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การดึงดูดโลหะหนักของทานตะวัน 
ที่ปลูกในดินปนเปื้อน สังกะสี ตะกั่ว และทองแดง 

Uptake of Zinc, Lead, and Copper  
by Sunflower Grown in Contaminated Soil 

ดวงกมล ค ำสอน1*  และ  ชมพูนุท ไชยรักษ์ 1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสะสมโลหะของทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิก 77 ที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว 

550 mg/kg สังกะสี 140 mg/kg และทองแดง 350 mg/kg นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลของ (NH4)2SO4 , NH4NO3 
และ EDTA ที่มีต่อการสะสมโลหะหนักของพืช ดินที่ใช้ในการวิจัยมาจากจังหวัดนครราชสีมามีลักษณะเป็นดินร่วน
ปนทรายโดยทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิก 77 มีลักษณะเด่นคือ เมล็ดติดเต็มจานดอก เปอร์เซ็นต์น้้ามันในเมล็ดสูง
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวประมาณ 90 วัน นับจากวันเพาะกล้า ศึกษาปริมาณโลหะหนักในราก, ล้าต้น,ใบ และเมล็ด 
ของทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิก 77 ท้าการทดลองในกระถางโดยวางแผนการทดลองเป็นแบบ completely 
randomized design ท้าการทดลอง 3 ซ้้า ผลการวิจัยพบว่า เมื่อไม่เติมเกลือ ((NH4)2SO4 , NH4NO3 และ EDTA )
ทานตะวันจะสะสมตะกั่ว, ทองแดง และสังกะสี ได้ 29.91, 45.50 และ 100.70 mg/kg ของพืช ตามล้าดับ เมื่อ
เติม NH4NO3 และ (NH4)2SO4 ส่งผลให้พืชสะสมโลหะหนักทุกชนิดได้มากขึ้นโดย NH4NO3 จะส่งผลต่อการสะสม
โลหะหนักมากที่สุด เมื่อพิจารณาเฉพาะในเมล็ด พบว่าปริมาณตะกั่ว ในทุกชุดการทดลองสูงเกินค่ามาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปื้อนแต่ปริมาณทองแดง และสังกะสีไม่เกินค่ามาตรฐาน 
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ABSTRACT 
This research is a study of the metal-uptake of Pacific sunflower sp.77, grown in soil 

contaminated with lead, 550 mg/kg, 140 mg/kg zinc and 350 mg/kg copper and the influence of 
salt ((NH4) 2SO4, NH4NO3, and EDTA)to the uptake. The soil (sandy loam) used in this study came 
from the province of Nakhon-Ratchasima. The dominant feature of Pacific sp.77 sunflower is the 
condensed seed in the flower head and a high percentage of oil in the seed. The harvest time is 
about 90 days after seeding. The heavy metals were determined in roots, stems, leaves and 
seeds of the sunflower. The sunflowers were seeded in pots and conducted using a Completely 
Randomized Design with three-time replication. The results showed that without the salt 
addition, lead, copper and zinc were absorbed by the sunflowers of 29.91, 45.50 and 100.70 mg 
/kg of the plant weight. Moreover, the addition of NH4NO3 and (NH4)2SO4increased the uptake of 
all kind of metal, highest by the NH4NO3 addition.In addition, total amount of lead in all treated 
plants were beyond the food standard, but the amount of copper and zinc were in the 
standard. 

