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ผลของถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอตอผลผลิต 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)
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บทคัดยอ
ทําการทดลองเพื่อศึกษาผลของถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอตอผลผลิต การดูดใชธาตุอาหาร และการเคลื่อนยายธาตุเหล็กใน
ผักกาดหอม วางแผนการทดลองแบบ 2x5 factorial in randomized complete block โดยปจจัยที่แรก คือไมใสถานชีวภาพ (A1) และใส
ถานชีวภาพรวมกับวัสดุปลูก (A2) ปจจัยที่สอง 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 และเหล็กมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ขณะที่การดูดใชฟอสฟอรัสไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(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) กลาวคือสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการดูด ซั บ น้ํ า และธาตุ อาหารพืชในดิ น อี กทั้ง ช วยปรับ ปรุ ง
โครงสรางดินใหสามารถระบายน้ําและอากาศไดดีขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถลดกาซเรือนกระจก และเพิ่มความสามารถในการกัก
เก็ บ คาร บ อนในดิ น (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
กรดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพีเอชจะสงผลใหธาตุอาหารพืชบาง
ชนิดละลายออกมาและเปนประโยชนตอพืชไดมากขึ้น (ยงยุทธ,
2558) ด า นความสามารถในการกั ก เก็ บ คารบ อนในดิน ถ า น
ชีวภาพถือวาเปนแหลงคารบอนในดินที่สําคัญเนื่องจากมีความ
คงทนตอการสลายตัวโดยจุลินทรียดิน แตถึงกระนั้นอิทธิพลที่มี
ความโดดเดนในการสลายตัวของถานชีวภาพที่เติมลงสูดินก็ยังคง
มา จ า ก จุ ลิ น ท รี ย ดิ นเป นห ลั ก (Kuzyakov et al. , 2 009;
Steinbeiss et al., 2009; Jiang et al., 2016)
ดานธาตุเหล็กนั้นถือเปนจุลธาตุที่มีความสําคัญตอการ
เจริญ เติบโตของพืช เนื่องจากเปนองคประกอบและชวยสรา ง

คลอโรฟลล มีความจําเปน ในการสังเคราะห โปรตี นในคลอโรพลาสต เปนองคประกอบของเอ็นไซม และเปนตัวเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชันในพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548)
ในการทดลองนี้มุงเนนการศึกษาถึงบทบาทของธาตุเหล็ก ซึ่งใชใน
รูปของ Fe-EDTA เนื่ องจากผักกาดหอมเปนพื ชที่บ ริโภคใบสด
ธาตุเหล็กเปนธาตุที่มีบทบาทสําคัญตอความเขียวของใบ ซึ่งหาก
พื ช ได รั บ ธาตุ เ หล็ ก ไม เ พี ย งพอ จะทํ า ให เ กิ ด สภาวะพร อ ง
คลอโรฟลล (ยงยุทธ, 2558) ความเขีย วของใบลดลง สงผลถึง
คุณภาพของผลิตผล ดังนั้นจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ โดยมุงเนน
ศึกษาผลของการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอที่มีตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม ลักษณะการแสดงออก
ของพืชเมื่อไดรับธาตุเหล็กในปริมาณที่แตกตางกัน และการสะสม
และการเคลื่อนยายธาตุเหล็กในตนผักกาดหอม

วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. การดําเนินการวิจัย
ทํา การปลู ก พื ช โดยใชผัก กาดหอมพั น ธุ บิ๊ ก บูม ของ
บริษัทฉั่วยงเซงพันธุพืช จํากัด เปนพืชทดลองในโรงเรือ นของ
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วางแผนการทดลองแบบ
2x5 factorial in RCBD ชุดการทดลองละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย 2
ปจจัย ปจจัยแรก คือ ไมใสถานชีวภาพ (A1) และใสถานชีวภาพ
รวมกับวัสดุปลูก (A2) ปจจัยที่สอง 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
สมบัติ ทางเคมี ของวัสดุป ลูก ที่ ใชในการทดลองตามวิธีการของ
National Soil Survey Center (1996) ดั ง แสดงในตารางที่ 1
จากนั้นนําวัสดุปลูกทีเ่ ตรียมเสร็จเรียบรอยแลวใสในถุงเพาะชํา ถุง
ละ 8 กก. และทําการผสมกับเหล็กอีดีทีเอในอัตราตางๆ ตามชุด
ตารางที่ 1

Research

การทดลอง ทุกชุดการทดลองใสปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในรูปของปุยยูเรีย ซูเปอรฟอสเฟต และโพแทสเซียม
คลอไรดอัตรา 200 มก./วัสดุปลูก 1 กก. โดยใสหลังจากยายกลา
พืชลงปลูกในถุงเพาะชําแลว 7 วัน ดานการปลูกพืชนั้น เพาะกลา
ผักกาดหอมในถาดหลุมโดยใชพีตมอสสเปนวัสดุเพาะ เมื่อตนกลา
อายุได 14 วัน จึงยายลงเพาะในถุงเพาะชําที่เตรียมไวจํานวน 1
ตน/ถุง ทําการรดน้ําทุกวัน และเก็บผลผลิตที่ 40 วัน หลังยาย
กลาปลูก

