัมต่อลิตร

Routledge และคณะ ( ) ได้ทาํการศกึษาผลกระทบของนาํทงิจาก

โรงบาํบัดนาํเสยีจากบ้านเรือนและชุมชนต่อปลาทีอาศยัอยู่ในบริเวณ

ทีได้รับนาํทิงนันพบว่าประชากรของปลาส่วนใหญ่ทีพบเป็นเพศเมีย

และงานวจิัยของ Kidd และคณะ ( ) พบว่าปลาทไีด้รับสารในกลุ่ม

EDCs ในปริมาณตาํเป็นระยะเวลานาน ทาํให้ปลาเพศผู้กลายเป็น

เพศเมีย (Feminization) และสร้างไข่ได้ ซึงอาจนาํไปสู่การสูญพันธุ์

ของปลาในสายพันธุน์ันๆ หากมีปลาเพศผู้เกดิขนึน้อยเนอืงจากจะไม่มี

การสืบต่อสายพันธุ์เพือเพิมจาํนวนประชากรอีกต่อไป นอกจากนีใน
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แหล่งนาํทไีด้รับนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชุมชนซึงมกีารปนเปือนของ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน พบการเกดิปลาสองเพศในตวัเดยีวกนัในปลาโรช

(Wild roach (Rutilus rutilus)) (Jobling และคณะ, ; Pollock

และคณะ, )  จากการศกึษาของ Iwanowicz และคณะ ( ),

Guy และคณะ ( ) และ Vicki และคณะ ( ) โดยการ

เก็บตัวอย่างปลาแบสปากเล็ก (Small mouth bass (Micropterus

dolomieu)) ในบริเวณทีเป็นจุดปล่อยนาํทิงจากระบบบาํบัดนาํเสีย

ลงในแม่นาํ Potomac ซึงไหลผ่านทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐ

อเมริกา พบความผิดปกติของปลาดงักล่าวคอื มีลักษณะสองเพศใน

ตวัเดยีวกนั (ภาพท ี ) นอกจากนีลักษณะของความผดิปกตดิงักล่าว

ยังพบได้ในเต่า (Irwin และคณะ, ) ส่วนงานวจิัยของ Park and

Kidd, 2005 พบว่าสตัวค์รึงบกครึงนาํทสีมัผสักบั  alpha-ethinyl-

estradiol มีความผดิปกตขิองต่อมเพศ (Gonad) และมีความสามารถ

ในการฟักไข่ลดลง

. ผลกระทบต่อระบบสืบพนัธุใ์นมนุษย์

ผลต่อระบบสบืพันธุท์เีกดิขนึในมนุษย ์ได้แก ่เพศชายมจีาํนวน

อสุจิลดลง ความสามารถในการเจริญพันธุ์ลดลง หรือการเกิดความ

ผิดปกติในการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย เช่น ภาวะอัณฑะ

ไม่ลงถงุ (Cryptorchidism) (Ahmed, 2000; Delbes และคณะ, ;

McLanchlan และคณะ, ) อย่างไรกต็าม มีหลายงานวจิัยทอ้ีาง

เหตผุลหักล้างผลการศกึษาเหล่าน ีเช่น มกีารกล่าวว่าความหลากหลาย

ของประชากรทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีบทบาทต่อการ

ลดลงของจาํนวนอสจุิในเพศชายมากกว่ามลพิษในกลุ่ม EDCs (Fisch

และ Goluboff, 1996; Safe, 2000)

. การเกิดมะเร็งในมนุษย์

มีรายงานว่าเอสโตรเจนในสิงแวดล้อมหรือจากการได้รับสาร

กลุ่ม EDCs มีผลต่ออบุัตกิารณ์หรืออัตราการเกดิมะเร็ง โดยเฉพาะ

อย่างยิงการเกดิมะเรง็เต้านมในเพศหญงิ โดยหลายงานวจิัยได้ทาํการ

ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างอตัราการเกดิมะเรง็เต้านมและผลของการ