 
ค าส าคัญ: โลหะหนัก  ทานตะวันสายพันธ์ุแปซิฟิก  สารคีเลตติงค์  อะตอมมิกแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ 
Keywords: Heavy metal, Sunflower, Chelating agent, Atomic absorption spectrophotometer 
 
บทน า 

ดินเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญ และเป็นสมบัติของ
ประเทศ ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมี ชีวิตเป็นแหล่ง
อาหารของพืช แต่ปัจจุบันดินเริ่ ม เสื่อมคุณภาพ 
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์เกินความสามารถของดิน 
หรือดินนั้นได้รับการจัดการดินไม่ถูกต้อง หลายประเทศ
ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมักจะประสบปัญหาการ
ปนเปื้อนของสารพิษ จ้าพวกโลหะหนักในดิน มลพิษ
เหล่ านี้ ก่ อ ให้ เ กิ ดผลกระทบที่ เ ป็ นอั นตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เช่น น้้าใต้ดิน สัตว์ พืช 
ร ว ม ถึ ง ม นุ ษ ย์  เ นื่ อ ง จ า ก ส า ร ม ล พิ ษ เ ห ล่ า นี้ มี
ความสามารถในการย่อยสลายต่้า จึงก่อให้เกิดการ
สะสมและตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน เนื่องจากมี
กิจกรรมหลายประเภทที่เป็นแหล่งก้าเนิด และน้าโลหะ
หนักมาใช้กันมาก เช่น ในด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่โลหะหนักที่ปนเป้ือนในดิน เช่น
สารหนู (As), โคบอลต์ (Co), แคดเมียม (Cd), โครเมียม 
(Cr),ทองแดง (Cu), ปรอท (Hg), นิกเกิล (Ni), ตะกั่ว 
(Pb), และสังกะสี (Zn) (กรมวิชาการเกษตรและ
สหกรณ์, 2548) โลหะหนักสามารถถ่ายทอดสู่สิ่งมีชีวิต
โดยผ่ าน ไปตามห่ ว ง โซ่ อ าหารแพร่ ก ระจาย ใน
สิ่งแวดล้อม เมื่อมนุษย์ได้รับจะเข้าไปสะสมในเนื้อเยื่อ
ท้าให้เกิดอันตรายอาจพิการหรือเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้
จึงมีการศึกษาเพื่อหาวิธีที่ถูกต้องในการจัดการโลหะ
หนักที่ปนเปื้อนในดินมีด้วยกันหลายวิธี เช่นการสกัด
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ด้วยตัวท้าละลาย (solvent extraction) การเผาไหม้ 
(incineration) การระเหย (volatilization) การดูดซับ
โดยใช้ความร้อน (thermal adsorption) และการใช้
วิธีทางชีวภาพ (biological techniques) (Noyes, 
1991) แต่วิธีดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้ง
ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงได้มีการศึกษาการบ้าบัดโลหะ
หนักโดยใช้พืชซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การดูดซับและการสะสมของตะกั่วใน
พืช 26 สายพันธุ์ มีพืชสายพันธุ์ต่างๆ ที่สามารถสะสม
สารตะกั่วไว้ได้โดยไม่ได้รับอันตรายและพืชที่เหมาะสม
ส้าหรับใช้ในการบ้าบัดโลหะหนัก ได้แก่ พืชจ้าพวกข้าว
โอ๊ต, ข้าวบาเล่ย์, ทานตะวัน, หญ้า และอื่นๆ (Salt et 
al., 2007) ในการศึกษานี้เลือกใช้ทานตะวันในการ
บ้ าบัด โลหะหนัก ในดิน โดยวิ ธี  phytoextraction 
เนื่องจากทานตะวันเป็นพืชที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพ
ของเขตร้อนได้ดี สามารถออกดอกให้ผลได้ทุกสภาพ
ช่วงแสง ทานตะวันยังเป็นพืชน้้ามันที่มีความส้าคัญพืช
หนึ่ง น้้ามันที่ได้จากการสกัดจากเมล็ดทานตะวันจะมี
คุณภาพสูง ที่ประกอบด้วยกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว เช่น 
กรดลิโนเลนิค หรือกรดลิโนเลอิค ที่จะช่วยลดโคเล
สเตอร์รอลที่เป็นสาเหตุของโรคไขมัน อุดตันในเส้น
เลือด นอกจากนี้น้้ามันจากทานตะวันยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดท้ังในและต่างประเทศเพื่อบริโภคและใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ในการศึกษาการบ้าบัด
โลหะหนักด้วยพืชพบว่า การใช้สารคีเลตติงค์ร่วมด้วย
จะท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดเพิ่มขึ้น (Blaylock 
et al., 1997) ซึ่ง EDTA เป็นสารคีเลตติงค์ที่มี
ประสิทธิภาพมากในการจับตะกั่ว (Chen and 
Cutright, 2001; Shen et al., 2002) และ
แอมโมเนียมก็สามารถช่วยในการก้าจัดโลหะหนักออก
จากดินได้ด้วย( Lasa et al., 2000; Xiong and Lu, 
2002; Zaccheo et al., 2006.) 

งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของการบ้าบัด
โลหะหนักโดยใช้ทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิกในการ
บ้าบัดดินปนเปื้อนโลหะหนักและยังศึกษาผลของ 
(NH4)2SO4, NH4NO3 และ EDTA ที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในการสะสมโลหะหนัก 
 
วิธีด าเนินงาน 
1. การด าเนินการทดลอง 

1. ท้ าก าร เ ก็ บตั ว อย่ า งดิ นจ ากจั งหวั ด
นครราชสีมา น้ามาผึ่งแดดให้แห้งแล้วมาร่อนผ่าน
ตะแกรง 12 เมช แล้วน้ามาวิ เคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดิน ท้าการสังเคราะห์ดินให้มีการ
ปนเปื้อนโลหะหนักตะกั่ว 550 mg/kg, ทองแดง 350 
mg/kg และสังกะสี 140 mg/kg ตามล้าดับ ผสมเป็น
เนื้อเดียวกัน ท้าการบ่มดินโดยทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วัน 
เมื่อครบ 15 วัน ช่ังดินใส่กระถางพลาสติกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร กระถางละ 1 กิโลกรัม 

2. ท้าการเพาะกล้า น้าเมล็ดทานตะวันสาย
พันธุ์ลูกผสมแปซิฟิก 77 มาเพาะในกระบะเพาะ โดยใช้
ดินการเกษตรเป็นวัสดุเพาะโดยโรยเมล็ดทานตะวัน ลง
ในกระบะเพาะเป็นแถวห่างกันประมาณ 1 นิ้วกลบดิน
เบา ๆ รดน้้าพอชุ่มวันละ 2 ครั้ง จนมีอายุครบ 10 วัน 
เลือกต้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันทั้งความสูง จ้านวนใบ 
และความแข็งแรง ไปใช้ในการทดลองต่อไป 

3. ท้าการปลูกทานตะวัน วางแผนการทดลอง
แบบ completely randomized design น้าต้นกล้า
ทานตะวันที่เพาะกล้าไว้มาปลูกลงในกระถางที่เตรียม
ดินไว้แล้วจ้านวนกระถางละ 1 ต้น จากนั้นน้าชุดการ
ทดลองทั้ง 4 ชุดไปตั้งทิ้งไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดด
เท่ากัน รดด้วยน้้าประปาวันละ 2 ครั้ง พร้อมใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 เดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลาท้าการ
ทดลอง ชุดที่ 1 (ชุดควบคุม) ให้น้้าเพียงอย่างเดียว ชุด
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ที่ 2 หลังปลูกได้ 60 วัน (10 มกราคม - 11 มีนาคม 
2554) เติม (NH4)2SO4 จ้านวน 10 mmol/kg และชุด
ที่ 3 หลังปลูกได้ 60 วัน เติม NH4NO3จ้านวน 10 
mmol/kg ชุดที่ 4 หลังจากปลูกได้ 83 วัน (3 เมษายน 
2554) เติม EDTA จ้านวน 6 mmol/kg ทุกชุดการ
ทดลอง เมื่อครบ 90 วัน (10 เมษายน 2554) ท้าการ
เก็บเกี่ยว ล้างด้วยน้้าประปาตามด้วยน้้ากลั่น น้า
ทานตะวันอบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
สัปดาห์ แล้วช่ังน้้าหนักแห้งของต้นทานตะวัน แล้วบด
เป็นผงละเอียดส้าหรับ วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 
(สังกะสี ทองแดง และตะกั่ว) ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอป
ซอฟชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 