สมบัติของวัสดุปลูกที่ใชในการทดลอง
สมบัตขิ องวัสดุปลูก

คาพีเอช (pH)
คาการนําไฟฟา (เดซิซีเมนส/ม.)
อินทรียวัตถุ (ก./กก.)
คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (มิลลิอิควิเวเลนต/100 ก.)
ไนโตรเจนทั้งหมด (ก./กก.)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ก./กก.)
โพแทสเซียมทั้งหมด (ก./กก.)
แคลเซียมทั้งหมด (มก./กก.)
แมกนีเซียมทั้งหมด (มก./กก.)
โซเดียมทั้งหมด (มก./กก.)
เหล็กทั้งหมด (มก./กก.)

2. การบันทึกผลการทดลอง
2.1 การเจริญเติบโต
ทํ า การวัด คา ความเขี ย วของใบที่ร ะยะเก็ บ เกี่ ย วโดย
เ ค รื่ อ ง SPAD meter ( SPAD- 5 0 2 Minota, Osaka, Japan)
จากนั้น วัด ความสู ง และความกวา งทรงพุม ของผัก กาดหอมที่
ระยะเก็บเกี่ยว แลวตัดบริเวณโคนตนเพื่อนํามาลางใหสะอาดดวย
น้ํา กลั่นแลว ชั่ ง น้ํ า หนัก เป นน้ํา หนั กสด จากนั้ นนํา ไปอบแห งที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบกําหนด
ชั่ ง น้ํ า หนั ก แห ง หลั ง อบอี ก ครั้ ง (Panich-pat and Srinives,
2009)
2.2 ความเขมขนของธาตุอาหารพืช
วิ เ คราะห ธ าตุ ต า งๆ ได แ ก ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม และเหล็ก โดยนําตัวอยางพืชหลังอบแหงมาบดและ
รอนผานตะแกรงขนาด 0.5 มม. ชั่งตัวอยางจํานวน 0.2 ก. ใส
หลอดทดลองขนาด 75 มล. โดยในการวิเคราะหไนโตรเจน ยอย
สลายตั ว อย า งด ว ยกรดซั ล ฟ ว ริ ก เข ม ข น ปริ ม าตร 10 มล.
(Bremner and Mulvaney, 1982) สวนการวิเคราะหฟอสฟอรัส

ถานชีวภาพ
8.55
0.61
101.70
5.01
9.90
4.80
19.00
3,553.73
3,230.91
2,134.06
12,177.93

ทราย
7.80
0.07
0.70
0.63
1.00
0.90
0.70
97.11
225.38
43.40
4,098.20

โพแทสเซี ย ม และเหล็ ก ย อ ยสลายตั ว อย า งด ว ยกรดผสมซึ่ ง
ประกอบดวยกรดไนตริกและกรดเปอรคลอริกอัตราสวน 5 ตอ 2
ปริมาตร 10 มล. (Pequerul et al., 1993) หลังจากยอยสลายตัว
อยางเสร็จ วิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยวิธี Kjeldahl
method (Bremner and Mulvaney, 1982) ปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดโดยวิธีการเทียบสี (vanado-molybdate yellow color
method) ดัว ยเครื่อ ง spectrophotometer ที่ ค วามยาวคลื่ น
4 4 0 น า โ น เ ม ต ร (Murphy and Riley, 1 9 6 2 ) ป ริ ม า ณ
โพแทสเซี ย มและเหล็ ก วั ด ด ว ยเครื่ อ ง atomic absorption
spectrophotometer
2.3 การดูดใชธาตุอาหารและเคลื่อนยายธาตุเหล็กในวัสดุปลูก
และในพืช
การดู ด ใช ธ าตุ อ าหาร (Nutrient uptake, NU) เป น
คาที่บอกถึงความสามารถในการดูดใชธาตุอาหารเขาไปในเนื้อเยื่อ
พื ช คํ า นวณได ดั ง สมการที่ 1 (Akinrinde and Gaizer, 2006)
ส ว นค า การเคลื่ อ นย า ยธาตุ เ หล็ ก ในวั ส ดุ ป ลู ก และ ใน พื ช
( bioconcentration and translo- cation factor, BCF and
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TF) เปนคาที่ใชเพื่อบงบอกถึงประสิทธิภาพในการเคลื่อนยายธาตุ
โลหะมาสะสมในสวนตางๆ ของตน คํานวณไดจากสมการที่ 2
และ 3 (สายชล และธนวรรณ, 2556; Zhao et al., 2011)
NU = C nutrient X B --------------------------------------- (1)
BCF = (Fe plant) / (Fe growing media) -------------------- (2)
TF = (Fe shoot) / (Fe root) ------------------------------- (3)
เมื่ อ C nutrient คื อ ความเข ม ข นของธาตุ อ าหาร
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก) ในเนื้อเยื่อพืช, B
คือ ชีวมวลสวนเหนือดินของพืช, Fe plant คือ ความเขมขนของ
เหล็ก ในพื ช, Fe growing media คือ ความเขม ขน ของเหล็ก ในวัสดุ
ปลูก, Fe shoot คือ ความเขมขนของเหล็กในสวนเหนือดินของพืช
และ Fe root ความเขมขนของเหล็กในราก
2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ผลการทดลองที่ไดนํามาวิเคราะหความแปรปรวนดวย
วิธี analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ
เปรีย บเทียบค าเฉลี่ยในแตละชุ ดการทดลองดวยวิธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT) ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05
(p≤0.05)