ได้รับสารเคมีกลุ่ม EDCs ในวยัเดก็และวยัรุ่นทส่ีงผลต่ออตัราการเกดิ

มะเรง็เต้านมในวยัผู้ใหญ่ (Barry, 1999; IPCS, 2002) ซึงสารเคมี

กลุ่ม EDCs ทไีด้รับการยืนยันว่าส่งผลต่อมนุษย์ คอื สารเคมีทมีนุษย์

ผลิตขึนมาเพือใช้ในชีวติประจาํวนัทพีบได้ทวัไปในอาหาร เภสชัภัณฑ์

และเครืองสาํอาง ทีสามารถเข้าไปรบกวนการทาํงานของระบบต่อม

ไร้ทอ่ และส่งผลให้เกดิโรคร้ายนานาชนดิ อาท ิมะเรง็ เบาหวาน โรคอ้วน

ภาวะเป็นหมันในเพศชาย การส่งผลต่อฮอร์โมนเพศหญงิและก่อเกดิ

มะเร็งเต้านม ภาวะอสุจิไม่แข็งแรง โรคไทรอยด์ เป็นต้น ซึงจาก

ผลการวจิัยสามารถยืนยันได้ว่าสารเคมีในกลุ่ม EDCs ส่งผลให้มนุษย์

และสัตว์เกิดความผิดปกติทางร่างกายจริง แต่งานวิจัยเพือศึกษา

ผลกระทบของสารในกลุ่ม EDCs ต่อมนุษย์ในปัจจุบันยังมีน้อยและ

การดาํเนนิการจะยากกว่าสตัว ์เนืองด้วยปัญหาด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และ

ความยากของการวิจัย อย่างไรกต็ามผลการศึกษาในสัตว์กส็ามารถ

เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสาํหรับมนุษย์ ให้ระวังตัวมากขึ น

เนืองจากปัจจุบนัทงัคนและสตัวม์โีอกาสมากทจีะได้รับสาร EDCs จาก

แหล่งต่างๆ ซึงเป็นทีทีสารเคมีนีก่อตัวขึน ได้แก่ การปนเปือนใน

สงิแวดล้อม แหล่งนาํ หรือการได้รับผ่านห่วงโซ่อาหาร สาํหรับในแง่ของ

ผลกระทบทอีาจเกดิขนึต่อมนุษย์นนั ได้กลายเป็นประเดน็ทไีด้รับความ

สนใจและทาํการศกึษากนัมากในปัจจุบนั แต่ทว่ายังคงเป็นสงิทต้ีองรอ

พิสจูน์ให้ปรากฏแน่ชัดต่อไป

จากข้อมูลทเีกยีวข้องกบัการปนเปือนของฮอร์โมนเอสโตรเจน

ในสิงแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อสัตว์และมนุษย์ทีได้รวบรวมไว้

ข้างต้น เป็นทมีาของคาํถามว่า “ถึงเวลาแลว้หรือยงัทีเราจะหนักลบัมา

ดูแลแหล่งนาํเพือลดการปนเปือนของสารเคมีและสารพิษต่างๆ

ทีไม่พึงประสงค”์ จะเห็นได้ว่าสาเหตุสาํคัญๆ ของการทีแหล่งนาํ

เกิดการปนเปือนสารเคมีในกลุ่ม EDCs คือ การปล่อยนาํเสียหรือ

นาํทิ งชุมชน ของเสียหรือมูลสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ นาํ เสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม การใช้สารฆ่าแมลงทีเกินความจาํเป็นในระบบ

เกษตรกรรมลงสู่แหล่งนาํ หากพวกเราไม่ช่วยกันดูแลรักษา หรือ

ร่วมมือกันลดปริมาณการปนเปือนของเสียต่างๆ เหล่านีในแหล่งนาํ

ในไม่ช้าเราอาจพบกบั ผลกระทบในเชิงลบทคีาดไม่ถงึ
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ภาพที ลักษณะสองเพศของปลาแบสปากเล็กเพศผู้  ที อาศัย

ในบริเวณจุดปล่อยนาํทิงของระบบบาํบัดนาํเสีย ในแม่นาํ

Potomac ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพขวามือ: ลูกศรชี คอื

ไข่ทียังไม่เจริญเตม็ที (Oocyte) ทีปรากฏอยู่ในถุงนาํเชือ

(Testes) ของปลาเพศผู้) (ทมีา: Guy และคณะ, )
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เรืองน่ารู ้

1 นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการ  ฝ่ายปฏบัิติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  สถาบันวิจัยและพัฒนา กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2 นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการพิเศษ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กาํแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

