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ผลของฝนกรดและปัย ที่ม ีต ่อ การลูด ซึม สารรัง สี 134Cs และ 60Co โดยหญ้า ขน

ประไพพิศ ชัยรัฅนมโนกร นฤมอ วิเธอร์ ฮาร์วีย์ แอะ อรพิน เกิดชุชื่น
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บทคัด ย่อ

บทความนีเปีนส่วนหนึ่งของการสืกษาผลของฝนกรดและ!]ยโปแตสเซียมต่อการดูดซึมสาร
รังสี U4Cs และ 60Co โดยหญ้าขน (Purpurascens sgj จากดินเหนียวที่ได้รับการปนเปีอนสารรังสี
เป็นการทดลองในเรือนเพาะชำ ปลูกหญ้าขนในกระถาง ทั้งกลุ่มที่ใช้!]ยและไม่ใช้!]ยโปตัสเซียม ใช้
ฝนกรดสังเคราะห์ pH 4 5 และ 6 ทุกวัน เก็บตัวอย่างหญ้าขนและดินในวันที่ 15 30 และ 45 ตาม
ลำดับ เพื่อหาค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ในส่วนต้น (TFSP) เหง้า (TFSR11) และ ราก
(TFsr) พบว่าความเป็นกรดของฝน มีผลต่อค่า TFSP และ TFSR11 ของ l34Cs เฉพาะในหญ้าขนอายุ
น้อย ส่วน!]ยส่งผลต่อค่า TFSp ของ l34Cs เท่านั้น โดยการใช้!]ยทำให้ค่า TFSp มีค่าลดลง และผลจะ
ชัดเจนมากขึ้นตามอายุของหญ้าขน สำหรับค่า TF ของ l34Cs และ 60Co ในส่วนต่างๆของหญ้าขน
เรียงลำดับ ดังนี้ : TFsr > TFSRh > TFSp และเมื่อเปรียบเทียบค่า TF ของสารรังสีทั้งสองในส่วนต่างๆ
พบว่า ค่า TFSp : B4Cs > 60Co ในขณะที่ ค่า TFSRh และ TFSR :‘34Cs < 6°Co
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ABSTRACT
Effects o f acid rain and potassium fertiliser on root uptake o f U4Cs and 6°Co are
presented in this paper. Paragrass (Purpurascens sp.) was grown in clay soil hom ogeneously
contam inated with the radionuclides, and kept in a greenhouse for 45 days. Plants in both
fertilised and non-fertilised treatm ents were irrigated daily with a fixed pH solutions o f 4, 5 or 6.
Every 15 days plant and soil sam ples were harvested, and analysed to determ ine the Soil-to-Plant
Transfer Factors (TF) o f the shoots (TFSp), rhyzom es (TFSR11), and roots (TFSR). The results show
that acid rain had an influence on the TFSp and TFSRh values o f young plants. A pplication o f Kfertiliser decreased the TFSp o f 134Cs. The effect increased with ontogeny. TF values o f U4Cs and
6°Co were in the order of: T FSR > TFSR11 > T FSR. W hen com pared the two radionuclides in each
part, it was found that, for T FSR and T FSR11: 6°Co > l34Cs, for T FSp: l34Cs > 6°Co.

1 .บทนำ

พืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติอาจได้รับสารรังสีซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือเกิดจากการ
กระทำของมนุษย์ ในรูปของฝนกัมมันตรังสี( fallout) ทังที่เปีนฝ่นตก (dry deposition) และที่ละลาย
ในนํ่าฝน(w et deposition) ที่ตกลงบนพื้นผิวของส่วนที่อยู่เหนือผิวดินของพืช หรือพืชอาจได้รับสาร
รังสี โดยรากดูดซึมสารรังสีที่ปนเปีอนอยู่ในดิน และเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่างๆของพืช จากการวิจัย
ในประเทศเยอรมันนี พบว่าสารรังสีซีเซียมที่พืชได้รับ ประมาณ 50 % มาจากการ ดูดซึมจากดิน
ผ่านระบบราก [ 1] มนุษย์สามารถได้รับสารรังสี โดยการบริโภคพืชที่ปนเปีอน หรือผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ที่บริโภคพืชเหล่านี้ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการถ่ายทอดภายในห่วงโซ่อาหาร
สัดส่วนสารรังสีที่เคลื่อนย้ายจากดินไปสู่พืช เป็นดัชนีบอกปริมาณการถ่ายทอดสู่ห่วงโซ่
อาหารของสารรังสี อาจประเมินไค้จากค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ซึ่งคำนวณได้ดังนี
TF

