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 บทคัดย่อ 

งานวิจยันีไ้ด้ทําการทดลองในโรงเรือนเพ่ือศกึษาปริมาณความเข้มข้นของตะกัว่ท่ีสะสมในสว่นต่างๆ ของ

ทานตะวนัและข้าวฟ่าง โดยเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซบัตะกั่วท่ีปนเปื้อนในดินบ้านคลิตี ้จังหวัด

กาญจนบุรี และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายตะกัว่เข้าสู่พืช จากการทดลองพบว่าทานตะวนัมี

การดดูซบัตะกัว่ได้สงูกวา่ข้าวฟ่าง โดยทานตะวนัและข้าวฟ่างมีปริมาณการสะสมตะกัว่สงูท่ีสดุท่ีอายุ 105 วนั ซึง่

ทานตะวันสะสมตะกั่วได้สูงสุด 142.52±18.55 มก./กก. และข้าวฟ่างมีปริมาณการสะสมตะกั่วได้สูงสุด 

80.73±12.52 มก./กก. โดยทัง้ทานตะวนัและข้าวฟ่างมีการสะสมตะกัว่ในรากได้สงูสดุ รองลงมาคือ ลําต้นและใบ 

เปลือก และเมล็ด ตามลําดบั จากการทดลองพบว่า ในส่วนของเมล็ดทัง้ทานตะวนัและข้าวฟ่างมีปริมาณความ

เข้มข้นของตะกัว่เกินคา่มาตรฐานเพ่ือการบริโภคเป็นอาหารมนษุย์ แตไ่มเ่กินคา่มาตรฐานของอาหารสตัว์ อย่างไร

ก็ตามความเข้มข้นของตะกั่วท่ีสงู 1419.15±33.9 มก./กก. ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทัง้ทานตะวนั

และข้าวฟ่าง โดยพบวา่ทัง้ทานตะวนัและข้าวฟ่างท่ีปลกูในดินท่ีมีการปนเปือ้นตะกัว่ และปลกูในดินท่ีไม่ปนเปือ้น

ตะกัว่มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกนั (P>0.05) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายตะกัว่เข้าสู่พืช พบว่า

ทานตะวนัและข้าวฟ่างท่ีอายุ 105 วนั มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายตะกัว่มาสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชสูง

ท่ีสดุ และทานตะวนัมีศกัยภาพในการเคลื่อนย้ายตะกัว่ได้สงูกวา่ข้าวฟ่าง 

ABSTRACT 

 This research was conducted in the greenhouse to determine the concentration of lead 

accumulation in different parts of sunflower and sorghum by comparing the absorption of lead from 

contaminated soil at Klity village, Kanchanaburi province and efficiency of lead translocation into 

plants. The results indicated that sunflower absorbed  lead higher than sorghum. The both plants 

accumulated the highest lead concentration of 142.52±18.55 mg kg-1 and 80.73±12.52 mg kg-1 in 105 

days after planting, respectively. Both sunflower and sorghum had the highest lead accumulation in  
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roots, stems and leaves, pericarp and seed, respectively. From this study both sunflower and 

sorghum had the concentration of lead in seeds exceeded the standard for human consumption as 

food but did not exceed the standard as animal feed. However, the high lead concentration of 

1419.15±33.9 mg kg-1  did not affect growth of both plants. Moreover, sunflower and sorghum planted 

in lead contaminated soil and lead uncontaminated soil demonstrated the similar growth rate 

(P<0.05). Comparison of lead phytoextraction coefficient found that both plants had the highest lead 

translocation efficiency with the maximum lead accumulation in various parts of plants at 105 days 

after planting and sunflower had higher lead phytoextraction coefficient than sorghum. 