2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ดิน 

น้าตัวอย่างดินที่แห้งแล้วมาร่อนผ่านตะแกรง
ขนาด 12 เมช แล้วน้าไปเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกที่
อุณหภูมิห้อง เพื่อน้าไปวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
ของดิน ดังตารางที่ 1 

 

ผลการศึกษา 
1. สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน 

จากการวิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของดินจังหวัดนครราชสีมาแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์สมบัตทิางกายภาพและเคมีของดิน 
พารามิเตอร์ วิธี/เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห ์

ค่าพีเอช  เครื่องวัดพีเอช (pH Meter) 
ความชื้น วิธีกราวิเมตริก 
ปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ 
ปริมาณเหล็กออกไซด์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ 
ปริมาณแมงกานีสออกไซด์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ 
ปริมาณไนโตรเจน วิธีไตเตรท (titration method) 
ปริมาณโพแทสเซียม แอมโมเนียมอะซิเตท เป็นตัวสกัด 
ปริมาณฟอสฟอรัส เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
เปอร์เซ็นต์สารอินทรีย์ วิธีออกชิเดชั่นแบบเปยีก 
ความเป็นกรดของดิน วิธีอิ่มตวัด้วยแบเรียมคลอไรด์ 
เปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกคาร์บอน (OM) วิธีไตเตรท (titration method) 
ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจุ (CEC) วิธีท้าใหอ้ิ่มตัวดว้ยแอมโมเนีย 
การกระจายตัวของอนุภาค 
(ปริมาณทราย ซิลท์ และเคลย์) 

เครื่องมือไฮโดรมิเตอร์ 

ความเข้มข้นของโลหะหนัก เครื่องอะตอมมิคแอบซอฟชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
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ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

คุณสมบัตขิองดิน 
ผลการ

วิเคราะห ์
พีเอช (pH) 5.38 ± 0.07 
ความเป็นกรด (meq/10 g) 0.031 ± 0.002 
ความจุในการแลกเปลี่ยนไอออน (CEC) (meq/100 g) 8.84 ± 0.06 
% ปริมาณสารอินทรีย์ในดิน (OM) 0.52 ± 0.02 
% ความชื้น 0.11 ± 0.09 

การกระจายตัว 
% ทราย 58.0 
% ซิลท์ 24.0 
% เคลย์ 18.0 

ลักษณะเนื้อดิน 
ดินร่วนปนทราย 
(Sandy loam) 

% อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 3.68 ± 0.14 
 

% แมงกานีสออกไซด์ (MnO2) 0.24 ± 0.02 
% เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) 2.78 ± 0.04 
% ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0.06 ± 0.00 
ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (mg/kg) 8.14 ± 2.38 
ปริมาณโพแทสเซียมในดิน(mg/kg) 8.7 ± 1.00 

 

2. ทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดโลหะหนักออกจาก
ดินโดยใช้ทานตะวันสายพันธุ์แปซิฟิก 

รูปที่ 1 เป็นผลของการศึกษาอิทธิพลของ 
(NH4)2SO4, NH4NO3 และ EDTA ที่มีต่อประสิทธิภาพ
ในการดึงดูดโลหะหนักตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ของ
ทานตะวัน โดยรูปท่ี 1 (a), 1 (b), และ 1 (c) แสดง
ปริมาณโลหะหนักตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี ที่สะสม
ในพืช (ราก+ล้าต้น+ใบ+เมล็ด) ตามล้าดับ จากรูป
พบว่าเมื่อปลูกในดินที่ไม่เติมเกลือ (ชุดควบคุม) และดิน
ที่เติมเกลือ [EDTA, NH4NO3 และ (NH4)2SO4] ผลการ
ทดลองพบว่า ทานตะวันในชุดควบคุมสะสมตะกั่วได้ 
29.91 mg/kg เมื่อเติม NH4 NO3, (NH4)2SO4 และ 
EDTA ช่วยส่งผลให้การสะสมของตะกั่วในพืชเพิ่มขึ้น
เป็น 49.90.mg/kg.41.80.mg/kg และ.33.32 mg/kg 
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณทองแดงที่สะสมในพืช 