= ปริมาณสารรังสิที่มีอยู่ในพืช (Bq g ')________________
ปริมาณสารรังสีที่มีอยู่ในดิน (Bq g ') ที่พืชเจริญเติบโต

การศึกษาการดูดซึมสารรังสีโดยรากพืช ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง [2,3,4,5] และได้
รับความสนใจมากขึ้น หลังจากอุบัติเหตุการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาญที่เชอรํไนบิล [6,7]
ซึ่งทำให้สิ่งแวดล้อมถูกปนเปีอนด้วยฝุนกัมมันตรังสีในระดับมหภาพ
ป้จจัยต่างๆที่มีผลต่อการ
เคลื่อนย้ายของสารรังสีที่ศึกษากันอยู่ ได้แก่ ปริมาณของ clay m inerals ปริมาณประจุบวก ชนิด
ต่างๆในดิน รวมถึงการให้ใ]ย และชนิดพืช เป็นต้น [8,9]
ขณะนีในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น
มีการปลดปล่อยก๊าชซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน จากขบวนการเผาไหม้และขบวนการอุตสาหกรรมเพิ่มขึน
ทำให้ฝนกรดเป็นป้ญหาหนึ่งที่มีความรุนแรงสูงขึ้น พร้อมกันนันในด้านเกษตรกรรม ยังดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปศุสัตว์ ซึ่งมีการใช้หญ้าขนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอาหารสัตว์ เช่น
โค และ กระบือ โดยเกษตรกรจะใช้ใ]ยในการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตหญ้าขน ดังนัน
วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยนี้ เพื่อหาผลกระทบของฝนกรดและการใช้ใเย ที่มีต่อการเคลื่อนย้าย
สารรังสีจากดินสู่ต้นหญ้าขน และเลือกใช้สารรังสีซีเซียมและสารรังสีโคบอลต์ เป็นตัวแทนของสาร
รังสี เนื่องจาก fission products ส่วนใหญ่เป็นสารรังสีซีเซียม และ สารรังสีโคบอลต์ เป็น active
products ที่มีใช้กันมากในด้านการแพทย์ เนื่องจากในประเทศไทยมีการศึกษาการเคลื่อนย้ายสาร
รังสีจากดินที่ปนเปีอนมาสู่พืช ค่อนข้างน้อย การศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลหนึ่งในการจัด
การที่ดินที่ปนเปีอน และการประเมินสารรังสีที่จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร

2.อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
เก็บ หน้า ดิน ที่ร ะดับ ความลึก 0 -20เซนติเมตร(ซม.)บริเวณรอบศูน ย์น ิว เคลีย ร์ใ หม่ใ นรัศ มี 1
กิโ ลเมตร อำเภอองครัก ษ์ จัง หวัด นครนายก ทำการคัด แยกเศษใบไม้แ ละรากออก และวิเคราะห์ค ุณ
สมบัต ิด ิน เริ่ม ต้น ดัง ตารางที่ 1 พบว่า ดิน นีม ีค ุณ สมบัต ิเป็น ดิน เหนีย ว ซึ่ง เป็น ดิน กรด และมีส าร
อิน ทรีย ์ ประมาณ 2 % จากนั้น เพื่อ ให้ด ิน มีค ุณ สมบัต ิเหมาะสมในการปลูก หญ้า จึง ปรับ ปรุง