Keywords : Sunflower, Sorghum, Lead,  Absorbing, Klity village 
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คาํนํา 

 การปนเปือ้นของโลหะหนกัในดินเป็นปัญหาหลกัอย่างหนึ่งทางสิ่งแวดล้อม โดยมกัมีผลมาจากกิจกรรม

ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การทําเหมืองแร่และการหล่อโลหะ การปล่อยก๊าซเสียของยานพาหนะ การผลิต

พลงังานและเชือ้เพลิง รวมถงึการใช้ปุ๋ ยและยาปราบศตัรูพืช (Kabata-pendias and pendias, 1992) โดยเฉพาะ

ตะกัว่สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้นาน อีกทัง้ยงัสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปสะสมในสว่นตา่ง ๆ ของพืชได้ โดย 

เฉพาะบริเวณราก ซึ่งมกัมีการสะสมสูงท่ีสุด (Panich-pat and Srinives, 2009 ) และหากได้รับตะกั่วเข้าสู่

ร่างกายจะมีผลต่อเซลล์ในเนือ้เย่ือต่าง ๆ โดยจะทําให้เกิดการผิดปกติโดยเฉพาะในเนือ้เย่ืออ่อนท่ีมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาการแบบเฉียบพลนัของการได้รับตะกัว่ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ชกั หมด

สติ อาจมีอาการเย่ือหุ้มสมองอกัเสบเฉียบพลนั รวมทัง้มีอาการทางระบบประสาท (อลิสา, 2553) 

 ทานตะวันและข้าวฟ่างเป็นธัญพืชท่ีมีความสําคัญชนิดหนึ่ง สามารถนํามาบริโภคหรือแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์อาหารของมนุษย์ หรือเป็นอาหารสตัว์ได้ โดยค่ามาตรฐานของตะกัว่ท่ียอมรับได้ในธัญพืชสําหรับการ

บริโภคเป็นอาหารของมนษุย์คือ 0.1 มก./กก.(นํา้หนกัสด) (สถาบนัอาหาร, 2547) ส่วนในอาหารสตัว์คือ 10 มก./

กก. (นํา้หนกัแห้ง) (Chaney, 1989) นอกจากนีย้งัสามารถนําลําต้นมาใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลได้ ซึง่เป็น

พลงังานทางเลือกอย่างหนึง่ในปัจจบุนั  Mudgal et al. (2010)  รายงานวา่ ทานตะวนัมีการสะสมตะกัว่ในใบและ

ลําต้น จึงมีความสามารถในการปรับปรุงดินในเขตเหมืองร้างและเขตอตุสาหกรรมท่ีมีการปนเปือ้นของตะกัว่สูง 

เช่นเดียวกบัข้าวฟ่างท่ีมีความสามารถในการกําจัดโลหะหนักได้เป็นอย่างดี (Zhuang et al., 2009) โดยการ

ทดลองนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปริมาณของการสะสมตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวนัและข้าวฟ่าง และ

เปรียบเทียบความสามารถของทานตะวนัและข้าวฟ่างในการดดูซบัตะกัว่ท่ีปนเปือ้นในดิน  

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  การเตรียมตัวอย่างดนิและพืช 

 การทดลองนีทํ้าในโรงเรือนทดลองของสถาบนัวิจยัและพฒันา กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช้ทานตะวนัพนัธุ์โอเปร่า (ได้รับความอนเุคราะห์เมลด็พนัธุ์จากภาควิชาพืชไร่นา คณะ
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เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  และข้าวฟ่างพนัธุ์ เคเคย ู42 (ได้รับความอนเุคราะห์เมลด็พนัธุ์

จากศนูย์วิจยัข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จงัหวดันครราชสมีา)  เก็บตวัอย่างดินท่ีมีการปนเปือ้นตะกัว่จากบ้าน 

คลิตี ้ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภมิู จงัหวดักาญจนบรีุ และตวัอย่างดินไมป่นเปือ้นตะกัว่จากสถาบนัวิจยัและ

พฒันากําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยสมบติัทางกายภาพ

และเคมีของดินท่ีใช้ในการทดลองแสดงในตารางท่ี 1 ซึง่ดินแตล่ะแห่งถกูนํามาคลกุเคล้าให้เป็นเนือ้เดียวกนัและ

ตากให้แห้งในโรงเรือนเป็นเวลา 2 สปัดาห์ จากนัน้นําใสก่ระถางพลาสติกกระถางละ 10 กิโลกรัม นําเมลด็

ทานตะวนัและข้าวฟ่างลงปลกู กระถางละ 3 เมลด็ หลงัจากงอก 2 สปัดาห์ ทําการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นตอ่

กระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้วย 13 

ตํารับทดลอง จํานวน 5 ซํา้ มีรายละเอียดดงันี ้ตํารับทดลองท่ี 1,2 และ 3 ปลกูทานตะวนัในดินท่ีไมมี่การปนเปือ้น

ตะกัว่ และเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ35, 70 และ 105 วนั ตํารับทดลองท่ี 4, 5 และ 6 ปลกูข้าวฟ่างในดินท่ีไมมี่การปนเปือ้น

ตะกัว่และเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ35, 70 และ 105 วนั ตํารับทดลองท่ี 7, 8 และ 9 ปลกูทานตะวนัในดินท่ีมีการปนเปือ้น

ตะกัว่และเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ 35, 70 และ 105 วนั และตํารับทดลองท่ี 10, 11 และ 12 ปลกูข้าวฟ่างในดินท่ีมีการ

ปนเปือ้นตะกัว่และเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ35, 70 และ 105 และตํารับควบคมุซึง่เป็นดินท่ีมีการปนเปือ้นตะกัว่แตไ่มมี่การ

ปลกูพืชอีกหนึง่ตํารับทดลอง โดยเก็บตวัอย่างดินก่อนปลกูทัง้ชนิดปนเปือ้นตะกัว่และชนิดท่ีไมป่นเปือ้นตะกัว่ใน

แตล่ะช่วงอายพืุชมาวิเคราะห์คา่ตา่ง ๆ ดงันี ้ เนือ้ดิน (Klute, 1986) ปฏิกิริยาดิน (Thomas, 1996)  อินทรียวตัถุ

ในดิน (Walkley and Black, 1946)  ความจแุลกเปลี่ยนแคตไอออน (Chapman, 1965)  คา่การนําไฟฟ้า 

(Rhoades, 1996) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์  (Chapman, 1965) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ 

(Chapman, 1965) และปริมาณตะกัว่ทัง้หมดในดิน (Anonymous, 1970)  

2. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช 

 หลงัจากเก็บเก่ียวพืชท่ีช่วงอายตุา่ง ๆ นํามาล้างให้สะอาดด้วยด้วยนํา้ประปา ตดัสว่นตา่ง ๆ ให้มีขนาด

เลก็ลงแล้วชัง่นํา้หนกั จากนัน้นําไปอบท่ีอณุหภมิู 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วนั เม่ืออบเสร็จเรียบร้อยทําการ

ชัง่นํา้หนกัหลงัอบ (Panich-pat and Srinives, 2009) 

Table 1. Physical and chemical characteristics of the soil used in the experiment. 

Soil properties    Contaminated soil Uncontaminated soil 

Texture Clay Loam Clay loam 

pH (1:1 soil : water) 7.18 7.54 

EC (dS m-1) 0.69 0.62 

OM (%)  6.62 1.05 

available P (mg kg-1) 42.84 131.38 

exchangeable K (mg kg-1) 417.0 123.97 

CEC (cmol kg-1) 24.46 5.21 

Total Soil Pb (mg kg-1) 1419.15 35.08 
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3.  การวิเคราะห์การสะสมตะก่ัวในส่วนต่าง ๆ ของพืช 

 นําตวัอย่างพืชหลงัอบมาแบ่งออกเป็นสว่นตา่ง ๆ ได้แก่ ราก ลําต้นและใบ ดอก เปลือก และเมลด็ 

จากนัน้บดจนละเอียดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มม. ชัง่ตวัอย่างพืช 0.2 มก. ใสใ่นหลอดทดลองขนาด 75 

มล. เติม 87% HNO3 และ 13% HClO4  อตัราสว่น 5:2 จํานวน 10 มล. นําหลอดทดลองใสใ่น hot-block 

digestion ย่อยสลายตวัอย่างจนได้สารละลายใส กรองสารละลายตวัอย่างด้วยกระดาษกรอง whatman no. 42 

ใสล่งใน volumetric flask ขนาด 50 มล. แล้วปรับปริมาตร (Amacher, 1996) นําสารละลายท่ีได้ไปวิเคราะห์

ความเข้มข้นของตะกัว่ด้วยเคร่ือง FAAS (Anonymous, 1970)  การวิเคราะห์ความเข้มข้นของตะกัว่ในพืช จะ