ผลการวิจัย
1. การเจริญเติบโตของผักกาดหอม
การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพิจารณาจากคาความ
เขียวของใบ ความสูง ความกวางทรงพุม น้ําหนักสด และน้ําหนัก
แห ง (ตารางที่ 2) พบว า การใช ถ า นชี ว ภาพ (A2) ทํ า ให
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
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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
คาน้ําหนักสดสูงที่สุด ซึ่งคาที่ไดไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ
ชุด การทดลอง B1, B2 และ B4 ส ว นคา ความสู งนั้น ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05) เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอี ดีทีเ อพบว า มีความแตกต า ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ของความกวางทรงพุม ขณะที่
คาความเขียวของใบ น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงพบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดยชุดการทดลอง
ที่ A1B3 ใหคาความเขียวของใบสูงที่สุด (23.50) ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิ ติกับ ชุ ดการทดลองที่ A1B2, A2B1 และ A2B2 ชุด การ
ทดลองที่ A2B1 ใหคาความกวางทรงพุมสูงที่สุด (20.66 ซม.) ซึ่ง
ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ ชุ ด การทดลองที่ A1B2, A1B3, A1B5,
A2B2, A2B3 และ A2B4 ชุดการทดลองที่ A2B1 ให คาน้ําหนัก
สดสูงที่สุดเทากับ 93.79 ก. ซึ่งคาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติกับ
ชุดการทดลองที่ A2B2, A2B3 และ A2B4 สวนคาน้ําหนักแหงนัน้
ชุดการทดลองที่ A2B4 ใหคาน้ําหนักแหงสูงที่สุด (17.00 ก.) ซึ่ง
ไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A2B1, A2B2, A2B3
และ A2B5 การที่พืชไดรับธาตุเหล็กในความเขมขนสูงนั้นมีผลตอ
การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช อย า งชั ด เจน (รู ป ที่ 1 ) โดยในชุ ด การ
ทดลองที่ไมใชถานชีวภาพ ความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอ 75 มก.
Fe/กก. เปนตนไป พืชแสดงอาการขอบใบตายอยางชัดเจน สวน
ในชุ ด การทดลองที่ ใ ช ถ า นชี ว ภาพ อาการใบตายของพื ช จะ
แสดงออกเมื่อไดรับเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก.
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รูปที่ 1
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ลักษณะการเจริญเติบโตของผักกาดหอม (A-E คือผักกาดหอมที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ไมมีถานชีวภาพซึ่งไดรับ FeEDTA ใน
อัตรา 0, 25, 50, 75 และ 100 มก. Fe/วัสดุปลูก 1 กก. ตามลําดับ สวน F-J คือผักกาดหอมที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีถาน
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) (ตารางที่ 3) ชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพให
คาความเขมขนของไนโตรเจนและเหล็กสูงที่สุด (46.23 ก./กก.
และ 1,234.85 มก./กก.) สวนความเขมขนของฟอสฟอรัสไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05)) ขณะที่การใชเหล็กอีดีทีเอที่
ระดับความเขมขนตางๆ สงผลใหไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเหล็ก
มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (p≤0.01) ส ว น
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.) ใหคาความเขมขนของฟอสฟอรัสสูงที่สุด
(24.46 ก./กก.) แตไ มต า งกั นทางสถิ ติกั บ B4 การไม ใชเ หล็ก
อีดี ทีเอ (0 มก. Fe/กก.) (B1) ทํา ใหผักกาดหอมมีความเขมขน
ของโพแทสเซียมสูงที่สุด แต ไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการ
ทดลอง B2, B3 และ B4 ส ว นความเขมขนของเหล็ก นั้นพบวา

การใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. (B5) ทําให
ผักกาดหอมมีความเขมขนของเหล็กสูงที่สุด (2,109.48 มก./กก.)
เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็ก
อี ดี ที เ อพบว า มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ว มกั น มี ผ ลให ค วามเข ม ข น ของ
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ขณะที่ความเขมขนของโพแทสเซียมและเหล็กมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) โดยชุดการ
ทดลองที่ A1B3 ใหความเขมขนของไนโตรเจนสูงที่สุด (49.70 ก./
กก.) ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A1B1,
A1B2, A1B4, A1B5, A2B1 และ A2B2 ด า นความเข ม ข น ของ
ฟอสฟอรัสในเนื้อเยื่อพืช ชุดการทดลองที่ A1B5 ใหคาความเขมขน
ของฟอสฟอรัสสูงที่สุด (25.83 ก./กก.) แตไมแตกตางทางสถิติ กับ
ชุดการทดลองที่ A1B4 และ A2B5 ความเขมขนของโพแทสเซียม
นั้ น พบว า ชุ ด การทดลองที่ A2B1 ให ค า โพแทสเซี ย มสู งที่ สุ ด
(190.23 ก./กก.) แตไมแตกตางทางสถิติกับชุดการทดลองที่ A2B3
และ A2B4 และสวนความเขมขนของเหล็กในเนื้อเยื่อพืช ชุดการ
ทดลองที่ A1B5 ใหคาความเขมขนของเหล็กในเนื้อเยื่อพืชสูงที่สุด
(2,476.08 มก./กก.)

งานวิจัย
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ผลของถานชีวภาพและเหล็กอีดีทีเอตอคาความเขียวใบ ความสูง ความกวางทรงพุม น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงของ
ผักกาดหอม

ชุดการทดลอง
ถานชีวภาพ (A)
ไมใชถานชีวภาพ (A1)
ใชถานชีวภาพ (A2)
F-test (A)
เหล็กอีดีทีเอ (B)
0 มก. Fe/กก. (B1)
25 มก. Fe/กก. (B2)
50 มก. Fe/กก. (B3)
75 มก. Fe/กก. (B4)
100 มก. Fe/กก. (B5)
F-test (B)
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (A X B)
A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A1B5
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5
F-test (AXB)
%CV

ความเขียวใบ(SPAD unit) ความสูง (ซม.) ความกวางทรงพุม (ซม.) น้ําหนักสด (ก./ตน)

น้ําหนักแหง
(ก./ตน)

17.05b
18.84a
*

14.50
15.60
ns

17.33
18.40
ns

55.34b
77.79a
**

15.44b
16.54a
**

19.31b
22.28a
21.15ab
16.25c
10.17d
**

16.25
16.33
15.16
12.83
14.66
ns

18.08
18.83
17.50
18.06
16.66
ns

71.69a
64.52ab
78.82a
67.65a
50.15b
*

15.87
16.08
16.34
15.99
15.68
ns

17.30cd
22.20ab
23.50a
14.00d
8.23e
21.33abc
22.36ab
18.80bc
18.50bc
13.20d
**
12.96

15.83
16.66
14.00
11.33
14.66
16.66
16.00
16.33
14.33
14.67
ns
14.89

15.50c
19.33ab
17.66abc
16.00bc
17.66abc
20.66a
18.33abc
17.33abc
20.00a
15.66c
*
9.96

49.59c
57.66c
67.73bc
48.46c
53.29c
93.79a
71.39abc
89.90ab
86.84ab
47.10c
**
19.48

15.12e
15.87bcde
15.78cde
14.98e
15.74de
16.61abc
16.30abcd
16.90ab
17.00a
15.92abcde
**
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. การดูดใชธาตุอาหารและการเคลื่อนยายธาตุเหล็ก
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งการใช ถ า นชี ว ภาพรว มกั บ เหล็ ก
อีดีทีเอตอการดูดใชไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็ก
(รูปที่ 2) พบวามีผลตอการดูดใชไนโตรเจนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ขณะที่โพแทสเซียม และเหล็กนั้น พบวามีความ
แตกตางอยา งมี นัย สํา คัญ ยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) สวนการดูดใช
ฟอสฟอรัสนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p≥0.05) ชุดการ
ทดลองที่ A1B3 (ไม ใ ช ถ า นชีว ภาพรว มกั บ การใชเ หล็ก อี ดีทีเอ
ความเขมขน 50 มก.Fe/กก.) ใหคาการดูดใชไนโตรเจนสูงที่สุด
ซึ่ ง ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ กั บ ชุ ด การทดลองที่ A1B1, A1B2,

A2B1 และ A2B2 การดูดใชโพแทสเซียมในพืชนั้น พบวาการใช
ถานชีวภาพเพียงอยางเดียวโดยไมใชเหล็กอีดีทีเอ (A2B1) ใหคา
การดูดใชโพแทสเซียมสูงที่สุด ซึ่งไมแตกตางจากชุดการทดลองที่
A2B3 และ A2B4 สวนการดูดใชเหล็กนั้น พบวาชุดการทดลองที่
ไมใชถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก.
Fe/กก. (A1B5) ให ค า การดู ด ใช เ หล็ ก สู ง ที่ สุ ด ขณะที่ ชุ ด การ
ทดลองทีมีการใชถานชีวภาพเพียงอยางเดียวโดยไมใชเหล็กอีดีที
เอ (A2B1) ให ค า การดู ด ใช เ หล็ ก ในพื ช ต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง ค า ที่ ไ ด ไ ม
แตกตางจากชุดการทดลองที่ A1B1, A1B2, A2B2, A2B3 และ
A2B4
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ในสวนของการเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากวัสดุปลูกสูสวน
เหนื อดิ นของพื ช และจากรากสูสวนเหนือดิน พิจารณาจากคา
BCF และ TF (รูปที่ 3) จากผลการทดลอง พบวามีความแตกตาง
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง (p≤0.01) และมี ค วามแต ง ต า งอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพ
รวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/กก. (A1B5)
ตารางที่ 3
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ใหคา BCF สูงที่สุด ซึ่งคาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการ
ทดลองที่ A1B4 และ A2B5 สวนคา TF พบวาชุดการทดลองที่ใช
ถานชีวภาพรวมกับการใชเหล็กอีดีทีเอความเขมขน 100 มก. Fe/
กก. (A2B5) ใหคา TF สูงที่สุด แตไมแตกตางจากชุดการทดลองที่
A1B1, A1B2, A1B4 และ A1B5