คุณ

ภาพดิน โดยเติม ใ]ยยูเรีย 30 gem'2 ผสมสารละลายสารรัง สี l34Cs และ “ Co ในดิน ให้ homogeneous
ในอัต รา 20 Bqg 1 และ 18 Bqg 1 ตามลำดับ ซึ่ง สารรัง สีท ี่ใ ช้อ ยู่ใ น5ปของเกลือ คลอไรค์ โดยเตรีย ม
ที่ส ำนัก งานพลัง งานปรมาณูเพื่อ สัน ติ (พปส.)
การทดลองนวางแผนการทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (3x2
factorial) มี 2 ปิจจัย (factor) ได้แ ก่ ฝนกรดสัง เคราะห์ ซึ่ง เตรีย มจากกรดชัล ฟุร ิก 3 ระดับ คือ pH 4 5
และ 6 และการใช้ใ ]ย โดยในแต่ล ะระดับ ของฝนกรด แบ่ง เป็น 2 กลุ่ม ย่อ ย คือ กลุ่ม ที่ไ ม่ใ ช้ใ ]ยโป
แตสเชีย ม และกลุ่ม ที่ใ ช้ใ ]ยโปแตสเชีย ม (19 gem'2) และทำการทดลองจำนวน 2 ชำ
ปลูก หญ้า ขนในกระถางขนาดเสัน ผ่า ศูน ย์ก ลาง 30 ซม.ที่บ รรชุด ิน สูง 15 ชม. (~0.01 m3)
จำนวน 36 กระถาง ภายในโรงเพาะชำ รดฝนกรดที่ pH ต่างๆ ตามแผนการทดลองข้า งต้น ทุก วัน ใน
อัต รา 500 ml/วัน เก็บ เกี่ย วหญ้า ขนในวัน ที่ 15 30 และ 45 วัน เพื่อ วิเคราะห์ป ริม าณสารรัง สีใ นส่ว น
ต่างๆ (ต้น เหง้า และ ราก) ในการเก็บ เกี่ย วแต่ล ะครั้ง ทำการดัด ต้น หญ้า ส่ว นเหนือ ผิว ดิน 2 ชม.(ต้น )
ส่ว นที่อ ยู่ร ะหว่า งเหนือ ผิว ดิน 2 ชม.และใต้ผ ิว ดิน 2 ซม. (เหง้า) และส่ว นราก หลัง จากนั้น ล้า งส่ว น
เหง้า และรากด้ว ยนํ้า ประปาให้ส ะอาด อบส่ว นต่า งๆของหญ้า ขนที่อ ุณ หภูม ิ8 5 ± 2 °c จนนั้า หนัก คง
ที่ ประมาณ 48 ชั่ว โมง ปีน ให้ต ัว อย่า งหญ้า มีข นาดเล็ก แล้ว พร้อ มกัน นั้น ทำการอบดิน ที่อ ุณ หภูม ิ

105 ± 2 °c เป็น เวลา 24 ชั่ง โมง บดให้ล ะเอีย ด ร่อ นผ่า นตะแกรงขนาด 2 มิล ลิเมตร วัด total activity
ในดิน

และส่ว นต่า งๆของหญ้า ด้ว ยเครื่อ ง Gamma spectrometer โดยหัว วัค Ge(Tl) ที่ร ะดับ

ความคลาดเคลื่อ นในการวัด ไม่เกิน 10 % และ ใช้ Least Significant difference (LSD) ในการ
วิเคราะห์ท างสถิต ิ ที่ร ะดับ ความเชื่อ มั่น 95 %

3.ผลการทดลอง
ผลจากการสืก ษาผลของฝนกรดและใ]ยโปแตสเชีย มที่ม ีต ่อ การดูด ซึม สารรัง สี l34Cs และ
“ Co ด้ว ยหญ้า ขน โดยพิจ ารณาจากค่า Soil-To-Plant Transfer Factor (TF) ในส่ว นต้น (TFSP) เหง้า
(TFSR11) และราก (TFsr) เป็น ดัง นี้