กําหนดให้ทานตะวนัและข้าวฟ่างท่ีมีอาย ุ 35 วนั แบ่งตวัอย่างพืชวิเคราะห์ 2 สว่น คือ สว่นราก และสว่นลําต้น

และใบ ทานตะวนัและข้าวฟ่างอาย ุ70 วนั แบ่งวิเคราะห์ตวัอย่างพืชเป็น 3 สว่น คือ ราก ลําต้นและใบ และดอก  

ทานตะวนัและข้าวฟ่างอาย ุ 105 วนั แบ่งวิเคราะห์ตวัอย่างพืชเป็น 4 สว่น คือ ราก ลําต้นและใบ เปลือก และ

เมลด็ 

 4.  ประสิทธิภาพของกระบวนการเคล่ือนย้ายตะก่ัวสู่พืช 

 พืชท่ีจดัวา่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายโลหะเข้ามาสะสมในสว่นตา่ง ๆ ของต้นพืชได้ดี 

(Hyperaccumulater) จะต้องสามารถเคลื่อนย้ายโลหะเข้ามาสะสมได้ไมน้่อยกวา่ 1,000 มก./กก.   (อลสิา, 

2553)  โดยประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายโลหะจะคํานวณจากสตูร  (Panich-pat and Srinives, 2009)  

 Phytoextraction  coefficient  =  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

ผลการทดลองท่ีได้นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี Analysis of variance (ANOVA) ท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.05 (P < 0.05) และเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของตํารับทดลองด้วยวิธี t-Student test ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05  (P < 0.05)  และ   Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)   ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05     (P < 0.05)  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. การสะสมนํา้หนักแห้งของทานตะวันและข้าวฟ่าง 

จากการศกึษาการสะสมนํา้หนกัแห้งของทานตะวนัและข้าวฟ่าง ซึง่เก็บเก่ียวท่ีอาย ุ35, 70 และ 105 วนั 

พบวา่ทานตะวนัสะสมนํา้หนกัแห้งสงูท่ีสดุท่ีอาย ุ 105 วนั (84.6±12.9 ก.)  สว่นข้าวฟ่างมีการสะสมนํา้หนกัแห้ง

สงูสดุท่ีอาย ุ 70 วนั (136.8±19.4 ก.) (Figure. 1) ซึง่ทัง้ข้าวฟ่างและทานตะวนัท่ีในช่วงอาย ุ 70-105 วนั มีการ

สะสมนํา้หนกัแห้งท่ีไมแ่ตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) ขณะท่ีทานตะวนัอาย ุ 35 วนั ท่ีปลกูในดินไมมี่การปนเปือ้น

ตะกัว่ (15.4±2.4 ก.) มีการสะสมนํา้หนกัแห้งแตกตา่งจากทานตะวนัท่ีปลกูในดินปนเปือ้นตะกัว่ (10.7±3.1 ก.) 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  (P<0.05) สว่นข้าวฟ่างท่ีอาย ุ 35 วนั มีการสะสมนํา้หนกัแห้งท่ีไมค่วามแตกตา่งกนั

ทางสถิติ  Murillo et al. 1999   ศกึษาการสะสมโลหะหนกัในทานตะวนัและข้าวฟ่างท่ีปลกูในพืน้ท่ีปนเปือ้นโลหะ 

หนกั เน่ืองจากการร่ัวไหลของนํา้เสียจากการทําเหมืองแร่ พบวา่ ข้าวฟ่างและทานตะวนัท่ีปลกูในบริเวณท่ีมีการ 

Total concentration of lead in plant (mg kg-1) 

Total concentration of lead in soil (mg kg-1) 
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*   Significant differences from contaminated soil (P<0.05 of t-Student test) are marked  with asterisks. 