คนไทยคงจะมีความสับสนไม่ใช่ น้อย ถ้าจะบอกว่ า

ตาลไม่ใช่พรรณไม้ของไทย แม้ว่าจะพบอยู่ดาษดืนมาตังแต่ครัง

กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยไม่ปรากฏว่ามีการนาํตาลมาปลูก

ในประเทศไทยตังแต่เมือใด แต่ข้อความในศิลาจารึกหลักที 

ด้านท ี  เมอื  กว่าปีนัน เป็นหลักฐานทชีัดเจนว่า ในสมยันัน

มกีารปลูกต้นตาลกนัทวัไปแล้ว ซึงบันทกึนันมีใจความตอนหนึง

ว่ า… ๑๒๑๔ ศก ปีมะโรง พ่อขุนรามคําแหง เจ้าเมือง

ศรีสชันาลัยสุโขทยันี ปลูกไมต้าลนีไดส้ิบสีขา้ว จึงใหช่้างฝัง

ขดานดิน ตงัหว่างกลางไมต้าลนี มาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานีนัน คนไทยพบเห็นการปลูกต้นตาล ทังภายในและ

บริเวณนอกพระราชวังมากขึน และในช่วงตอนต้นของกรุง

รัตนโกสินทร์ มีการปลูกตาลกันมาก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

ชนิดหนึงของคนไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี

ตาลเป็นพืชทีมีถินกาํเนิดในประเทศพม่า อินเดีย และ

ศรีลังกา สันนิษฐานว่าคนอินเดีย หรือคนพม่า นาํเข้ามาปลูก

ภาพที   ต้นตาลทพีบเหน็ทวัไปบริเวณทุง่นา

ในประเทศไทยก่อนยุคสุโขทัย และการปลูกตาลได้ขยายตัว

อย่างกว้างขวาง ไปทุกหนทุกแห่งที ได้ รับวัฒนธรรมจากคน

อินเดี ยหรือบริ เวณใดที คนพม่ าและคนมอญพักอาศัยอยู่

บริเวณนัน กจ็ะมกีารปลูกต้นตาลไว้ใช้ประโยชน์

ตาลเป็นพืชวงศ์ปาล์ม (Palmae) มีชือวิทยาศาสตร์ว่า

Borassus flabellifer Linn. ตาลมีชือเรียกแตกต่างกันออกไป

ในแต่ละท้องท ีแต่กย็งัคงรปูแบบเดิมอยู่มาก คนฮินด ูคนศรีลงักา

คนพม่า และคนไทย เรียกว่า ตาล สว่นคนใต้จะเรียกสนัๆ ว่าโหนด

เนืองจากย่อมาจากตาลโตนด

ตาลเจริญเติบโตด้านความสงูเป็นหลักไม่มกีงิก้าน อาจสงู

ได้ถึง  เมตร ใบประกอบแบบนิ วมือ แผ่ เป็นทรงกลม

แผ่นใบหนาและแขง็ ก้านใบขนาดใหญ่ ขอบก้านมีลักษณะแบบ

ฟันเลือย ติดเรียงไม่เป็นระเบียบ และมีความคมมาก ออกดอก

ทีซอกใบ เป็นช่อยาวแยกเพศต่างต้น (dioecious plant) ต้น

ทมีช่ีอดอกเป็นงวงยาวเรียกว่า ต้นตัวผู้  ไม่ติดผล ต้นทมีช่ีอดอก

ตาล พรรณพืชในประวัติศาสตรไทย
ไพร มทัธวรัตน์1  รัตนะ สวุรรณเลิศ1 และวันชาติ นิติพันธ2์
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เป็นตุ่มกลมนูนเรียกว่า ต้นตัวเมีย มีหน้าทีให้ผล ผลทรงกลม

