
ว.วิทย. มข. 46(4) 732-743 (2561)  KKU Sci. J. 46(4) 732-743 (2018) 

 

 

 

 
 

ผลของถานชีวภาพรวมกับเหล็กอดีีทีเอตอผลผลิต การดูดใชธาตุอาหาร 

และการเคลื่อนยายธาตุเหล็กในผักกาดหอม (Lactuca sativa var.crispa) 

Effects of Biochar and Fe-EDTA on Yield, Nutrient Uptake and Iron 

Translocation in Lettuce (Lactuca sativa var.crispa) 
 

สายชล สุขญาณกิจ1*  สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ1  ธนภัทร ปลื้มพวก2  และธนวรรณ พาณิชพัฒน3 
1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

2ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลกูพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
3ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

*Corresponding Author, E-mail: saychol.agri@gmail.com 
 

Received: 26 June 2017  Revised: 3 February 2018  Accepted: 5 July 2018 

 

บทคัดยอ 

 ทําการทดลองเพ่ือศึกษาผลของถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอตอผลผลิต การดูดใชธาตุอาหาร และการเคลื่อนยายธาตุเหล็กใน

ผักกาดหอม วางแผนการทดลองแบบ 2x5 factorial in randomized complete block โดยปจจัยที่แรก คือไมใสถานชีวภาพ (A1) และใส

ถานชีวภาพรวมกับวัสดุปลูก (A2) ปจจัยท่ีสอง คือความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอ 5 ระดับ คือ 0 (B1), 25 (B2), 50 (B3), 75 (B4) และ 100 

(B5) มก. Fe/กก. ทําการทดลองจํานวน 3 ซ้ํา ผลการศึกษาพบวา การใชถานชีวภาพชวยลดความเปนพิษของเหล็กได โดยผักกาดหอมจะ

แสดงความเปนพิษของเหล็กที่ระดับความเขมขน 100 มก. Fe/กก. ขณะที่การไมใชถานชีวภาพทําใหผักกาดหอมแสดงความเปนพิษของ

เหล็กที่ความเขมขน 75 มก. Fe/กก. การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 0-75 มก. Fe/กก. ผักกาดหอมมีความกวางทรงพุม 

น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงไมแตกตางกันทางสถิติ ในสวนของการดูดใชไนโตรเจนในพืชมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

สวนโพแทสเซียม และเหล็กมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(p≤0.01) ขณะท่ีการดูดใชฟอสฟอรัสไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

(p≥0.05)  โดยชุดการทดลองที่ A1B3, A2B1 และ A1B5 ใหคาการดูดใชไนโตรเจน โพแทสเซียม และเหล็กในพืชสูงที่สุด (0.78, 3.16 ก./ตน 

และ 38.29 มก./กก. ตามลําดับ) การใชถานชีวภาพทําใหการเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากวัสดุปลูกสูสวนเหนือดินของพืช (BCF) มีคาลดลง 

ขณะที่การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. ใหคาการเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากรากสูสวนเหนือดิน (TF) สูง

ที่สุด ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 0, 25, 75 และ 100 มก. Fe/กก.    
 

ABSTRACT 

 A greenhouse study was conducted to determine the effect of biochar and Fe-EDTA on the yield, nutrient 

uptake and iron translocation in lettuce.  It was arranged in a 2x5 factorial in randomized complete block design with 

three replications.  The first consist of no biochar (A1)  and biochar with growing medium (A2)  while the second factor 
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comprised five rates of Fe-EDTA: 0 (B1), 25 (B2), 50 (B3), 75 (B4) and 100 (B5) mg Fe/kg. The results revealed that biochar 

could reduce iron toxicity observed at 100 mg Fe/kg.  while no biochar treatment showed iron toxicity at 75 mg Fe/kg. 

The biochar was used in combination with Fe-EDTA at 0-75 mg Fe/kg.  Lettuce width, fresh and dry weight were not 

significantly different. Furthermore, nitrogen uptake was significantly different (p≤0.05). Potassium and iron uptake were 

highly significant difference (p≤0.01)  while phosphorus uptake was not significantly different.  The treatments of A1B3, 

A2B1 and A1B5 gave the highest of nitrogen, potassium and iron uptake ( 0. 78, 3. 16 g/plant and 38. 29 mg/plant, 

respectively). Biochar could reduce iron translocation from the growing medium to the shoot (BCF). The translocation of 

iron from the root to the shoot (TF) was highest when biochar was used in combination with Fe-EDTA at 100 mg Fe/kg. 

but it was not statistically different from that obtained when no biochar was applied along with Fe-EDTA at 0, 25, 75 and 

100 mg Fe/kg. 
 

คําสําคัญ: ถานชีวภาพ  เหล็กอีดีทีเอ  ผลผลิต  การดูดใชธาตุอาหาร  ผักกาดหอม 

Keywords: Biochar, Fe-EDTA, Yield, Nutrient uptake, Lettuce 
 

บทนํา 

 ถานชีวภาพเปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการเผาไหม

แบบไรอากาศ (pyrolysis) อุดมไปดวยคารบอนที่มีความเสถียร 

สามารถใชเปนวัสดุปรับปรุงดินเนื่องจากชวยปรับปรุงผลิตภาพ

ของดิน (soil productivity) กลาวคือสามารถเพ่ิมความสามารถ

ในการดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชในดิน อีกทั้งชวยปรับปรุง

โครงสรางดินใหสามารถระบายน้ําและอากาศไดดีข้ึน นอกจากนี้

ยังสามารถลดกาซเรือนกระจก และเพ่ิมความสามารถในการกัก

เก็บคารบอนในดิน (Lehmann, 2007; Chen et al. , 2010; 

Laird et al., 2010; Fellet et al., 2011; Thammasom et al., 

2016) ซึ่งถือวามีประโยชนทั้งในดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