ผลของถานชีวภาพและเหล็กอีดที ีเอตอความเขมขนของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และเหล็กในผักกาดหอม
ชุดการทดลอง

ถานชีวภาพ (A)
ไมใชถานชีวภาพ (A1)
ใชถานชีวภาพ (A2)
F-test (A)
เหล็กอีดีทีเอ (B)
0 มก. Fe/กก. (B1)
25 มก. Fe/กก. (B2)
50 มก. Fe/กก. (B3)
75 มก. Fe/กก. (B4)
100 มก. Fe/กก. (B5)
F-test (B)
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (A X B)
A1B1
A1B2
A1B3
A1B4
A1B5
A2B1
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5
F-test (AXB)
%CV

ความเขมขนของธาตุอาหาร (ก./กก.)
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม

เหล็ก
(มก./กก.)

46.23a
39.81b
**

21.80
21.09
ns

120.26b
163.56a
**

1,234.85a
768.65b
**

46.53a
45.43a
43.61ab
39.63b
39.90b
**

19.03b
20.23b
20.13b
23.28a
24.46a
**

150.71a
135.68ab
142.56a
151.13a
130.21b
*

384.07d
603.27cd
715.17c
1,196.79b
2,109.48a
**

47.50a
45.53a
49.70a
44.86a
43.56a
45.56a
45.33a
37.53b
34.40b
36.23b
*
7.71

18.30c
20.40bc
18.70c
25.80a
25.83a
19.76bc
20.06bcd
21.56bc
20.96bc
23.10ab
*
8.75

111.20d
105.03d
111.80d
122.96d
151.80c
190.23a
66.33bc
173.33ab
179.30ab
108.60d
**
8.39

426.86cd
758.80cd
870.54c
1,641.99b
2,476.08a
341.27d
447.74cd
559.80cd
751.60cd
1,742.88b
**
24.07

**,* คาเฉลี่ยในแตละชุดการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05), ns คาเฉลี่ยในแตละชุดการ
ทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ (p≥0.05) เปรียบเทียบดวยวิธี DMRT, โดยตัวเลขที่กํากับดวยตัวอักษร a มีคามากกวาตัวเลขทีก่ ํากับดัวยตัวอักษร b, c และ d ตามลําดับ
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รูปที่ 2

ปฏิสัมพันธระหวางถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอตอการดูดใชไนโตรเจน (A) ฟอสฟอรัส (B) โพแทสเซียม (C) และเหล็ก
(D) ในผักกาดหอม

รูปที่ 3

ปฏิสัมพันธระหวางถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอตอคา bioconcentration factor (A) และคา translocation factor
(B) ของผักกาดหอม

วิจารณผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาการใช ถ า นชีว ภาพร วมกั บ เหล็ ก อีดีทีเอ
พบวามีผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน โดยพิจารณา
จากคาความเขียวของใบ ความกวางของทรงพุม น้ําหนักสด และ
น้ํา หนักแหง การใชถานชีวภาพนั้นมีผลใหผักกาดหอมสามารถ

