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การเปรียบเทียบการใช้ ทานตะวันและข้ าวฟ่ างในการดูดซับตะกั่ว
ที่ปนเปื ้ อนในดินบ้ านคลิตี ้ จังหวัดกาญจนบุรี
Comparison of sunflower and sorghum in absorbing lead
contaminated soil at Klity village, Kanchanaburi province.
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ได้ ทําการทดลองในโรงเรื อนเพื่อศึกษาปริ มาณความเข้ มข้ นของตะกัว่ ที่สะสมในส่วนต่างๆ ของ
ทานตะวันและข้ าวฟ่ าง โดยเปรี ยบเทียบความสามารถในการดูดซับตะกั่วที่ปนเปื ้อนในดินบ้ านคลิตี ้ จังหวัด
กาญจนบุรี และเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ เข้ าสู่พืช จากการทดลองพบว่าทานตะวันมี
การดูดซับตะกัว่ ได้ สงู กว่าข้ าวฟ่ าง โดยทานตะวันและข้ าวฟ่ างมีปริ มาณการสะสมตะกัว่ สูงที่สดุ ที่อายุ 105 วัน ซึง่
ทานตะวัน สะสมตะกั่วได้ สูง สุด 142.52±18.55 มก./กก. และข้ าวฟ่ างมีป ริ มาณการสะสมตะกั่วได้ สูงสุด
80.73±12.52 มก./กก. โดยทังทานตะวั
้
นและข้ าวฟ่ างมีการสะสมตะกัว่ ในรากได้ สงู สุด รองลงมาคือ ลําต้ นและใบ
เปลือก และเมล็ด ตามลําดับ จากการทดลองพบว่า ในส่วนของเมล็ดทังทานตะวั
้
นและข้ าวฟ่ างมีปริ มาณความ
เข้ มข้ นของตะกัว่ เกินค่ามาตรฐานเพื่อการบริ โภคเป็ นอาหารมนุษย์ แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของอาหารสัตว์ อย่างไร
ก็ตามความเข้ มข้ นของตะกั่วที่สงู 1419.15±33.9 มก./กก. ไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของทัง้ ทานตะวัน
และข้ าวฟ่ าง โดยพบว่าทังทานตะวั
้
นและข้ าวฟ่ างที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื อ้ นตะกัว่ และปลูกในดินที่ไม่ปนเปื อ้ น
ตะกัว่ มีการเจริ ญเติบโตใกล้ เคียงกัน (P>0.05) เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ เข้ าสู่พืช พบว่า
ทานตะวันและข้ าวฟ่ างที่อายุ 105 วัน มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ มาสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชสูง
ที่สดุ และทานตะวันมีศกั ยภาพในการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ ได้ สงู กว่าข้ าวฟ่ าง

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
e -mail address : vj_chol@hotmail.com