Liu et al. (2014) รายงานวาการใชถานชีวภาพในอัตรา 20 และ 

40 ตันตอเฮกตาร สามารถยกระดับคาพีเอชของดินได 0.6 และ 

1.3 หนวย ตามลําดับ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในดินที่เปน

กรดเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของพีเอชจะสงผลใหธาตุอาหารพืชบาง

ชนิดละลายออกมาและเปนประโยชนตอพืชไดมากข้ึน (ยงยุทธ, 

2558) ดานความสามารถในการกักเก็บคารบอนในดิน ถาน

ชีวภาพถือวาเปนแหลงคารบอนในดินที่สําคัญเน่ืองจากมีความ

คงทนตอการสลายตัวโดยจุลินทรียดิน แตถึงกระน้ันอิทธิพลท่ีมี

ความโดดเดนในการสลายตัวของถานชีวภาพที่เติมลงสูดินก็ยังคง

ม าจ ากจุ ลิ นทรี ย ดิ น เป นหลั ก  ( Kuzyakov et al. , 2 009 ; 

Steinbeiss et al., 2009; Jiang et al., 2016) 

ดานธาตุเหล็กน้ันถือเปนจุลธาตุท่ีมีความสําคัญตอการ

เจริญเติบโตของพืช เนื่องจากเปนองคประกอบและชวยสราง

คลอโรฟลล มีความจําเปนในการสังเคราะหโปรตีนในคลอโร-

พลาสต เปนองคประกอบของเอ็นไซม และเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน-รีดักชันในพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 

ในการทดลองน้ีมุงเนนการศึกษาถึงบทบาทของธาตุเหล็ก ซึ่งใชใน

รูปของ Fe-EDTA เนื่องจากผักกาดหอมเปนพืชที่บริโภคใบสด 

ธาตุเหล็กเปนธาตุท่ีมีบทบาทสําคัญตอความเขียวของใบ ซึ่งหาก

พืชไดรับธาตุ เหล็กไม เ พียงพอ จะทําให เกิดสภาวะพรอง

คลอโรฟลล (ยงยุทธ, 2558) ความเขียวของใบลดลง สงผลถึง

คุณภาพของผลิตผล ดังนั้นจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมุงเนน

ศึกษาผลของการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอที่มีตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม ลักษณะการแสดงออก

ของพืชเมื่อไดรับธาตุเหล็กในปริมาณที่แตกตางกัน และการสะสม

และการเคลื่อนยายธาตุเหล็กในตนผักกาดหอม 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การดาํเนินการวิจัย 

ทําการปลูกพืช โดยใชผักกาดหอมพันธุบิ๊กบูม ของ

บริษัทฉั่วยงเซงพันธุพืช จํากัด เปนพืชทดลองในโรงเรือนของ

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วางแผนการทดลองแบบ 

2x5 factorial in RCBD ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย 2 

ปจจัย ปจจัยแรก คือ ไมใสถานชีวภาพ (A1) และใสถานชีวภาพ

รวมกับวัสดุปลูก (A2) ปจจัยท่ีสอง คือ ระดับของเหล็กอีดี-ทีเอที่

ใช 5 ระดับ ไดแก 0 (B1), 25 (B2), 50 (B3), 75 (B4) และ 100 
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(B5) มก. Fe/วัสดุปลูก 1 กก. ทําการปลูกผักกาดหอมในถุงเพาะ

ชําขนาดความจุถุง 10 กก. โดยใชวัสดุปลูกซึ่งเตรียมจากทราย 4 

สวน และถานชีวภาพ 1 สวน ผสมใหเขากัน สวนชุดการทดลองที่

ไมใชถานชีวภาพ ใชทรายเปนวัสดุปลูกเพียงอยางเดียว วิเคราะห

สมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกที่ใชในการทดลองตามวิธีการของ 

National Soil Survey Center (1996) ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากนั้นนําวัสดุปลูกทีเ่ตรียมเสรจ็เรยีบรอยแลวใสในถุงเพาะชํา ถุง

ละ 8 กก. และทําการผสมกับเหล็กอีดีทีเอในอัตราตางๆ ตามชุด

การทดลอง ทุกชุดการทดลองใสปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม ในรูปของปุยยูเรีย ซเูปอรฟอสเฟต และโพแทสเซยีม

คลอไรดอัตรา 200 มก./วัสดุปลูก 1 กก. โดยใสหลังจากยายกลา

พืชลงปลูกในถุงเพาะชําแลว 7 วัน ดานการปลูกพืชน้ัน เพาะกลา

ผักกาดหอมในถาดหลุมโดยใชพีตมอสสเปนวัสดุเพาะ เมื่อตนกลา

อายุได 14 วัน จึงยายลงเพาะในถุงเพาะชําที่เตรียมไวจํานวน 1 

ตน/ถุง ทําการรดน้ําทุกวัน และเก็บผลผลิตท่ี 40 วัน หลังยาย

กลาปลูก 
 

ตารางที่ 1 สมบัติของวสัดุปลูกที่ใชในการทดลอง 

สมบัตขิองวัสดปุลูก ถานชีวภาพ ทราย 

คาพีเอช (pH) 8.55 7.80 

คาการนําไฟฟา (เดซิซีเมนส/ม.) 0.61 0.07 

อินทรียวัตถุ (ก./กก.) 101.70 0.70 

คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (มิลลิอิควเิวเลนต/100 ก.) 5.01 0.63 

ไนโตรเจนทั้งหมด (ก./กก.) 9.90 1.00 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ก./กก.) 4.80 0.90 