Figure 1. Total dry weight of sunflower and sorghum growth in lead contaminated and 

uncontaminated soil at different time 

ปนเปือ้นโลหะสามารถเจริญเติบโตได้ดีไมต่า่งจากข้าวฟ่างและทานตะวนัท่ีปลกูในดินท่ีไมมี่การปนเปือ้นโลหะซึง่

ความเข้มข้นของตะกัว่ท่ีใช้ในการศกึษา (1,419.15±33.9 มก./กก.) ไมมี่ผลตอ่การเจริญเติบโตทางกายภาพของ

ทานตะวนัและข้าวฟ่าง สอดคล้องกบั  Panich-pat and Srinives (2009) ซึง่ศกึษาการสะสมของตะกัว่ในสว่น

ตา่ง ๆ ของข้าว พบวา่ความเข้มข้นของตะกัว่ตัง้แต ่ 0-3,000 มก./กก.  ไมมี่ผลตอ่การเจริญเติบโตทางกายภาพ

ของข้าว  

2. การสะสมของตะก่ัวในดนิและในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวันและข้าวฟ่าง 

ปริมาณความเข้มข้นของตะกัว่ในสว่นตา่ง ๆ ของทานตะวนัและข้าวฟ่าง รวมทัง้ความเข้มข้นของตะกัว่

ในดินหลงัปลกูทานตะวนัและข้าวฟ่าง พบว่าทานตะวนัท่ีอาย ุ 105 วนั มีความเข้มข้นของตะกัว่สงูท่ีสดุ 

(142.52±18.55 มก./กก.) และข้าวฟ่างท่ีอาย ุ 105 วนั มีความเข้มข้นของตะกัว่สงูท่ีสดุ (80.73±12.52 มก./กก.) 

(Table 2) โดยปริมาณการสะสมตะกัว่ในราก และปริมาณการสะสมตะกัว่ในลําต้นและใบ มีความแตกตา่งอย่าง

มีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (P< 0.01) โดยทานตะวนัท่ีระยะ 105 วนัมีการสะสมตะกัว่ในรากสงูสดุ (122.27±18.74 

มก./กก.) และข้าวฟ่างท่ีระยะ 105 วนัมีการสะสมตะกัว่ในรากสงูสดุ (72.53±9.13 มก./กก.)  สว่นทานตะวนัและ

ข้าวฟ่างท่ีระยะ 35 วนั มีการสะสมตะกัว่ในรากต่ําสดุคือ 48.26±12.47 มก./กก. และ 36.18±9.62 มก./กก. 

ตามลําดบั การสะสมตะกัว่ในลําต้นและใบ ทานตะวนัท่ีระยะ 105 วนัมีการสะสมตะกัว่ในลําต้นและใบสงูท่ีสดุ 

(12.68±1.28 มก./กก.) ซึง่แตกตา่งจากการศกึษาของ  Adesodun et al. (2010) ท่ีทําการศกึษาประสิทธิภาพของ

ทานตะวนัเพ่ือใช้ในกระบวนการ phytoremediation ในดินท่ีมีการปนเปือ้นสงักะสีและตะกัว่ พบวา่ทานตะวนัท่ี

อาย ุ 4 สปัดาห์มีปริมาณความเข้มข้นสงูกวา่ท่ีอาย ุ 8 สปัดาห์ และในรากมีความเข้มข้นของตะกัว่สงูท่ีสดุ 

รองลงมาคือในลําต้น และในใบ สอดคล้องกบั Panich-pat et al. (2004) ;Panich-pat and Srinives (2009)  ได้
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Table 2.  Lead  concentration  (mg kg-1) in various parts of  sunflower and sorghum growth in contaminated  soils. 

Treatment Time(day) 
 Pb concentration in mg kg-1 DW † 

Roots Stems and Leaves Flowers Pericarps Seeds Whole plants Soils 

Control - - - - - - - 1419.1±33.9 k 

Sunflower 

35  48.26±12.47 cd 10.72±0.38 ef - - - 58.99±12.36 ij 1331.5±14.3 lm 

70  79.64±19.28 b 8.39±2.03 fg 1.50±1.55 - - 89.51±21.46 i 1350.2±38.0 klm 

105  122.27±18.74 a 12.68±1.28 e - 2.03±0.67 0.87±0.67 142.52±18.55 h 1399.1±59.1 kl 

Sorghum 

35  36.18±9.62 d 5.08±1.58 g - - - 41.26±9.81 j 1353.3±61.8 klm 

70  48.57±6.91 cd 5.65±3.74 g  1.04±0.10 - - 55.28±9.71 ij 1307.6±24.3 m 

105  72.53±9.13 b 5.34±2.22 g -  2.06±1.79 0.78±0.78 80.73±12.52 hi 1401.5±26.4 kl 

F-test ** ** - - - ** * 
 

a,b,c,d Are the homogeneous subsets of roots; e,f,g are the homogeneous subsets of stems and leaves, h,I,j are the homogeneous subsets of whole plants, k,l,m  are the homogeneous subsets of soils  were 

significantly different at  P <  0.05 of DMRT. 