คํานํา
การปนเปื อ้ นของโลหะหนักในดินเป็ นปั ญหาหลักอย่างหนึ่งทางสิ่งแวดล้ อม โดยมักมีผลมาจากกิจกรรม
ในภาคอุตสาหกรรม เช่ น การทํ าเหมื องแร่ แ ละการหล่อโลหะ การปล่อยก๊ าซเสี ยของยานพาหนะ การผลิ ต
พลังงานและเชื ้อเพลิง รวมถึงการใช้ ปยและยาปราบศั
ุ๋
ตรู พืช (Kabata-pendias and pendias, 1992) โดยเฉพาะ
ตะกัว่ สามารถตกค้ างในสิ่งแวดล้ อมได้ นาน อีกทังยั
้ งสามารถเคลื่อนย้ ายเข้ าไปสะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ โดย
เฉพาะบริ เวณราก ซึ่งมักมีการสะสมสูงที่สุด (Panich-pat and Srinives, 2009 ) และหากได้ รับตะกั่วเข้ าสู่
ร่ า งกายจะมี ผ ลต่ อ เซลล์ ใ นเนื อ้ เยื่ อ ต่ า ง ๆ โดยจะทํ าให้ เ กิ ด การผิ ด ปกติ โดยเฉพาะในเนื อ้ เยื่ ออ่ อ นที่ มี ก าร
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว อาการแบบเฉียบพลันของการได้ รับตะกัว่ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้ องรุ นแรง ชัก หมด
สติ อาจมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน รวมทังมี
้ อาการทางระบบประสาท (อลิสา, 2553)
ทานตะวัน และข้ าวฟ่ างเป็ นธัญ พื ช ที่ มี ค วามสํ าคัญชนิ ด หนึ่ง สามารถนํ ามาบริ โภคหรื อแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์ หรื อเป็ นอาหารสัตว์ได้ โดยค่ามาตรฐานของตะกัว่ ที่ยอมรับได้ ในธัญพืชสําหรับการ
บริ โภคเป็ นอาหารของมนุษย์คือ 0.1 มก./กก.(นํ ้าหนักสด) (สถาบันอาหาร, 2547) ส่วนในอาหารสัตว์คือ 10 มก./
กก. (นํา้ หนักแห้ ง) (Chaney, 1989) นอกจากนี ้ยังสามารถนําลําต้ นมาใช้ ในการผลิตไบโอเอทานอลได้ ซึง่ เป็ น
พลังงานทางเลือกอย่างหนึง่ ในปั จจุบนั Mudgal et al. (2010) รายงานว่า ทานตะวันมีการสะสมตะกัว่ ในใบและ
ลําต้ น จึงมีความสามารถในการปรับปรุ งดินในเขตเหมืองร้ างและเขตอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื อ้ นของตะกัว่ สูง
เช่นเดียวกับข้ าวฟ่ างที่มีความสามารถในการกําจัดโลหะหนักได้ เป็ นอย่างดี (Zhuang et al., 2009) โดยการ
ทดลองนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปริ มาณของการสะสมตะกั่วในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง และ
เปรี ยบเทียบความสามารถของทานตะวันและข้ าวฟ่ างในการดูดซับตะกัว่ ที่ปนเปื อ้ นในดิน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมตัวอย่ างดินและพืช
การทดลองนี ้ทําในโรงเรื อนทดลองของสถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใช้ ทานตะวันพันธุ์โอเปร่ า (ได้ รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์จากภาควิชาพืชไร่ นา คณะ
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เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) และข้ าวฟ่ างพันธุ์ เคเคยู 42 (ได้ รับความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์
จากศูนย์วิจยั ข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา) เก็บตัวอย่างดินที่มีการปนเปื อ้ นตะกัว่ จากบ้ าน
คลิตี ้ ตําบลชะแล อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และตัวอย่างดินไม่ปนเปื อ้ นตะกัว่ จากสถาบันวิจยั และ
พัฒนากําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของดินที่ใช้ ในการทดลองแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ ดินแต่ละแห่งถูกนํามาคลุกเคล้ าให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันและ
ตากให้ แห้ งในโรงเรื อนเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จากนันนํ
้ าใส่กระถางพลาสติกกระถางละ 10 กิโลกรัม นําเมล็ด
ทานตะวันและข้ าวฟ่ างลงปลูก กระถางละ 3 เมล็ด หลังจากงอก 2 สัปดาห์ ทําการถอนแยกให้ เหลือ 1 ต้ นต่อ
กระถาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ประกอบด้ วย 13
ตํารับทดลอง จํานวน 5 ซํ ้า มีรายละเอียดดังนี ้ ตํารับทดลองที่ 1,2 และ 3 ปลูกทานตะวันในดินที่ไม่มีการปนเปื อ้ น
ตะกัว่ และเก็บเกี่ยวที่อายุ 35, 70 และ 105 วัน ตํารับทดลองที่ 4, 5 และ 6 ปลูกข้ าวฟ่ างในดินที่ไม่มีการปนเปื อ้ น
ตะกัว่ และเก็บเกี่ยวที่อายุ 35, 70 และ 105 วัน ตํารับทดลองที่ 7, 8 และ 9 ปลูกทานตะวันในดินที่มีการปนเปื อ้ น
ตะกัว่ และเก็บเกี่ยวที่อายุ 35, 70 และ 105 วัน และตํารับทดลองที่ 10, 11 และ 12 ปลูกข้ าวฟ่ างในดินที่มีการ
ปนเปื อ้ นตะกัว่ และเก็บเกี่ยวที่อายุ 35, 70 และ 105 และตํารับควบคุมซึง่ เป็ นดินที่มีการปนเปื อ้ นตะกัว่ แต่ไม่มีการ
ปลูกพืชอีกหนึง่ ตํารับทดลอง โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกทังชนิ
้ ดปนเปื อ้ นตะกัว่ และชนิดที่ไม่ปนเปื อ้ นตะกัว่ ใน
แต่ละช่วงอายุพืชมาวิเคราะห์คา่ ต่าง ๆ ดังนี ้ เนื ้อดิน (Klute, 1986) ปฏิกิริยาดิน (Thomas, 1996) อินทรี ยวัตถุ
ในดิน (Walkley and Black, 1946) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Chapman, 1965) ค่าการนําไฟฟ้า
(Rhoades, 1996) ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (Chapman, 1965) ปริ มาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Chapman, 1965) และปริ มาณตะกัว่ ทังหมดในดิ
้
น (Anonymous, 1970)
2. การวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของพืช
หลังจากเก็บเกี่ยวพืชที่ช่วงอายุตา่ ง ๆ นํามาล้ างให้ สะอาดด้ วยด้ วยนํ ้าประปา ตัดส่วนต่าง ๆ ให้ มีขนาด
เล็กลงแล้ วชัง่ นํ ้าหนัก จากนันนํ
้ าไปอบที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 วัน เมื่ออบเสร็ จเรี ยบร้ อยทําการ
ชัง่ นํ ้าหนักหลังอบ (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