โพแทสเซียมทั้งหมด (ก./กก.) 19.00 0.70 

แคลเซยีมทั้งหมด (มก./กก.) 3,553.73 97.11 

แมกนีเซียมทั้งหมด (มก./กก.) 3,230.91 225.38 

โซเดียมทั้งหมด (มก./กก.) 2,134.06 43.40 

เหล็กทั้งหมด (มก./กก.)  12,177.93 4,098.20 
 

2. การบันทึกผลการทดลอง 

2.1 การเจริญเติบโต 

ทําการวัดคาความเขียวของใบที่ระยะเก็บเก่ียวโดย

เ ค รื่ อ ง  SPAD meter ( SPAD- 5 0 2  Minota, Osaka, Japan) 

จากนั้นวัดความสูง และความกวางทรงพุมของผักกาดหอมที่

ระยะเก็บเก่ียว แลวตัดบริเวณโคนตนเพ่ือนํามาลางใหสะอาดดวย

น้ํากลั่นแลวชั่งนํ้าหนักเปนน้ําหนักสด จากนั้นนําไปอบแหงที่

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนด

ชั่ งน้ํ าหนักแห งหลังอบอีกครั้ ง  (Panich-pat and Srinives, 

2009) 

2.2 ความเขมขนของธาตุอาหารพชื 

 วิเคราะหธาตุตางๆ ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม และเหล็ก โดยนําตัวอยางพืชหลังอบแหงมาบดและ

รอนผานตะแกรงขนาด 0.5 มม. ช่ังตัวอยางจํานวน 0.2 ก. ใส

หลอดทดลองขนาด 75 มล. โดยในการวิเคราะหไนโตรเจน ยอย

สลายตัวอยางดวยกรดซัลฟวริก เขมขนปริมาตร 10 มล. 

(Bremner and Mulvaney, 1982)  สวนการวิเคราะหฟอสฟอรสั 

โพแทสเซียม และเหล็ก ยอยสลายตัวอยางดวยกรดผสมซึ่ง

ประกอบดวยกรดไนตริกและกรดเปอรคลอริกอัตราสวน 5 ตอ 2 

ปริมาตร 10 มล. (Pequerul et al., 1993) หลังจากยอยสลายตวั

อยางเสร็จ วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยวิธี Kjeldahl 

method (Bremner and Mulvaney, 1982) ปริมาณฟอสฟอรสั

ทั้งหมดโดยวิธีการเทียบสี (vanado-molybdate yellow color 

method) ดัวยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 

4 4 0  น า โ น เ ม ต ร  (Murphy and Riley, 1 9 6 2 )  ป ริ ม าณ

โพแทสเซียมและเหล็ก วัดดวยเครื่อง atomic absorption 

spectrophotometer 

2.3 การดูดใชธาตุอาหารและเคลื่อนยายธาตุเหล็กในวัสดุปลูก

และในพืช 

 การดูดใชธาตุอาหาร (Nutrient uptake, NU) เปน

คาที่บอกถึงความสามารถในการดูดใชธาตุอาหารเขาไปในเนื้อเยื่อ

พืช คํานวณไดดังสมการที่ 1 (Akinrinde and Gaizer, 2006) 

ส วนคาการเคลื่ อนย ายธาตุ เหล็ก ในวัสดุปลูกและ ใน พืช 

( bioconcentration and translo- cation factor, BCF and  



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4 735 

 

TF) เปนคาที่ใชเพ่ือบงบอกถึงประสิทธิภาพในการเคลื่อนยายธาตุ

โลหะมาสะสมในสวนตางๆ ของตน คํานวณไดจากสมการที่ 2 

และ 3 (สายชล และธนวรรณ, 2556; Zhao et al., 2011)  

 

 

 

เ มื่ อ  C nutrient คื อ  ความ เข มข นของธาตุอาหาร 

(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก) ในเนื้อเยื่อพืช, B 

คือ ชีวมวลสวนเหนือดินของพืช, Fe plant คือ ความเขมขนของ

เหล็กในพืช, Fe growing media คือ ความเขมขนของเหล็กในวัสดุ

ปลูก, Fe shoot คือ ความเขมขนของเหล็กในสวนเหนือดินของพืช 

และ Fe root ความเขมขนของเหล็กในราก 

2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 ผลการทดลองที่ไดนํามาวิเคราะหความแปรปรวนดวย

วิธี analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยในแตละชุดการทดลองดวยวิธี Duncan’s 

new multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

(p≤0.05) 
 

ผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโตของผักกาดหอม 

 การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพิจารณาจากคาความ

เขียวของใบ ความสูง ความกวางทรงพุม น้ําหนักสด และน้ําหนัก

แหง (ตารางที่  2 ) พบวา การใชถ านชีวภาพ (A2) ทําให

ผักกาดหอมมีคาความเขียวของใบแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p≤0.05) เทากับ 18.84 ขณะที่น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง

พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดย

การใชถานชีวภาพ (A2) ใหคาน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง 77.79 

และ 16.54 ก. ตามลําดับ สวนคาความสูงและความกวางทรงพุม

นั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05)  ขณะที่การใชเหล็กอี

ดีทีเอสงผลใหผักกาดหอมมีคาความเขียวของใบและน้ําหนักสด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p≤0.01) และแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  ตามลําดับ โดยการใชเหล็กอีดีทีเอ

ความเขมขน 25 มก. Fe/กก. (B2) ใหคาความเขียวของใบเทากับ 

22.28 ซึ่งไมแตกตางจากชุดการทดลอง B3 สวนคาน้ําหนักสดนั้น

พบวา การใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 50 มก. Fe/กก. (B3) ให

คาน้ําหนักสดสูงท่ีสุด ซึ่งคาที่ไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ

ชุดการทดลอง B1, B2 และ B4 สวนคาความสูงนั้นไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05) เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง

การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอพบวา มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ของความกวางทรงพุม ขณะที่

คาความเขียวของใบ น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงพบวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดยชุดการทดลอง

ที่ A1B3 ใหคาความเขียวของใบสูงที่สุด (23.50) ซึ่งไมแตกตาง

ทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A1B2, A2B1 และ A2B2 ชุดการ

ทดลองท่ี A2B1 ใหคาความกวางทรงพุมสูงท่ีสุด (20.66 ซม.) ซึ่ง

ไมแตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองท่ี A1B2, A1B3, A1B5, 

A2B2, A2B3 และ A2B4 ชุดการทดลองท่ี A2B1 ใหคาน้ําหนัก

สดสูงท่ีสุดเทากับ 93.79 ก. ซึ่งคาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติกับ

ชุดการทดลองท่ี A2B2, A2B3 และ A2B4 สวนคาน้ําหนักแหงนัน้ 

ชุดการทดลองที่ A2B4 ใหคาน้ําหนักแหงสูงที่สุด (17.00 ก.) ซึ่ง

ไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A2B1, A2B2, A2B3 

และ A2B5 การที่พืชไดรับธาตุเหล็กในความเขมขนสูงนั้นมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน (รูปท่ี1) โดยในชุดการ

ทดลองท่ีไมใชถานชีวภาพ ความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอ 75 มก. 

Fe/กก. เปนตนไป พืชแสดงอาการขอบใบตายอยางชัดเจน สวน

ในชุดการทดลองที่ใชถานชีวภาพ อาการใบตายของพืชจะ

แสดงออกเมื่อไดรับเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. 

 

 

 

NU = C nutrient X B --------------------------------------- (1) 
BCF = (Fe plant) / (Fe growing media) -------------------- (2) 
TF = (Fe shoot) / (Fe root) ------------------------------- (3) 
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รูปที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตของผักกาดหอม (A-E คือผักกาดหอมที่ปลูกในวัสดุปลูกท่ีไมมีถานชีวภาพซึ่งไดรับ FeEDTA ใน

อัตรา 0, 25, 50, 75 และ 100 มก. Fe/วัสดุปลูก 1 กก. ตามลําดับ สวน F-J คือผักกาดหอมท่ีปลูกในวัสดุปลูกที่มีถาน

ชีวภาพเปนองคประกอบ และไดรับ Fe-EDTA ในอัตรา 0, 25, 50, 75 และ 100 มก. Fe/วัสดุปลูก 1 กก. ตามลําดับ) 
 

2. ความเขมขนของธาตุอาหารในผักกาดหอม 

การใชถานชีวภาพมีผลทําใหความเขมขนของไนโตรเจน 

โพแทสเซียม และเหล็ก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ (p≤0.01) (ตารางท่ี 3) ชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพให

คาความเขมขนของไนโตรเจนและเหล็กสูงที่สุด (46.23 ก./กก. 

และ 1,234.85 มก./กก.) สวนความเขมขนของฟอสฟอรัสไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05)) ขณะที่การใชเหล็กอีดีทีเอที่

ระดับความเขมขนตางๆ สงผลใหไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหลก็ 

มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) สวน

โพแทสเซียมนั้น พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) โดยที่ระดับความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอ 0 มก. Fe/

กก. (B1) ใหคาความเขมขนของไนโตรเจนสูงที่สุด (46.53 ก./

กก.) แตไมแตกตางกับชุดการทดลอง B2 และ B3 ชุดการทดลอง 

B5 (100 มก. Fe/กก.) ใหคาความเขมขนของฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด 

(24.46 ก./กก.) แตไมตางกันทางสถิติกับ B4 การไมใชเหล็ก 

อีดีทีเอ (0 มก. Fe/กก.) (B1) ทําใหผักกาดหอมมีความเขมขน

ของโพแทสเซียมสูงที่สุด แตไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการ

ทดลอง B2, B3 และ B4 สวนความเขมขนของเหล็กนั้นพบวา 

การใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. (B5) ทําให

ผักกาดหอมมีความเขมขนของเหล็กสูงที่สุด (2,109.48 มก./กก.) 

เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็ก 

อีดีทีเอพบวามีปฏิสัมพันธรวมกัน มีผลใหความเขมขนของ

ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p≤0.05) ขณะที่ความเขมขนของโพแทสเซียมและเหล็กมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดยชุดการ

ทดลองท่ี A1B3 ใหความเขมขนของไนโตรเจนสูงที่สุด (49.70 ก./

กก.) ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองท่ี A1B1, 

A1B2, A1B4, A1B5, A2B1 และ A2B2 ด านความเขมข นของ

ฟอสฟอรัสในเน้ือเยื่อพืช ชุดการทดลองที่ A1B5 ใหคาความเขมขน

ของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (25.83 ก./กก.) แตไมแตกตางทางสถิติกับ

ชุดการทดลองท่ี A1B4 และ A2B5 ความเขมขนของโพแทสเซียม

นั้น พบวาชุดการทดลองท่ี A2B1 ใหคาโพแทสเซียมสูงที่สุด 

(190.23 ก./กก.) แตไมแตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A2B3 

และ A2B4 และสวนความเขมขนของเหล็กในเนื้อเยื่อพืช ชุดการ

ทดลองท่ี A1B5 ใหคาความเขมขนของเหล็กในเนื้อเยื่อพืชสูงที่สุด 

(2,476.08 มก./กก.) 
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ตารางที่ 2 ผลของถานชีวภาพและเหล็กอีดีทีเอตอคาความเขียวใบ ความสูง ความกวางทรงพุม นํ้าหนักสด และน้ําหนักแหงของ

ผักกาดหอม 

ชุดการทดลอง ความเขยีวใบ(SPAD unit) ความสูง (ซม.) ความกวางทรงพุม (ซม.) น้ําหนักสด (ก./ตน) 
น้ําหนักแหง  

(ก./ตน) 

ถานชีวภาพ (A) 