หรือทรงกระบอกสนัสดีาํและเหลือง เนือผลสเีหลืองมเีส้นใยมาก

เมลด็แขง็สดีาํขนาดใหญ่  -  เมลด็

ต้นตาลทอีายุยงัน้อยจะมกีาบใบหุ้มลาํต้นอยู่ทวัไป (ภาพที

ง) เมือมีอายุมากขึนใบทีอยู่ล่างสุดจะเริมแห้งและหลุดร่วง

ในเวลาต่อมา ปรากฏเป็นรอยแผลอยู่ตามลาํต้น ต้นตาลจะให้

ผลผลิตเมอืมอีายุมากกว่า  ปีขนึไป แต่หากมกีารบาํรงุรักษาดี

อายุ  ปี กเ็ริมให้ผลผลิต และโดยปกติหลังฤดูเกบ็เกียวข้าว

หรือหลังจากเดือนตุลาคม ตาลจะให้ผลผลิตคือ ส่วนทีเป็น

นาํหวาน และผล ชาวสวนตาลจะขึนต้นตาลโดยใช้พะองไม้ไผ่

(ภาพท ี ก) ซึงส่วนมากจะเป็นไม้ไผ่ป่า หรือไผ่สีสุก เพราะมี

แขนงทีติดแน่นกับลาํต้นมาก โดยต้องตัดส่วนปลายแขนงออก

ให้เหมือนขันบันได นาํไปผูกติดกับต้นตาล ต้นทีสูงมากกจ็ะมี

พะองหลายท่อนผูกต่อกันขึนไป โดยพะองสุดท้ายต้องพาด

ให้พ้นยอดต้นตาล

ต้นตาลสามารถให้นาํหวานได้ทังต้นตัวผู้ และต้นตัวเมีย

แต่ส่วนใหญ่จะเกบ็นาํหวานจากช่อดอกของต้นตัวผู้  เนืองจาก

มขีนาดเลก็ และยาวเรียวสามารถนวดเพือกระตุ้นให้เกดิการผลิต

นาํหวานได้มาก หรือแม้แต่การปาดทาํแผล การโน้มปลายช่อดอก

ให้เข้ากระบอกรองรับนาํหวานได้สะดวกกว่า และประเดน็ทสีาํคัญ

หากเก็บนาํหวานจากช่อดอกของต้นตัวเมียก็จะไม่มีทังผลอ่อน

หรือผลแก่ เพราะช่อดอกถูกตัดและทาํให้ชาํเสียแล้ว ดังนัน

 ก 

 ข  ค 

 ง 

ภาพที   ต้นตาลตัวผู้  (ก), ช่อดอกตัวผู้  (ข), ช่อดอกตัวเมยี (ค), ต้นตาลตัวเมยี (ง)

ภาพที   พะองไม้ไผ่ช่วยในการขนึต้นตาล (ก), ผลตาล (ข), การติดเมลด็ -  เมลด็ในผลตาล (ค), กาบใบหุ้มลาํต้น (ง)

 ข  ค 

 ง 

 ก 
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ชาวสวนตาลจะเลือกผลิตโดยกลุ่มทใีช้ประโยชน์จากตาลตัวเมีย

ก็จะเก็บเกี ยวผลเป็นหลัก กลุ่ มที ใช้ประโยชน์จากตาลตัวผู้

กจ็ะเกบ็นาํหวานเป็นหลัก และในปัจจุบันยงัมกีลุ่มทใีช้ประโยชน์

จากเนือไม้และชินส่วนต่างๆ เพือนาํมาประดิษฐ์สิงของเครืองใช้

หรือแม้แต่การใช้ประโยชน์ในด้านเชือเพลิงสะอาดจากธรรมชาติ

สวนทีใ่ชประโยชนของตาลหรือตนตาล
อาหาร
นาํหวานจากต้นตาลสามารถนาํมาบริโภคสดหรือทเีรียกว่า