พบว่าปริมาณการสะสมตัวของทองแดงในชุดควบคุมมี
ค่า 45.50 mg/kg เมื่อเติม NH4NO3 ลงไป พบว่า
ปริมาณการสะสมตัวของทองแดงในพืชเพิ่มขึ้นเป็น 
71.70 mg/kg แต่ EDTA และ (NH4)2SO4 ไม่มีส่วน
ช่วยเพิ่มการสะสมตัวของทองแดงในพืช แต่กลับมีผลใน
ทางตรงข้าม ส้าหรับโลหะสังกะสี ทานตะวันในชุด
ควบคุมสะสมสังกะสีได้ 100.70 mg/kg และชุดที่เติม 
NH4 NO3 สะสมสังกะสีได้ 233.40 mg/kg ส่วนชุดที่
เติม(NH4)2SO4 มีการสะสมสังกะสีใกล้เคียงกับชุด
ควบคุม คือ สะสมได้104.40 mg/kg และชุดที่เติม 
EDTA มีการสะสมสังกะสีต่้ากว่าชุดควบคุม คือสะสมได้ 
80.60 mg/kg ส้าหรับโลหะหนักทุกตัวเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างชุดควบคุม กับที่เติม EDTA พบว่าค่าปริมาณ
โลหะหนักที่สะสมในพืชไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส้าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ค้านวณโดยใช้
โปรแกรม MINITAB 

เมื่อพิจารณาพบว่า (NH4)2SO4 พบว่าเกลือ
ของซัลเฟต ละลายน้้าได้ดี และพืชดูดธาตุอาหารได้เมื่อ
เป็นซัลเฟตไอออนที่อยู่ในสารละลายดินหรือสามารถ
ออกสู่สารละลายดินได้ ง่าย เมื่อใส่แอมโมเนียม - 
ซัลเฟตลงในดิน เกลือนี้จะท้าปฏิกิริยากับคอลลอยด์ใน
ดินโดยจะแทนที่ไอออนบวก จากอนุภาคคอลลอยด์ดัง
สมการ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพี, 2548) 
     Metal (colloids) + (NH4)2SO4  
                     Metal SO4 ละลายน้้าได้ดี พชืดูดไปใช้ง่าย 

ส้าหรับ NH4NO3 พบว่าเกลือของ NO3 
ละลายน้้าง่าย ซึ่งจะอยู่ในรูปของไอออนที่พืชใช้ได้ พืช

สามารถดูดไอออนของธาตุอาหารได้  เมื่อใส่เกลือ
แอมโมเนียมไนเตรตลงในดิน เกลือจะท้าปฏิกิริยากับ
คอลลอยด์ในดินโดยจะแทนที่ไอออนบวก จากอนุภาค
คอลลอยด์ เป็น metal (colloids) และ metal จะ
กลายอยู่ ในรูป metal NO3 ท้าให้ละลายน้้าได้ พืช
สามารถดูขึ้นไปใช้ได้ง่ายขึ้น 

ส่วน EDTA เป็นสารที่ช่วยให้โลหะหนักที่จับ
ตัวเป็นโครงสร้างซับซ้อนในดินมีการกระจายตัว และ
เกิดการเคลื่อนที่ได้มากท้าให้พืชสามารถดูดซับโลหะ
หนักได้ดีโดย EDTA จะเป็นสารก่อคีเลตท้าให้โลหะ
หนักเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นในต้นพืช แต่อย่างไรก็ตาม จาก
การทดลองพบว่าผลของ EDTA มีน้อยมาก 

 

 