ไมใชถานชีวภาพ (A1) 17.05b 14.50 17.33 55.34b 15.44b 

ใชถานชีวภาพ (A2) 18.84a 15.60 18.40 77.79a 16.54a 

F-test (A) * ns ns ** ** 

เหล็กอีดีทีเอ (B) 

0 มก. Fe/กก. (B1) 19.31b 16.25 18.08 71.69a 15.87 

25 มก. Fe/กก. (B2) 22.28a 16.33 18.83 64.52ab 16.08 

50 มก. Fe/กก. (B3) 21.15ab 15.16 17.50 78.82a 16.34 

75 มก. Fe/กก. (B4) 16.25c 12.83 18.06 67.65a 15.99 

100 มก. Fe/กก. (B5) 10.17d 14.66 16.66 50.15b 15.68 

F-test (B) ** ns ns * ns 

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (A X B) 

A1B1 17.30cd 15.83 15.50c 49.59c 15.12e 

A1B2 22.20ab 16.66 19.33ab 57.66c 15.87bcde 

A1B3 23.50a 14.00 17.66abc 67.73bc 15.78cde 

A1B4 14.00d 11.33 16.00bc 48.46c 14.98e 

A1B5 8.23e 14.66 17.66abc 53.29c 15.74de 

A2B1 21.33abc 16.66 20.66a 93.79a 16.61abc 

A2B2 22.36ab 16.00 18.33abc 71.39abc 16.30abcd 

A2B3 18.80bc 16.33 17.33abc 89.90ab 16.90ab 

A2B4 18.50bc 14.33 20.00a 86.84ab 17.00a 

A2B5 13.20d 14.67 15.66c 47.10c 15.92abcde 

F-test (AXB) ** ns * ** ** 

%CV 12.96 14.89 9.96 19.48 3.59 

**,* คาเฉลี่ยในแตละชุดการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05), ns คาเฉลี่ยในแตละชุดการ

ทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ (p≥0.05)  เปรียบเทียบดวยวิธี DMRT, โดยตัวเลขที่กํากับดวยตัวอักษร a มีคามากกวาตัวเลขที่กํากับดัวยตัวอักษร b, c, d และ e 

ตามลําดับ 
 

3. การดดูใชธาตุอาหารและการเคลื่อนยายธาตุเหล็ก 

 ปฏิสัมพันธระหวางการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็ก 

อีดีทีเอตอการดูดใชไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหลก็ 

(รูปที่ 2) พบวามีผลตอการดูดใชไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p≤0.05) ขณะที่โพแทสเซียม และเหล็กนั้น พบวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) สวนการดูดใช

ฟอสฟอรัสนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05) ชุดการ

ทดลองที่ A1B3 (ไมใชถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอ

ความเขมขน 50 มก.Fe/กก.) ใหคาการดูดใชไนโตรเจนสูงที่สุด 

ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่  A1B1, A1B2, 

A2B1 และ A2B2 การดูดใชโพแทสเซียมในพืชนั้น พบวาการใช

ถานชีวภาพเพียงอยางเดียวโดยไมใชเหล็กอีดีทีเอ (A2B1) ใหคา

การดูดใชโพแทสเซียมสูงที่สุด ซึ่งไมแตกตางจากชุดการทดลองที่ 

A2B3 และ A2B4 สวนการดูดใชเหล็กนั้น พบวาชุดการทดลองท่ี

ไมใชถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. 

Fe/กก. (A1B5) ใหคาการดูดใชเหล็กสูงท่ีสุด ขณะที่ชุดการ

ทดลองทีมีการใชถานชีวภาพเพียงอยางเดียวโดยไมใชเหล็กอีดีที

เอ (A2B1) ใหคาการดูดใชเหล็กในพืชต่ํา ท่ีสุด ซึ่งคาที่ไดไม

แตกตางจากชุดการทดลองที่ A1B1, A1B2, A2B2, A2B3 และ 

A2B4 
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ในสวนของการเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากวัสดุปลูกสูสวน

เหนือดินของพืช และจากรากสูสวนเหนือดิน พิจารณาจากคา 

BCF และ TF (รูปท่ี 3) จากผลการทดลอง พบวามีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญยิ่ ง (p≤0.01) และมีความแตงตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพ

รวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. (A1B5) 

ใหคา BCF สูงที่สุด ซึ่งคาท่ีไดไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการ

ทดลองท่ี A1B4 และ A2B5 สวนคา TF พบวาชุดการทดลองที่ใช

ถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/

กก. (A2B5) ใหคา TF สูงที่สุด แตไมแตกตางจากชุดการทดลองที่ 

A1B1, A1B2, A1B4 และ A1B5 

 

ตารางที่ 3 ผลของถานชีวภาพและเหล็กอดีทีีเอตอความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม และเหล็กในผักกาดหอม 

ชุดการทดลอง 
ความเขมขนของธาตุอาหาร (ก./กก.) เหล็ก  

(มก./กก.) ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

ถานชีวภาพ (A) 

ไมใชถานชีวภาพ (A1) 46.23a 21.80 120.26b 1,234.85a 

ใชถานชีวภาพ (A2) 39.81b 21.09 163.56a 768.65b 

F-test (A) ** ns ** ** 

เหล็กอีดีทีเอ (B) 

0 มก. Fe/กก. (B1) 46.53a 19.03b 150.71a 384.07d 

25 มก. Fe/กก. (B2) 45.43a 20.23b 135.68ab 603.27cd 

50 มก. Fe/กก. (B3) 43.61ab 20.13b 142.56a 715.17c 

75 มก. Fe/กก. (B4) 39.63b 23.28a 151.13a 1,196.79b 

100 มก. Fe/กก. (B5) 39.90b 24.46a 130.21b 2,109.48a 

F-test (B) ** ** * ** 

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (A X B) 