1419.15

35.08

Total Soil Pb (mg kg-1)
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3. การวิเคราะห์ การสะสมตะกั่วในส่ วนต่ าง ๆ ของพืช
นําตัวอย่างพืชหลังอบมาแบ่งออกเป็ นส่วนต่าง ๆ ได้ แก่ ราก ลําต้ นและใบ ดอก เปลือก และเมล็ด
จากนันบดจนละเอี
้
ยดและร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มม. ชัง่ ตัวอย่างพืช 0.2 มก. ใส่ในหลอดทดลองขนาด 75
มล. เติม 87% HNO 3 และ 13% HClO 4 อัตราส่วน 5:2 จํานวน 10 มล. นําหลอดทดลองใส่ใน hot-block
digestion ย่อยสลายตัวอย่างจนได้ สารละลายใส กรองสารละลายตัวอย่างด้ วยกระดาษกรอง whatman no. 42
ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 50 มล. แล้ วปรับปริ มาตร (Amacher, 1996) นําสารละลายที่ได้ ไปวิเคราะห์
ความเข้ มข้ นของตะกัว่ ด้ วยเครื่ อง FAAS (Anonymous, 1970) การวิเคราะห์ความเข้ มข้ นของตะกัว่ ในพืช จะ
กําหนดให้ ทานตะวันและข้ าวฟ่ างที่มีอายุ 35 วัน แบ่งตัวอย่างพืชวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ส่วนราก และส่วนลําต้ น
และใบ ทานตะวันและข้ าวฟ่ างอายุ 70 วัน แบ่งวิเคราะห์ตวั อย่างพืชเป็ น 3 ส่วน คือ ราก ลําต้ นและใบ และดอก
ทานตะวันและข้ าวฟ่ างอายุ 105 วัน แบ่งวิเคราะห์ตวั อย่างพืชเป็ น 4 ส่วน คือ ราก ลําต้ นและใบ เปลือก และ
เมล็ด
4. ประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ ายตะกั่วสู่พืช
พืชที่จดั ว่ามีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ ายโลหะเข้ ามาสะสมในส่วนต่าง ๆ ของต้ นพืชได้ ดี
(Hyperaccumulater) จะต้ องสามารถเคลื่อนย้ ายโลหะเข้ ามาสะสมได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 มก./กก. (อลิสา,
2553) โดยประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ ายโลหะจะคํานวณจากสูตร (Panich-pat and Srinives, 2009)
Phytoextraction coefficient