 †  Values are means form 5 replication with the standard deviation. 

 ** Highest Significant differences P < 0.01 of DMRT. 

 *  High Significance differences P < 0.05 of DMRT.
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ศกึษาการบําบดัตะกัว่จากดินท่ีมีการปนเปือ้นโดยใช้ธูปฤๅษี และพบวา่ธูปฤๅษีมีความสามารถในการสะสม

ตะกัว่ในรากได้ในปริมาณความเข้มข้นสงู และการสะสมตะกัว่ในรากจะเพ่ิมขึน้ตามปริมาณความเข้มข้นของ

ตะกัว่ในดิน จากการทดลองการเปรียบเทียบการใช้ทานตะวนัและข้าวฟ่างในการดดูซบัตะกัว่ท่ีปนเปือ้นในดิน

บ้านคลิตี ้จงัหวดักาญจนบรีุ ในสว่นของการสะสมตะกัว่ในเมลด็ของทานตะวนัและข้าวฟ่างพบวา่ พืชทัง้สองชนิด

มีการสะสมปริมาณความเข้มข้นของตะกัว่เกินคา่มาตรฐานท่ีจะนํามาใช้เป็นอาหารมนษุย์ ซึง่กําหนดไว้ไมเ่กิน 

0.1 มก./กก. (นํา้หนกัสด) (สถาบนัอาหาร, 2547) แตค่า่ดงักลา่วเป็นคา่ท่ียอมรับได้สําหรับใช้เป็นอาหารสําหรับ

เลีย้งสตัว์คือไมเ่กิน 10 มก./กก. (นํา้หนกัแห้ง) (Chaney, 1989) สว่นการสะสมตะกัว่ในลําต้นและใบของข้าวฟ่าง

นัน้ พบวา่ ข้าวฟ่างทัง้สามช่วงอายมีุปริมาณการสะสมตะกัว่ในลําต้นและใบใกล้เคียงกนั Murillo et al. (1999)  

ทําการศกึษาการสะสมโลหะหนกัในทานตะวนัและข้าวฟ่างท่ีปลกูในพืน้ท่ีปนเปือ้นโลหะหนกั เน่ืองจากการร่ัวไหล

ของนํา้เสียจากการทําเหมืองแร่พบวา่ในทานตะวนัจะมีการสะสมตะกัว่สงูท่ีใบ รองลงมาคือ ราก ก้านใบ ลําต้น 

และเมลด็ ตามลําดบั สว่นในข้าวฟ่างจะมีการสะสมตะกัว่สงูท่ีสดุในราก รองลงมาคือ ใบ และลําต้น Zhuang  et 

al. (2009) พบวา่ หากมีการใช้ EDTA ร่วมด้วยสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณการสะสมตะกัว่ในข้าวฟ่างได้เป็นสองเท่า 

ปริมาณความเข้มข้นของตะกัว่ในดินหลงัปลกูพบวา่ มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P < 0.05) ดินใน

ตํารับควบคมุมีปริมาณตะกัว่ตกค้างสงูท่ีสดุ (1419.1±33.9 มก./กก.) รองลงมาคือดินปลกูข้าวฟ่างท่ีอาย ุ105 วนั 

ดินปลกูทานตะวนัท่ีอาย ุ 105 วนั ดินปลกูข้าวฟ่างท่ีอาย ุ 35 วนั ดินปลกูทานตะวนัท่ีอาย ุ 70 วนั ดินปลกู

ทานตะวนัท่ีอาย ุ35 วนั และดินปลกูข้าวฟ่างท่ีอาย ุ70 วนั มีความเข้มข้นของตะกัว่ตกค้างในดินหลงัปลกูต่ําท่ีสดุ  

3. เปรียบเทยีบประสิทธิภาพของกระบวนการเคล่ือนย้ายตะก่ัวสู่พืช (Phytoextraction coefficient)  