A1B1 47.50a 18.30c 111.20d 426.86cd 

A1B2 45.53a 20.40bc 105.03d 758.80cd 

A1B3 49.70a 18.70c 111.80d 870.54c 

A1B4 44.86a 25.80a 122.96d 1,641.99b 

A1B5 43.56a 25.83a 151.80c 2,476.08a 

A2B1 45.56a 19.76bc 190.23a 341.27d 

A2B2 45.33a 20.06bcd 66.33bc 447.74cd 

A2B3 37.53b 21.56bc 173.33ab 559.80cd 

A2B4 34.40b 20.96bc 179.30ab 751.60cd 

A2B5 36.23b 23.10ab 108.60d 1,742.88b 

F-test (AXB) * * ** ** 

%CV 7.71 8.75 8.39 24.07 

**,* คาเฉลี่ยในแตละชุดการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05), ns คาเฉลี่ยในแตละชุดการ

ทดลองไมมีความแตกตางทางสถติิ (p≥0.05)  เปรียบเทียบดวยวธิี DMRT, โดยตัวเลขที่กํากับดวยตัวอักษร a มคีามากกวาตัวเลขทีก่ํากับดัวยตวัอกัษร b, c และ d ตามลาํดับ 
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รูปที่ 2 ปฏิสัมพันธระหวางถานชีวภาพรวมกับเหล็กอดีีทีเอตอการดูดใชไนโตรเจน (A) ฟอสฟอรสั (B) โพแทสเซียม (C) และเหล็ก 

(D) ในผักกาดหอม 

 

 
 

รูปที่ 3 ปฏิสัมพันธระหวางถานชีวภาพรวมกับเหล็กอดีีทีเอตอคา bioconcentration factor (A)  และคา translocation factor 

(B) ของผักกาดหอม 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 ในการศึกษาการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอ 

พบวามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน โดยพิจารณา

จากคาความเขียวของใบ ความกวางของทรงพุม น้ําหนักสด และ

น้ําหนักแหง การใชถานชีวภาพนั้นมีผลใหผักกาดหอมสามารถ

เจริญเติบโตไดดีกวาการไมใชถานชีวภาพ ดังเห็นไดจากการ

เพ่ิมขึ้นของคาความเขียวของใบ น้ําหนักสดและน้ําหนักแหง 

(ตารางที่ 2) สอดคลองกับ จาวภา และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาการ

ใชถานชีวภาพตอสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของขาวนา

หวานน้ําตม พบวาการใชถานชีวภาพมีผลตอการเจริญเติบโตของ
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ขาวในระยะแรก ที่อายุ 30 และ 45 วันหลังหวานขาว โดยทําให

ขาวมีความสูง จํานวนหนอ/ตน พื้นที่ใบ น้ําหนักแหงสวนเหนือ

ดิน สูงกวาชุดการทดลองท่ีไมใสถานชีวภาพ Pandian et al. 

(2016) ศึกษาผลของการใชถานชีวภาพเพื่อปรับปรุงสมบัติทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพของดินและผลผลิตถ่ัวลิสงในดิน 

อัลฟโซลสเขตกึ่งรอน พบวาการใชถานชีวภาพชวยปรับปรงุสมบัติ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินไดดีและชวยเพิ่มผลผลิต 

ถั่วลิสงไดมากกวาการไมใชถานชีวภาพถึง 29 เปอรเซ็นต ดาน

การใชเหล็กอีดีทีเอนั้น พบวาความเขมขน 50 มก. Fe/กก. ชวย

สงเสริมใหผักกาดหอมมีน้ําหนักสดสูงท่ีสุด แตเมื่อพิจารณาขอมูล 

(ตารางที่ 2) พบวาความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอในชวงระหวาง 

0-75 มก. Fe/กก. ใหคาน้ําหนักสดของผักกาดหอมไมแตกตางกัน 

ขณะที่คาความเขียวของใบนั้น พบวาความเขมขนของเหล็ก 25 

มก. Fe/กก. ทําใหผักกาดหอมมีความเขียวสูงที่สุด แตไมแตกตาง

จากการใชที่ความเขมขน 50 มก. Fe/กก. ธาตุเหล็กถือเปนธาตุที่

มีความสําคัญตอพืชมีสวนชวยในการเจริญเติบโต ชวยในการ

สรางคลอโรฟลล ดังนั้นหากพืชไดรับธาตุเหล็กไมเพียงพอ จะมีผล

ใหเกิดอาการเหลืองซีด แตหากไดรับในปริมาณมากเกินไป จะมี

ผลทําใหเกิดอาการใบแหงตาย การเจริญเติบโตของใบและราก

ลดลง (ยงยุทธ, 2558) Ramirez and Lang (1997) ศึกษาความ

เขมขนของธาตุเหล็กตอการเจริญเติบโตและการเกิดอาการเหลอืง

ซีดในตน Holiday cactus พบวา การเพ่ิมขึ้นของระดับความ

เขมขนเหล็กสงผลใหพืชมีน้ําหนักแหงและความสูงลดลง ในทาง

ตรงขามความเขมขนของเหล็กท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหพืชแสดงอาการซีด

เหลืองเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับผลการทดลองที่ได โดยจากรูปที่ 

1 จะเห็นไดวาชุดการทดลองท่ีไมใชถานชีวภาพ ความเขมขนของ

เหล็กอีดีทีเอ 75 มก. Fe/กก. พืชแสดงอาการขอบใบตาย และ

เมื่อเพ่ิมความเขมขนเปน 100 มก. Fe/กก. พืชมีการแสดงอาการ

ใบตายเพ่ิมมากขึ้น สวนในชุดการทดลองท่ีมีการใชถานชีวภาพพืช

เริ่มแสดงอาการใบตายอยางชัดเจนที่ระดับความเขมขนเหล็ก 

100 มก. Fe/กก. ดังนั้นอาจกลาวไดวา ถานชีวภาพสามารถลด

ความเปนพิษของเหล็กที่มากเกินไปได เนื่องจากถานชีวภาพมี

คุณสมบัติในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดดี มีความพรุนในตัว

สูง คุณสมบัติเหลานี้จึงมีสวนสําคัญในการชวยลดระดับความเปน

พิ ษข อ ง ธ า ตุ อ า ห า รพื ช ส ว น เ กิ น ไ ด  ( Lehmann, 2 0 0 7 ; 

Thammasom et al., 2016) และจากขอมูลปฏิสัมพันธรวม

ระหวางถานชีวภาพ และเหล็กอีดีทีเอ จะเห็นไดวาการใชถาน

ชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความเขมขนตั้งแต 0-75 มก. Fe/กก. 