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

=

5. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ผลการทดลองที่ได้ นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วยวิธี Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 (P < 0.05) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตํารับทดลองด้ วยวิธี t-Student test ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 (P < 0.05) และ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P < 0.05)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การสะสมนํา้ หนักแห้ งของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง
จากการศึกษาการสะสมนํ ้าหนักแห้ งของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง ซึง่ เก็บเกี่ยวที่อายุ 35, 70 และ 105 วัน
พบว่าทานตะวันสะสมนํ ้าหนักแห้ งสูงที่สดุ ที่อายุ 105 วัน (84.6±12.9 ก.) ส่วนข้ าวฟ่ างมีการสะสมนํ ้าหนักแห้ ง
สูงสุดที่อายุ 70 วัน (136.8±19.4 ก.) (Figure. 1) ซึง่ ทังข้
้ าวฟ่ างและทานตะวันที่ในช่วงอายุ 70-105 วัน มีการ
สะสมนํ ้าหนักแห้ งที่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) ขณะที่ทานตะวันอายุ 35 วัน ที่ปลูกในดินไม่มีการปนเปื อ้ น
ตะกัว่ (15.4±2.4 ก.) มีการสะสมนํ ้าหนักแห้ งแตกต่างจากทานตะวันที่ปลูกในดินปนเปื อ้ นตะกัว่ (10.7±3.1 ก.)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนข้ าวฟ่ างที่อายุ 35 วัน มีการสะสมนํ ้าหนักแห้ งที่ไม่ความแตกต่างกัน
ทางสถิติ Murillo et al. 1999 ศึกษาการสะสมโลหะหนักในทานตะวันและข้ าวฟ่ างที่ปลูกในพื ้นที่ปนเปื อ้ นโลหะ
หนัก เนื่องจากการรั่วไหลของนํ ้าเสียจากการทําเหมืองแร่ พบว่า ข้ าวฟ่ างและทานตะวันที่ปลูกในบริ เวณที่มีการ
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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
ปนเปื อ้ นโลหะสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีไม่ตา่ งจากข้ าวฟ่ างและทานตะวันที่ปลูกในดินที่ไม่มกี ารปนเปื อ้ นโลหะซึง่
ความเข้ มข้ นของตะกัว่ ที่ใช้ ในการศึกษา (1,419.15±33.9 มก./กก.) ไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางกายภาพของ
ทานตะวันและข้ าวฟ่ าง สอดคล้ องกับ Panich-pat and Srinives (2009) ซึง่ ศึกษาการสะสมของตะกัว่ ในส่วน
ต่าง ๆ ของข้ าว พบว่าความเข้ มข้ นของตะกัว่ ตังแต่
้ 0-3,000 มก./กก. ไม่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตทางกายภาพ
ของข้ าว
2. การสะสมของตะกั่วในดินและในส่ วนต่ าง ๆ ของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง
ปริ มาณความเข้ มข้ นของตะกัว่ ในส่วนต่าง ๆ ของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง รวมทังความเข้
้
มข้ นของตะกัว่
ในดินหลังปลูกทานตะวันและข้ าวฟ่ าง พบว่าทานตะวันที่อายุ 105 วัน มีความเข้ มข้ นของตะกัว่ สูงที่สดุ
(142.52±18.55 มก./กก.) และข้ าวฟ่ างที่อายุ 105 วัน มีความเข้ มข้ นของตะกัว่ สูงที่สดุ (80.73±12.52 มก./กก.)
(Table 2) โดยปริ มาณการสะสมตะกัว่ ในราก และปริ มาณการสะสมตะกัว่ ในลําต้ นและใบ มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) โดยทานตะวันที่ระยะ 105 วันมีการสะสมตะกัว่ ในรากสูงสุด (122.27±18.74
มก./กก.) และข้ าวฟ่ างที่ระยะ 105 วันมีการสะสมตะกัว่ ในรากสูงสุด (72.53±9.13 มก./กก.) ส่วนทานตะวันและ
ข้ าวฟ่ างที่ระยะ 35 วัน มีการสะสมตะกัว่ ในรากตํ่าสุดคือ 48.26±12.47 มก./กก. และ 36.18±9.62 มก./กก.
ตามลําดับ การสะสมตะกัว่ ในลําต้ นและใบ ทานตะวันที่ระยะ 105 วันมีการสะสมตะกัว่ ในลําต้ นและใบสูงที่สดุ
(12.68±1.28 มก./กก.) ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ Adesodun et al. (2010) ที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ
ทานตะวันเพื่อใช้ ในกระบวนการ phytoremediation ในดินที่มีการปนเปื อ้ นสังกะสีและตะกัว่ พบว่าทานตะวันที่
อายุ 4 สัปดาห์มีปริ มาณความเข้ มข้ นสูงกว่าที่อายุ 8 สัปดาห์ และในรากมีความเข้ มข้ นของตะกัว่ สูงที่สดุ
รองลงมาคือในลําต้ น และในใบ สอดคล้ องกับ 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)