 
รูปที่ 1 ปริมาณโลหะหนัก ตะกั่ว (a) ทองแดง (b) และสังกะสี (c) ในส่วนต่าง ๆ ของต้นทานตะวันสายพันธุ์

แปซิฟิกเมื่อเติมเกลือ [EDTA, NH4NO3 และ (NH4)2SO4 ] และไม่เติมเกลือ (ชุดควบคุม) 
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ตารางที่ 3 ความเข้มข้นของโลหะหนักในเมล็ดทานตะวัน 

ชุดทดลอง 
ปริมาณโลหะหนัก (mg/kg) 
ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี 

ชุดควบคุม 
ชุดที่เติม EDTA 
ชุดที่เติม NH4NO3 
ชุดที่เติม (NH4)2SO4 

8.20 
4.30 
5.00 
5.00 

16.50 
7.90 
23.40 
17.90 

29.80 
12.50 
56.60 
39.90 

 

ตารางที่ 4 มาตรฐานอาหารที่มสีารปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหาร (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
โลหะหนัก ความเข้มข้นโลหะหนัก (mg/kg) 

ตะกั่ว (Pb) 
สังกะสี (Zn) 
ทองแดง (Cu) 
สารหนู (As) 

1.0 
100.0 
20.0 
2.0 

(ที่มา: จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน) 
 

ความเข้มข้นของโลหะหนักในเมล็ดทานตะวัน
ที่ปลูกใน 4 ชุดการทดลอง แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า
เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของเมล็ด เกลือท้ัง 3 ชนิดไม่
ส่งผลให้ปริมาณการสะสมตัวของตะกั่วในเมล็ดเพิ่มขึ้น
เลย.แต่ NH4NO3.และ (NH4)2SO4 ส่งผลให้ปริมาณการ
สะสมทองแดง และสังกะสีในเมล็ดเพิ่มขึ้น ส่วน EDTA 
ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการสะสมตัวของทองแดง 
และสังกะสี ในเมล็ดแต่อย่างใดเมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
โลหะทุกชนิดที่สะสมในเมล็ดที่วัดได้ กับค่ามาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเป้ือนของโลหะหนักในอาหาร 
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) จะเห็นได้ว่าปริมาณตะกั่วเกินค่า
มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนของโลหะหนักใน
อาหาร (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซึ่งไม่แนะน้าให้น้าไป
บริโภค 
 

สรุปและวิจารณ์ 
ดินที่น้ามาวิจัยเป็นดินร่วนปนทราย มีความ

อุดมสมบูรณ์ต่้า เมื่อน้ามาเติมโลหะหนักให้มีความ
เข้มข้นของตะกั่ว 550 mg/kg, สังกะสี 140 mg/kg 

และทองแดง 350 mg/kg ตามล้าดับ แล้วน้ามาปลูก
ทานตะวั นสายพัน ธุ์ แปซิ ฟิ ก โดย  เติ มNH4 NO3, 
(NH4)2SO4 และ EDTA ลงไปในระหว่างการปลูก พบว่า
NH4NO3 ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของการสะสมตัวของ
โลหะในพืชมากที่สุด รองลงมาคือ (NH4)2SO4 ส่วน 
EDTA ไม่ส่งผลให้การสะสมตัวของโลหะในพืชเพิ่มขึ้น 
เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนในเมล็ด จะพบว่าเกลือทั้ง 3 
ชนิด ไม่ส่งผลให้เพิ่มการสะสมตัวของตะกั่วในเมล็ดแต่
อย่างไร แต่ NH4NO3 และ (NH4)2SO4 ส่งผลให้มีการ
สะสมตัวของทองแดง และสังกะสีเพิ่มขึ้นในเมล็ด 
ปริมาณโลหะหนักที่พบในเมล็ดที่ปลูกในดินปนเปื้อนจะ
มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนของ
โลหะหนักในอาหาร (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซึ่งไม่ควร
น้าไปบริโภค 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาที่ดิน ชุดดินชุมพวง ชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย 
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