ใหคาความกวางทรงพุม น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงไมแตกตาง

กัน อาจกลาวไดวาการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอในชวง

ความเขมขน 0-75 มก. Fe/กก. ไมมีผลในการสงเสริมการ

เจริญเติบโต แตอัตราความเขมขนของเหล็กที่สูงกวา 75 มก./กก. 

จะมีผลในการลดการเจริญเติบโตของผักกาดหอม 

 ความเขมขนและการดูดใชธาตุอาหารพิจารณาจากธาตุ

อาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุ

เหล็กซึ่งเปนธาตุท่ีเติมลงไปเพ่ือเปนตัวแปรในการศึกษานี้ โดย

การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอพบปฏิสัมพันธดานความ

เขมขนและการดูดใชธาตุอาหารอยางชัดเจน ระดับเหล็กอีดีทีเอที่

เพ่ิมขึ้นสงผลใหความเขมขนของไนโตรเจนและโพแทสเซียมในพชื

ลดลง ในทางตรงขามการเพิ่มความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอทําให

ความเขมขนของฟอสฟอรัสและเหล็กในพืชเพ่ิมมากขึ้น อันตร

กิริยาของธาตุ เหล็กตอธาตุอาหารหลัก ( ไนโตรเจน และ

โพแทสเซียม) สวนใหญนั้นมีผลในเชิงลบ (ยงยุทธ, 2558) 

เนื่องจากการดูดใชธาตุเหลาน้ีพืชจะดูดในรูปของแคตไอออน 

(NH4
+ และ K+) ทําใหเกิดการแกงแยงกับธาตุเหล็กซึ่งพืชจะดูดใช

ในรูป Fe2+ หรือ Fe3+ ซึ่งเปนรูปของแคตไอออนเพ่ือเขาสูรากพืช

เชนเดียวกัน ซึ่งกรณีท่ีในสารละลายดินหรือในวัสดุปลูกมี Fe2+ 

หรือ Fe3+ ในปริมาณมาก พืชจึงดูดใชไนโตรเจนและโพแทสเซียม

ไดลดลง ในทางตรงขามการดูดใชฟอสฟอรัสของพืชจะดูดในรูป

ของ H2PO4
- หรือ HPO4

2- ซึ่งเปนรูปของแอนไอออนทําใหไมเกิด

การแกงแยงในการเขาสูรากพืชเหมือนธาตุที่อยูในรูปแคตไอออน 

ฟอสฟอรัสจึงมีโอกาสในการถูกดูดใชมากกวาธาตุอาหารหลักตัว

อ่ืน (Robson and Pitman, 1983; Fageria, 2001) และจากการ

ทดลองจะเห็นวาการไมใชถานชีวภาพทําใหความเขมขนของ

เหล็กในพืชสูงกวาการใชถานชีวภาพ ซึ่งเปนเพราะการทดลองนี้

ใชเหล็กในรูปของเหล็กอีดีทีเอ ซึ่งจัดอยูในรูปของเหล็กคีเลต 

เหล็กในรูปนี้จะไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนๆ ที่จะทําใหเกิดการ

ตกตะกอน ดังนั้นพืชจึงสามารถดูดเหล็กไปสะสมในสวนตางๆ ได

งาย (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) แตถานชีวภาพนั้น

เปนวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับสารตางๆ ไดดี อัน

เนื่องมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของตัวถานเอง ดังนั้นในชุด

การทดลองที่ไมมีการใชถานชีวภาพ พืชจึงดูดเหล็กไปสะสมได

มากกวาชุดการทดลองที่มีการใชถานชีวภาพ เพราะเหล็กสามารถ

ละลายออกมาไดอยางเต็มที่และไมถูกดูดซับ ความเขมขนของ
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เหล็กที่เพ่ิมข้ึนนั้นมีผลใหความเขมขนของเหล็กในผักกาดหอม

เพ่ิมขึ้นดวย เนื่องจากรูปของธาตุเหล็กที่ใชในการทดลองเปนรูปที่

พืชสามารถดูดไปใชไดงาย ดังนั้นการเพิ่มปริมาณเหล็กอีดีทีเอจึง

มีผลใหความเขมขนของเหล็กในพืชสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาของ สุณิสา และคณะ (2553) ท่ีศึกษาผลของปุย

เหล็กอีดีทีเอ เหล็กดีทีพีเอ และเหล็กอีดีดีเอชเอตอผลผลิตของ

ขาวโพดหวานที่ปลูกในดินเนื้อปูน พบวาการใหปุยเหล็กชนิด

ตางๆ ในอัตราสูงข้ึนมีผลใหพืชดูดใชธาตุเหลก็ไดสูงข้ึนตามไปดวย 

 ดานการเคลื่อนยายธาตุเหล็กในพืชนั้น พบวาการให

เหล็กอีดีทีเอในปริมาณมากที่สุดของการทดลอง (100 มก. Fe/

กก.) พืชสามารถเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากในวัสดุปลูกมาสะสมใน

สวนเหนือดินไดมากที่สุด (BCF) ขณะที่การเคลื่อนยายเหล็กจาก

รากสูสวนเหนือดิน (TF) ใหผลการทดลองคลายกัน โดยชุดการ

ทดลองท่ีมีการใชถานชีวภาพในชวง 0-75 มก. Fe/กก. มีผลตอ

การเคลื่อนยายเหล็กที่ลดลงอยางชัดเจน สวนชุดการทดลองท่ีให

เหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. มีผลทําใหเหล็ก

เคลื่อนยายสูสวนเหนือดินไดสูงที่สุด การเคลื่อนยายเหล็กใน

ปริมาณมากที่สุดของการทดลองนั้นมีอิทธิพลมาจากการใชเหล็ก

ความเขมขนสูง ถึงกระนั้นการเคลื่อนยายเหล็กมาสะสมในสวน

เหนือดินในปริมาณมากกลับมีผลเชิงลบตอพืช เนื่องจาก

ผักกาดหอมไมใชพืชในกลุม hyperaccumulator ของธาตุเหล็ก 

การท่ีเหล็กเคลื่อนที่มาสะสมในสวนเหนือดินมากเกินไปจึงทําให

พืชแสดงความเปนพิษออกมา (รูปท่ี1D, 1E และ 1J) สงผลใหเกิด

สภาวะแคระแกรน็ ใบตาย และไมเจริญเติบโต พืชสวนใหญท่ีเปน

กลุม hyperaccumulator ท่ีสามารถสะสมธาตุโลหะไวในสวน

เหนือดินในปริมาณสูงมักเปนกลุมของวัชพืช ซึ่งจะมีคา BCF และ 

TF สูงกกวา 1 (อลิสา, 2553; สายชล, 2556) Broschat and 

Moore (2004) ศึกษาความเปนพิษของปุยเหล็กชนิดตางๆ และ

ผลตอปริมาณธาตุเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และ

ฟอสฟอรัสในตนดาวเรืองแอฟริกันและตนผีเสื้อ พบวา การใช

เหล็กอีดีทีเอเพียง 1 ไมโครโมลาร ทําใหตนผีเสื้อแสดงความเปน

พิษอยางรุนแรงและตายท้ังหมดเมื่อเพิ่มความเขมขนเปน 4  

ไมโครโมลาร ขณะที่ดาวเรืองแอฟริกันไมแสดงอาการเปนพิษแม

ไดรับเหลก็อีดีทีเอความเขมขนสูงถึง 6 ไมโครโมลาร ซึ่งเปนความ

เขมขนสูงที่สุดที่ใชในการทดลอง ขณะที่ Bhat et al. (2016) 

ศึกษาการใชตนบัวบกเพ่ือบําบัดธาตุเหล็กในดินสีแดงเขตรอน

พบวาตนบัวบกมีประสิทธิภาพสูงในการสะสมเหล็กในสวนเหนือ

ดิน ซึ่งสามารถจัดอยูในกลุมพืชที่เปน hyperaccumulator ได

เนื่องจากใหคา BCF สูงกกวา 1 สวนผักกาดหอมที่ใชเปนพืช

ทดลองในครั้งนี้ยังไมจัดอยู ในพืชกลุม hyperaccumulator 

เน่ืองจากคา BCF ที่ไดจากการทดลองนอยกวา 1 สวนคา TF นั้น 

ถึงแมวาชุดการทดลองที่ใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความ

เขมขน 100 มก./กก. นั้นใหคา TF สูงกวา 1 แตเมื่อพิจารณาจาก

ลักษณะการเจริญเติบโตแลว (รูปที่ 1J) จะเห็นวาพืชแสดงความ

เปนพิษเนื่องจากเหล็กอยางชัดเจน จึงไมสามารถจัดเปนพืชใน

กลุม hyperaccumulator ของธาตุเหล็กได 
 

สรุปผลการวิจัย 

 การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอมีผลใหการ

เจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใชธาตุอาหาร และความสามารถใน

การเคลื่อนยายเหล็กในผักกาดหอมมีความแตกตางกัน ชุดการ

ทดลองที่ไมใชถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอที่ความ

เขมขนสูงกวา 75 มก. Fe/กก. ผักกาดหอมแสดงอาการเปนพิษ

อยางชัดเจน สวนการใชถานชีวภาพลักษณะอาการเปนพิษจะ

แสดงเมื่อผักกาดหอมไดรับเหล็กอีดีทีเอ 100 มก. Fe/กก. การใช

ถานชีวภาพใหผลในเชิงบวกตอการเจริญเติบโต ขณะที่การเพ่ิม

ระดับเหล็กอีดีทีเอทําให ความเขียวของใบ และน้ําหนักสดของ

ผักกาดหอมมีคาลดลง การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอที่

ความเขมขน 0-75 มก. Fe/กก. ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของผักกาดหอม แตความเขมขนที่สูงมากกวานี้มีผลให

การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง ระดับเหล็กอีดีทีเอที่เพ่ิมข้ึน

สงผลใหความเขมขนของไนโตรเจน และโพแทสเซียมใน

ผักกาดหอมมีคาลดลง ขณะที่ความเขมขนของฟอสฟอรัสและ

เหล็กมีคาเพิ่มขึ้น ขณะที่การใหเหล็กอีดีทีเอความเขมขนสูงสุด

ของการทดลอง (100 มก. Fe/กก.) ทําใหธาตุเหล็กสามารถ

เคลื่อนที่ข้ึนสูสวนเหนือดินของผักกาดหอมไดสูงที่สุด ซึ่งสงผลใน

เชิงลบตอการเจริญเติบโต เนื่องจากผักกาดหอมแสดงความเปน

พิษ เกิดอาการใบตาย และการเจริญเติบโตลดลง 
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