Control
Sunflower

Sorghum

Pb concentration in mg kg-1 DW †
Flowers
Pericarps
Seeds

Roots

Stems and Leaves

-

-

-

-

-

-

35

48.26±12.47 cd

10.72±0.38 ef

-

-

-

70

79.64±19.28 b

8.39±2.03 fg

1.50±1.55

-

-

105

122.27±18.74 a

12.68±1.28 e

-

2.03±0.67

0.87±0.67

35

36.18±9.62 d

5.08±1.58 g

-

-

-

70

48.57±6.91 cd

5.65±3.74 g

1.04±0.10

-

-

105

72.53±9.13 b

5.34±2.22 g

-

2.06±1.79

0.78±0.78

80.73±12.52 hi

**

**

-

-

-

**

F-test
a,b,c,d

Whole plants

Soils

-

1419.1±33.9 k

58.99±12.36 ij
89.51±21.46 i
142.52±18.55 h
41.26±9.81 j
55.28±9.71 ij

1331.5±14.3 lm
1350.2±38.0 klm
1399.1±59.1 kl
1353.3±61.8 klm
1307.6±24.3 m
1401.5±26.4 kl

*

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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ศึกษาการบําบัดตะกัว่ จากดินที่มีการปนเปื อ้ นโดยใช้ ธูปฤๅษี
และพบว่าธูปฤๅษี มคี วามสามารถในการสะสม
ตะกัว่ ในรากได้ ในปริ มาณความเข้ มข้ นสูง และการสะสมตะกัว่ ในรากจะเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณความเข้ มข้ นของ
ตะกัว่ ในดิน จากการทดลองการเปรี ยบเทียบการใช้ ทานตะวันและข้ าวฟ่ างในการดูดซับตะกัว่ ที่ปนเปื อ้ นในดิน
บ้ านคลิตี ้ จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของการสะสมตะกัว่ ในเมล็ดของทานตะวันและข้ าวฟ่ างพบว่า พืชทังสองชนิ
้
ด
มีการสะสมปริ มาณความเข้ มข้ นของตะกัว่ เกินค่ามาตรฐานที่จะนํามาใช้ เป็ นอาหารมนุษย์ ซึง่ กําหนดไว้ ไม่เกิน
0.1 มก./กก. (นํ ้าหนักสด) (สถาบันอาหาร, 2547) แต่คา่ ดังกล่าวเป็ นค่าที่ยอมรับได้ สําหรับใช้ เป็ นอาหารสําหรับ
เลี ้ยงสัตว์คือไม่เกิน 10 มก./กก. (นํ ้าหนักแห้ ง) (Chaney, 1989) ส่วนการสะสมตะกัว่ ในลําต้ นและใบของข้ าวฟ่ าง
นัน้ พบว่า ข้ าวฟ่ างทังสามช่
้
วงอายุมีปริ มาณการสะสมตะกัว่ ในลําต้ นและใบใกล้ เคียงกัน Murillo et al. (1999)
ทําการศึกษาการสะสมโลหะหนักในทานตะวันและข้ าวฟ่ างที่ปลูกในพื ้นที่ปนเปื อ้ นโลหะหนัก เนื่องจากการรั่วไหล
ของนํ ้าเสียจากการทําเหมืองแร่ พบว่าในทานตะวันจะมีการสะสมตะกัว่ สูงที่ใบ รองลงมาคือ ราก ก้ านใบ ลําต้ น
และเมล็ด ตามลําดับ ส่วนในข้ าวฟ่ างจะมีการสะสมตะกัว่ สูงที่สดุ ในราก รองลงมาคือ ใบ และลําต้ น Zhuang et
al. (2009) พบว่า หากมีการใช้ EDTA ร่ วมด้ วยสามารถช่วยเพิ่มปริ มาณการสะสมตะกัว่ ในข้ าวฟ่ างได้ เป็ นสองเท่า
ปริ มาณความเข้ มข้ นของตะกัว่ ในดินหลังปลูกพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดินใน
ตํารับควบคุมมีปริ มาณตะกัว่ ตกค้ างสูงที่สดุ (1419.1±33.9 มก./กก.) รองลงมาคือดินปลูกข้ าวฟ่ างที่อายุ 105 วัน
ดินปลูกทานตะวันที่อายุ 105 วัน ดินปลูกข้ าวฟ่ างที่อายุ 35 วัน ดินปลูกทานตะวันที่อายุ 70 วัน ดินปลูก
ทานตะวันที่อายุ 35 วัน และดินปลูกข้ าวฟ่ างที่อายุ 70 วัน มีความเข้ มข้ นของตะกัว่ ตกค้ างในดินหลังปลูกตํ่าที่สดุ
3. เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ ายตะกั่วสู่พืช (Phytoextraction coefficient)
ของทานตะวันและข้ าวฟ่ าง
ประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ สูพ่ ืช (Phytoextraction coefficient) สําหรับพืชที่จดั ว่า
มีประสิทธิภาพในการบําบัดโลหะที่ปนเปื อ้ นในดินจะต้ องมีการเคลื่อนย้ ายโลหะเพื่อมาสะสมในส่วนเหนือดิน
(Shoot) ไม่ตํ่ากว่า 1,000 มก./กก. ส่วนค่า Phytoextraction coefficient จะบ่งบอกว่าพืชที่สนใจในการนํามาใช้
Table 3 Phytoextraction coefficient of sunflower and sorghum at different time in contaminated soil