เจริญ เติบ โตไดดีก ว า การไม ใชถ า นชี ว ภาพ ดั ง เห็ น ไดจ ากการ
เพิ่ มขึ้ นของคา ความเขีย วของใบ น้ํ า หนั ก สดและน้ํ า หนัก แห ง
(ตารางที่ 2) สอดคลองกับ จาวภา และคณะ (2560) ทีศ่ ึกษาการ
ใชถานชีวภาพตอสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของขาวนา
หวานน้ําตม พบวาการใชถานชีวภาพมีผลตอการเจริญเติบโตของ
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ขาวในระยะแรก ที่อายุ 30 และ 45 วันหลังหวานขาว โดยทําให
ขาวมีความสูง จํานวนหนอ/ตน พื้นที่ใบ น้ําหนักแหงสวนเหนือ
ดิ น สูง กวา ชุด การทดลองที่ ไ ม ใ ส ถ า นชี วภาพ Pandian et al.
(2016) ศึกษาผลของการใชถานชีวภาพเพื่อปรับปรุงสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และชี ว ภาพของดิ น และผลผลิ ต ถั่ ว ลิ ส งในดิ น
อัลฟโซลสเขตกึ่งรอน พบวาการใชถานชีวภาพชวยปรับปรุงสมบัติ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินไดดีและชวยเพิ่มผลผลิต
ถั่วลิสงไดมากกวาการไมใชถานชีวภาพถึง 29 เปอรเซ็นต ดาน
การใชเหล็กอีดีทีเอนั้น พบวาความเขมขน 50 มก. Fe/กก. ชวย
สงเสริมใหผักกาดหอมมีน้ําหนักสดสูงที่สุด แตเมื่อพิจารณาขอมูล
(ตารางที่ 2) พบวาความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอในชวงระหวาง
0-75 มก. Fe/กก. ใหคาน้ําหนักสดของผักกาดหอมไมแตกตางกัน
ขณะที่คาความเขียวของใบนั้น พบวาความเขมขนของเหล็ก 25
มก. Fe/กก. ทําใหผักกาดหอมมีความเขียวสูงที่สุด แตไมแตกตาง
จากการใชที่ความเขมขน 50 มก. Fe/กก. ธาตุเหล็กถือเปนธาตุที่
มี ความสําคัญ ตอ พื ชมีสวนชว ยในการเจริญ เติ บโต ชว ยในการ
สรางคลอโรฟลล ดังนั้นหากพืชไดรับธาตุเหล็กไมเพียงพอ จะมีผล
ใหเกิดอาการเหลืองซีด แตหากไดรับในปริมาณมากเกินไป จะมี
ผลทําใหเกิดอาการใบแหงตาย การเจริญเติบโตของใบและราก
ลดลง (ยงยุทธ, 2558) Ramirez and Lang (1997) ศึกษาความ
เขมขนของธาตุเหล็กตอการเจริญเติบโตและการเกิดอาการเหลือง
ซีด ในตน Holiday cactus พบว า การเพิ่ มขึ้น ของระดับ ความ
เขมขนเหล็กสงผลใหพืชมีน้ําหนักแหงและความสูงลดลง ในทาง
ตรงขามความเขมขนของเหล็กที่เพิ่มขึ้นทําใหพืชแสดงอาการซีด
เหลืองเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลการทดลองที่ได โดยจากรูปที่
1 จะเห็นไดวาชุดการทดลองที่ไมใชถานชีวภาพ ความเขมขนของ
เหล็กอีดีทีเอ 75 มก. Fe/กก. พืชแสดงอาการขอบใบตาย และ
เมื่อเพิ่มความเขมขนเปน 100 มก. Fe/กก. พืชมีการแสดงอาการ
ใบตายเพิ่มมากขึ้น สวนในชุดการทดลองที่มีการใชถานชีวภาพพืช
เริ่ม แสดงอาการใบตายอยางชัดเจนที่ระดับความเขมขนเหล็ก
100 มก. Fe/กก. ดังนั้นอาจกลาวไดวา ถานชีวภาพสามารถลด
ความเปนพิษของเหล็กที่มากเกินไปได เนื่องจากถานชีวภาพมี
คุณสมบัติในการดูดซับน้ําและธาตุอาหารไดดี มีความพรุนในตัว
สูง คุณสมบัติเหลานี้จึงมีสวนสําคัญในการชวยลดระดับความเปน
พิ ษ ข 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) และจากข อ มู ล ปฏิ สั ม พั น ธ ร ว ม
ระหวางถา นชีวภาพ และเหล็กอีดีทีเอ จะเห็นไดวาการใชถาน
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ชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอความเขมขนตั้งแต 0-75 มก. Fe/กก.
ใหคาความกวางทรงพุม น้ําหนักสด และน้ําหนักแหงไมแตกตาง
กัน อาจกลาวไดวาการใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอในช วง
ความเข ม ข น 0-75 มก. Fe/กก. ไม มี ผ ลในการส ง เสริ ม การ