ของทานตะวันและข้าวฟ่าง 

ประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ายตะกัว่สูพื่ช (Phytoextraction  coefficient) สําหรับพืชท่ีจดัวา่

มีประสิทธิภาพในการบําบดัโลหะท่ีปนเปือ้นในดินจะต้องมีการเคลื่อนย้ายโลหะเพ่ือมาสะสมในสว่นเหนือดิน 

(Shoot) ไมต่ํ่ากวา่ 1,000 มก./กก.  สว่นคา่ Phytoextraction  coefficient จะบ่งบอกวา่พืชท่ีสนใจในการนํามาใช้ 

Table 3  Phytoextraction  coefficient of sunflower and sorghum  at different time in contaminated soil 

treatment Phytoextraction  coefficient 

sunflower 35 day 0.04±0.01 cd 

sunflower 70 day 0.06±0.01 b 

sunflower 105 day 0.10±0.01 a 

sorghum 35 day 0.03±0.01 d 

sorghum 70 day 0.04±0.02 bcd 

sorghum 105 day 0.06±0.02 bc 

F-test ** 
 a,b,c,d  Are the homogeneous subsets of phytoextraction  coefficient  were significantly different at  P < 0.05 of DMRT 

**   Highest Significant differences  P < 0.01 of DMRT  
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สําหรับเป็นพืชบําบดันัน้ มีความสามารถในการบําบดัโลหะท่ีปนเปือ้นท่ีบริเวณตา่ง ๆ ได้มากแคไ่หน โดยพืชชนิด

นัน้ ๆ ควรมีคา่ Phytoextraction  coefficient มากกวา่ 1 จงึจดัวา่เป็นพืชท่ีสามารถนํามาใช้ในการบําบดัพืน้ท่ี

ปนเปือ้นได้ (อลิสา, 2553) จากการทดลองพบวา่ประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ายตะกัว่สูพื่ชของ

ทานตะวนัและข้าวฟ่างในแตล่ะช่วงอาย ุ   มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (P < 0.01) ทานตะวนัท่ี

อาย ุ 105 วนั มีคา่ Phytoextraction  coefficient สงูท่ีสดุ (0.10±0.01) และข้าวฟ่างท่ีอาย ุ 35 วนั มีคา่ 

Phytoextraction  coefficient ต่ําสดุ (0.03±0.01) (Table 3) จากคา่ Phytoextraction  coefficient ท่ีได้จากการ

ทดลองมีคา่น้อยกวา่ 1 จงึกลา่วได้วา่พืชทัง้สองชนิดมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายตะกัว่ท่ีปนเปือ้นในดินมา

สะสมในสว่นตา่ง ๆ ของพืชต่ํากวา่ 1  จงึไมเ่หมาะสมท่ีจะเลือกใช้ในการบําบดัพืน้ท่ีท่ีมีการปนเปือ้นตะกัว่ใน

ปริมาณความเข้มข้นสงู 

สรุป 

 ทานตะวนัสามารถดดูซบัตะกัว่ท่ีปนเปือ้นในดินได้ดีกวา่ข้าวฟ่าง โดยทานตะวนัและข้าวฟ่างจะมีการ

สะสมตะกัว่สงูสดุในราก รองลงมาคือในลําต้นและใบ เปลือก ดอก และเมลด็ ตามลําดบั ปริมาณการสะสมตะกัว่

จะเพ่ิมสงูขึน้ตามช่วงอายขุองพืช โดยในระยะท่ีพืชมีการเจริญเติบโตทางลําต้นจะมีปริมาณการสะสมตะกัว่น้อย

กวา่ในช่วงระยะเจริญพนัธุ์ถงึระยะสกุแก่ทางสรีรวิทยา และในระยะสกุแกท่างสรีรวิทยามีประสิทธิภาพในการ

เคลื่อนย้ายตะกัว่มาสะสมในสว่นตา่ง ๆ ได้สงูท่ีสดุ ทานตะวนัมีความสามารถในการสะสมตะกัว่ในเมลด็ได้สงู

กวา่ข้าวฟ่าง และตะกัว่นัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของทัง้ทานตะวนัและข้าวฟ่าง 
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