a,b,c,d

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

**

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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สําหรับเป็ นพืชบําบัดนัน้ มีความสามารถในการบําบัดโลหะที่ปนเปื อ้ นที่บริ เวณต่าง ๆ ได้ มากแค่ไหน โดยพืชชนิด
นัน้ ๆ ควรมีคา่ Phytoextraction coefficient มากกว่า 1 จึงจัดว่าเป็ นพืชที่สามารถนํามาใช้ ในการบําบัดพื ้นที่
ปนเปื อ้ นได้ (อลิสา, 2553) จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ สูพ่ ืชของ
ทานตะวันและข้ าวฟ่ างในแต่ละช่วงอายุ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ทานตะวันที่
อายุ 105 วัน มีคา่ Phytoextraction coefficient สูงที่สดุ (0.10±0.01) และข้ าวฟ่ างที่อายุ 35 วัน มีคา่
Phytoextraction coefficient ตํ่าสุด (0.03±0.01) (Table 3) จากค่า Phytoextraction coefficient ที่ได้ จากการ
ทดลองมีคา่ น้ อยกว่า 1 จึงกล่าวได้ วา่ พืชทังสองชนิ
้
ดมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ ายตะกัว่ ที่ปนเปื อ้ นในดินมา
สะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชตํ่ากว่า 1 จึงไม่เหมาะสมที่จะเลือกใช้ ในการบําบัดพื ้นที่ที่มีการปนเปื อ้ นตะกัว่ ใน
ปริ มาณความเข้ มข้ นสูง

สรุ ป
ทานตะวันสามารถดูดซับตะกัว่ ที่ปนเปื อ้ นในดินได้ ดีกว่าข้ าวฟ่ าง โดยทานตะวันและข้ าวฟ่ างจะมีการ
สะสมตะกัว่ สูงสุดในราก รองลงมาคือในลําต้ นและใบ เปลือก ดอก และเมล็ด ตามลําดับ ปริ มาณการสะสมตะกัว่
จะเพิ่มสูงขึ ้นตามช่วงอายุของพืช โดยในระยะที่พืชมีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นจะมีปริ มาณการสะสมตะกัว่ น้ อย
กว่าในช่วงระยะเจริ ญพันธุ์ถงึ ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา และในระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยามีประสิทธิภาพในการ
เคลื่อนย้ ายตะกัว่ มาสะสมในส่วนต่าง ๆ ได้ สงู ที่สดุ ทานตะวันมีความสามารถในการสะสมตะกัว่ ในเมล็ดได้ สงู
กว่าข้ าวฟ่ าง และตะกัว่ นันไม่
้ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของทังทานตะวั
้
นและข้ าวฟ่ าง
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