เจริญเติบโต แตอัตราความเขมขนของเหล็กที่สูงกวา 75 มก./กก.
จะมีผลในการลดการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
ความเขมขนและการดูดใชธาตุอาหารพิจารณาจากธาตุ
อาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซีย ม และธาตุ
เหล็กซึ่งเปนธาตุที่เติมลงไปเพื่อเปนตัวแปรในการศึกษานี้ โดย
การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอพบปฏิสัมพันธดานความ
เขมขนและการดูดใชธาตุอาหารอยางชัดเจน ระดับเหล็กอีดีทีเอที่
เพิ่มขึ้นสงผลใหความเขมขนของไนโตรเจนและโพแทสเซียมในพืช
ลดลง ในทางตรงขามการเพิ่มความเขมขนของเหล็กอีดีทีเอทําให
ความเขมขนของฟอสฟอรั สและเหล็กในพื ชเพิ่มมากขึ้น อัน ตร
กิ ริ ย าของธาตุ เ หล็ ก ต อ ธาตุ อ าหารหลั ก (ไนโตรเจน และ
โพแทสเซี ย ม) ส ว นใหญ นั้ น มี ผ ลในเชิ ง ลบ (ยงยุ ท ธ, 2558)
เนื่อ งจากการดูดใช ธาตุเ หลา นี้ พื ชจะดู ดในรูปของแคตไอออน
(NH4+ และ K+) ทําใหเกิดการแกงแยงกับธาตุเหล็กซึ่งพืชจะดูดใช
ในรูป Fe2+ หรือ Fe3+ ซึ่งเปนรูปของแคตไอออนเพื่อเขาสูรากพืช
เชนเดียวกัน ซึ่งกรณีที่ในสารละลายดินหรือในวัสดุปลูกมี Fe2+
หรือ Fe3+ ในปริมาณมาก พืชจึงดูดใชไนโตรเจนและโพแทสเซียม
ไดลดลง ในทางตรงขามการดูดใชฟอสฟอรัสของพืชจะดูดในรูป
ของ H2PO4- หรือ HPO42- ซึ่งเปนรูปของแอนไอออนทําใหไมเกิด
การแกงแยงในการเขาสูรากพืชเหมือนธาตุที่อยูในรูปแคตไอออน
ฟอสฟอรัสจึงมีโอกาสในการถูกดูดใชมากกวาธาตุอาหารหลักตัว
อื่น (Robson and Pitman, 1983; Fageria, 2001) และจากการ
ทดลองจะเห็ นวา การไมใ ช ถ า นชีว ภาพทํา ให ค วามเขม ข น ของ
เหล็กในพืชสูงกวาการใชถานชีวภาพ ซึ่งเปนเพราะการทดลองนี้
ใชเ หล็ก ในรู ป ของเหล็ก อี ดีทีเ อ ซึ่ งจั ด อยู ในรูป ของเหล็กคีเ ลต
เหล็ก ในรูปนี้จะไม ทํา ปฏิ กิริย ากั บสารอื่น ๆ ที่ จ ะทํา ใหเ กิ ดการ
ตกตะกอน ดังนั้นพืชจึงสามารถดูดเหล็กไปสะสมในสวนตางๆ ได
งาย (คณาจารยภาควิช าปฐพีวิทยา, 2548) แต ถานชีวภาพนั้น
เป น วั ส ดุ ที่ มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ สารต า งๆ ได ดี อั น
เนื่องมาจากคุณสมบัติทางกายภาพของตัวถานเอง ดังนั้นในชุด
การทดลองที่ไมมีการใช ถานชีวภาพ พืชจึงดูดเหล็กไปสะสมได
มากกวาชุดการทดลองที่มีการใชถานชีวภาพ เพราะเหล็กสามารถ
ละลายออกมาไดอยา งเต็มที่ และไม ถูกดูดซับ ความเขมขนของ
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เหล็กที่เพิ่ม ขึ้นนั้ นมีผลใหความเขมขนของเหล็กในผักกาดหอม
เพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากรูปของธาตุเหล็กที่ใชในการทดลองเปนรูปที่
พืชสามารถดูดไปใชไดงาย ดังนั้นการเพิ่มปริมาณเหล็กอีดีทีเอจึง
มีผลใหความเขมขนของเหล็กในพืชสูงตามไปดวย ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ สุณิสา และคณะ (2553) ที่ศึกษาผลของปุย
เหล็กอีดีทีเอ เหล็กดีทีพีเอ และเหล็กอีดีดีเอชเอตอผลผลิตของ
ขา วโพดหวานที่ ป ลูก ในดิ นเนื้ อ ปูน พบวา การให ปุ ย เหล็กชนิด
ตางๆ ในอัตราสูงขึ้นมีผลใหพืชดูดใชธาตุเหล็กไดสูงขึ้นตามไปดวย
ดานการเคลื่อนยายธาตุเ หล็กในพืชนั้น พบวาการให
เหล็กอีดีทีเอในปริมาณมากที่สุดของการทดลอง (100 มก. Fe/
กก.) พืชสามารถเคลื่อนยายธาตุเหล็กจากในวัสดุปลูกมาสะสมใน
สวนเหนือดินไดมากที่สุด (BCF) ขณะที่การเคลื่อนยายเหล็กจาก
รากสูสวนเหนือดิน (TF) ใหผลการทดลองคลายกัน โดยชุดการ