นาํตาลสด (ภาพท ี ก) ถ้านาํไปหมกัให้เกดิแอลกอฮอล์เรียกว่า

นาํตาลเมาหรือกระแช่จากนาํตาล เมือเก็บนาํหวานจากตาลได้

เป็นปริมาณมากกน็าํไปเคียวโดยการผ่านความร้อนให้นาํระเหย

ออกจนเกือบแห้งเรียกว่า นาํตาลปีบ นาํตาลหม้อ หรือนาํส่วน

ทีเกือบแห้งนีเคียวต่อไปจนเป็นก้อนเทใส่ภาชนะแบบปล่อยไว้

ให้แห้งสนิททเีรียกว่า นาํตาลปึก (ภาพท ี ข) หรือนาํตาลก้อน

นาํไปใช้ประโยชน์ในการทาํอาหารได้หลากหลายชนดิ ทาํให้อาหาร

มกีลินหอมและรสหวานเฉพาะตัว

ผลตาลบริโภคได้หลายส่วน ตงัแต่ หัวตาลคือส่วนบนของ

ผลอ่อนทตีิดกบัขวั (ภาพท ี ค) ทมีลีักษณะกรอบกรบุและหวาน

สามารถนาํมาปอกเปลือกออกแล้วหันเป็นชินพอดีคาํนาํไปแกง

กะทหิรือแกงคัวกบัเนือย่าง นาํไปยาํ ผัด หรือแม้แต่ต้มราดกะทิ

จิมนาํพริกกห็อมอร่อย ส่วนในทเีป็นเมลด็อ่อนทเีรียกว่า ลอนตาล

จะนาํมาปอกเปลอืกออกรับประทานสด หรือหันเป็นชนิบางๆ ใสน่าํ

และนาํตาลทรายต้มให้เดือดเป็นขนมลอนตาลเชือม (ภาพท ี ง)

กส็ามารถเกบ็ไว้บริโภคได้นานขนึ หากเป็นผลตาลแก่ เนอืด้านใน

สเีหลืองมกีลนิหอมแรงมาก (ภาพท ี จ) ล้างผลเอาขวัและเปลอืก

ผลออก ขยาํกบันาํเพือให้ได้เนือตาล ผสมกบัแป้งข้าวเจ้า นาํกะทิ

และนาํตาล กวนให้เข้ากนั ตากแดดจนฟูแล้วนาํไปนึงจนสกุเรียก

ขนมตาล (ภาพที ฉ) เมล็ดทีเอาเนือตาลออกแล้วนาํไปกอง

รวมกันไว้ในทีร่มอากาศระบายได้ดี จนเมล็ดเกิดงอกตาล ยาว

ประมาณ  เมตร นาํเมล็ดนันมาผ่าเอาส่วนทีเรียกว่า จาวตาล

มาบริโภคสด ซึงมีรสชาติหวานกรอบฟู หรือจะเอาไปเชือมกับ

นาํตาลจนได้จาวตาลเชือมหรือตาลเชือม (ภาพท ี ช)

เครืองใช ้ งานประดิษฐ์ และเชือเพลิงสะอาด
จากธรรมชาติ

เนือไม้ตาลมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดี เมือนาํมา

ไสและชักเงาจะเห็นเส้นใยสีดาํเป็นลายเด่นสะดุดตามาก แต่

ไม่สามารถทนกับการใช้งานทต้ีองตากแดดตากฝนมากๆ จึงใช้

เป็นไม้โครงสร้างในตัวอาคารทีต้องการโชว์ลายไม้สีดาํ โครง

นาฬิ กา กล่องประดับ กรอบรปู แม้แต่เมลด็กน็าํมาประดิษฐ์เป็น

เครืองแขวนทสีวยงามได้ (ภาพท ี ซ) ใบตาลแห้งมคีวามคงทนสงู

ใช้มุงเป็นหลังคากนัแดดและฝน ทาํหมวก งอบ ทาํพัด ก้านใบ

และกะลาตาล (ภาพที ฌ) มีความแขง็มาก ใช้เป็นเชือเพลิง

ในการหุงต้มอาหารได้เป็นอย่างดี

ตาลเป็นพืชต่างชาติไร้คนต่อต้าน ทเีข้ามาปลกูในประเทศ

ไทยเนินนานแล้ว จนมปีระวัติศาสตร์ประจาํถนิ ให้คุณค่าชีวิตแก่

คนไทย ตาลเป็นพืชอเนกประสงค์ทเีกษตรกรควรปลูกหรือดูแล

รักษาไว้ เพือสนองคุณประโยชน์ต่อผู้ปลกูและผู้ทรีู้จักใช้ประโยชน์

เมลด็

เนอืผล

เปลือกผล

เปลือกเมลด็

อาหารเลียงต้นอ่อน

เยือดูดซับอาหาร

เลียงต้นอ่อน

งอกตาล

ผลมะพรา้ว
ผลตาล

เมลด็อ่อนใช้รับประทานได้

เรียก ลอนตาล

เยอืดูดซับอาหารเลียงต้นอ่อนในเมลด็แก่

รับประทานได้ เรียก จาวตาล

ภาพที   เปรียบเทยีบส่วนต่างๆ ของผลตาลและผลมะพร้าว
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