ทดลองที่มีการใชถานชีวภาพในชวง 0-75 มก. Fe/กก. มีผลตอ
การเคลื่อนยายเหล็กที่ลดลงอยางชัดเจน สวนชุดการทดลองที่ให
เหล็ก อี ดี ที เอความเข ม ขน 100 มก. Fe/กก. มีผ ลทํา ให เ หล็ ก
เคลื่อ นยา ยสูส ว นเหนือ ดินไดสู ง ที่สุ ด การเคลื่อ นยา ยเหล็กใน
ปริมาณมากที่สุดของการทดลองนั้นมีอิทธิพลมาจากการใชเหล็ก
ความเขมขนสูง ถึงกระนั้นการเคลื่อนยายเหล็กมาสะสมในสวน
เหนื อ ดิ น ในปริ ม าณมากกลั บ มี ผ ลเชิ ง ลบต อ พื ช เนื่ อ งจาก
ผักกาดหอมไมใชพืชในกลุม hyperaccumulator ของธาตุเหล็ก
การที่เหล็กเคลื่อนที่มาสะสมในสวนเหนือดินมากเกินไปจึงทําให
พืชแสดงความเปนพิษออกมา (รูปที่1D, 1E และ 1J) สงผลใหเกิด
สภาวะแคระแกร็น ใบตาย และไมเจริญเติบโต พืชสวนใหญที่เปน
กลุ ม hyperaccumulator ที่ สามารถสะสมธาตุโลหะไวในสวน
เหนือดินในปริมาณสูงมักเปนกลุมของวัชพืช ซึ่งจะมีคา BCF และ
TF สู งกกว า 1 (อลิ สา, 2553; สายชล, 2556) Broschat and
Moore (2004) ศึกษาความเปนพิษของปุยเหล็กชนิดตางๆ และ
ผลต อ ปริ ม าณธาตุ เ หล็ ก แมงกานี ส สั ง กะสี ทองแดง และ
ฟอสฟอรัสในตนดาวเรืองแอฟริกันและตนผีเสื้อ พบวา การใช
เหล็กอีดีทีเอเพียง 1 ไมโครโมลาร ทําใหตนผีเสื้อแสดงความเปน
พิ ษ อย า งรุ น แรงและตายทั้ ง หมดเมื่ อ เพิ่ ม ความเข มข น เป น 4
ไมโครโมลาร ขณะที่ดาวเรืองแอฟริกันไมแสดงอาการเปนพิษแม
ไดรับเหล็กอีดีทีเอความเขมขนสูงถึง 6 ไมโครโมลาร ซึ่งเปนความ
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เขม ข นสูงที่ สุด ที่ใ ช ในการทดลอง ขณะที่ Bhat et al. (2016)
ศึกษาการใชตนบัวบกเพื่อบํา บั ดธาตุ เหล็กในดิ นสีแดงเขตรอน
พบวาตนบัวบกมีประสิทธิภาพสูงในการสะสมเหล็กในสวนเหนือ
ดิน ซึ่งสามารถจัดอยูในกลุมพืชที่เปน hyperaccumulator ได
เนื่อ งจากใหคา BCF สู งกกว า 1 ส ว นผั ก กาดหอมที่ใช เ ป นพื ช
ทดลองในครั้ ง นี้ ยั ง ไม จั ด อยู ใ นพื ช กลุ ม hyperaccumulator
เนื่องจากคา 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
การใช ถ า นชี ว ภาพร ว มกั บ เหล็ ก อี ดี ที เ อมี ผ ลให ก าร
เจริญเติบโต ผลผลิต การดูดใชธาตุอาหาร และความสามารถใน
การเคลื่อนยายเหล็กในผักกาดหอมมีความแตกตางกั น ชุดการ
ทดลองที่ไ มใชถ า นชีว ภาพรว มกั บ การใช เ หล็ก อีดี ทีเ อที่ค วาม
เขมขนสูงกวา 75 มก. Fe/กก. ผักกาดหอมแสดงอาการเปนพิษ
อยางชัดเจน สวนการใชถานชีวภาพลักษณะอาการเป นพิษจะ
แสดงเมื่อผักกาดหอมไดรับเหล็กอีดีทีเอ 100 มก. Fe/กก. การใช
ถานชีวภาพใหผลในเชิงบวกตอการเจริญเติบโต ขณะที่การเพิ่ม
ระดับเหล็กอีดีทีเอทําให ความเขียวของใบ และน้ําหนักสดของ
ผักกาดหอมมีคาลดลง การใชถานชีวภาพรวมกับเหล็กอีดีทีเอที่
ความเขมขน 0-75 มก. Fe/กก. ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดหอม แตความเข มข นที่สูงมากกวานี้มีผลให
การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง ระดับเหล็กอีดีทีเอที่เพิ่มขึ้น
ส ง ผลให ค วามเข ม ข น ของไนโตรเจน และโพแทสเซี ย มใน
ผักกาดหอมมีคาลดลง ขณะที่ความเขมข นของฟอสฟอรัสและ
เหล็กมีคาเพิ่มขึ้น ขณะที่การใหเหล็กอีดีทีเอความเขมขนสู งสุด
ของการทดลอง (100 มก. Fe/กก.) ทํ า ให ธาตุ เ หล็ ก สามารถ
เคลื่อนที่ขึ้นสูสวนเหนือดินของผักกาดหอมไดสูงที่สุด ซึ่งสงผลใน
เชิงลบตอการเจริญเติบโต เนื่องจากผักกาดหอมแสดงความเปน
พิษ เกิดอาการใบตาย และการเจริญเติบโตลดลง
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