ตารางที่ 1 คุณ สมบัต ิด ิน ที่ใ ช้ใ นการทดลอง
รายการ

mean+SD

1. Moisture content (%)

29.09+4.19

2. Bulk density (g cm 3)

1.64+0.27

3.Soil pH
3.1 by H20

5.13+0.03

3.2 by KC1

4.18+0.03

4. Soil texture (%)
4.1 sand

5

4.2 silt

32

4.3 clay

63

5. Organic matter (%)

2.08+0.04

6. Cation exchange capacity

29.67+0.60

(meq/100 g of soil)
7. Total exchangeable base
(meq/100 g of soil)
7.1 Na+

0.90+0.06

7.2 K+

0.57+0.01

7.3 Ca2+

14.60+0.75

7.4 Mg2+

7.99+0.19

3.1 ผลของฝนกรดที่ม ีต ่อ การดูด ซึม สารรัง สี l34Cs และ 6°Co
a) 134Cs

จากการสืก ษาพบว่า ความเป็น กรดของฝนสัง เคราะห์ ไม่ม ีผ ลต่อ ค่า TF sr ในทุก ช่ว งอายุท ี่
สืกษา แต่ค วามเป็น กรดของฝนมีผ ลให้ ค่า TFSP และ TFSRh ของหญ้า ขนเฉพาะอายุ 30 วัน มีค วาม
แตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (p < 0.05) โดยที่ pH 5 มีผ ลให้ TFSP และ TFSRh ลดลงกว่า ที่ร ะดับ pH 4
และ pH 6 นอกจากนี้ย ัง พบว่า ค่า TF sr มีแ นวโน้ม ลดลง แต่ TFSR11 และ TFSP มีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น เมื่อ
หญ้า ขนมีอ ายุม ากขึ้น ทัง นีเนื่อ งมาจากสารรัง สี 134Cs มีก ารเคลื่อ นย้า ยจากรากขึ้น ไปสู่ส ่ว นต้น (ตา
รางที่ 2 )

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเป็น กรดของฝนไม่ก ่อ ให้เกิด ความแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ ต่อค่า
TF ในส่ว นต่า งๆของหญ้า ขน ทุก ช่ว งอายุท ี่ส ืก ษา
3.2 ผลของการใช้ใ ]ยโปแตสเซิย มที่ม ีต ่อ การดูด ซึม สารรัง สี 134Cs และ “ Co
a) l34Cs
การใช้ใ ]ยโปแตสเชีย ม มีผ ลเฉพาะค่า TFSP ทำให้เกิด ความแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (ตาราง
ที่ 4) ในวัน ที่ 30 และ 45 วัน โดยเมื่อ ใช้ใ]ย ค่า TF มีค ่า ตํ่า กว่า เมื่อ ไม่ใ ช้ใ ]ย ซึ่ง จะเห็น ความแตกต่า งมี
ได้ช ัด เจนในต้น และจะเห็น ชัด เจนมากขึ้น เมื่อ ระยะเวลาการปลูก นานขึ้น

b) 6°Co
จากตารางที่ 5 การใช้!]ย ไม,มีผ ลต่อ ค่า TF ในทุก ส่ว นของหญ้า ขน ตลอดช่ว งเวลาของการ
ศึก ษา
3.3 ผลของฝนกรดและการใช้!เยโปแตสเชีย มที่ม ีต ่อ การดูด ซึม สารรัง สี '34Cs และ 60Co
จากผลการทดลองข้อ 3.1 และ 3.2 เป็น การพิจ ารณาเฉพาะ!เจจัย ของฝนกรด และ การใช้■ปิย

' “ไ ! ! ' "

I

r J Ju .

.

แต่แ ผนการทดลองปิจ จัย ทัง สองเป็น ปิจ จัย ร่ว มที,ใ ช้'ในการศึก ษา หัว ข้อ นีจ งนำเสนอผลกระทบร่ว ม
(interaction) ของ!เจจัย ทัง สอง
a)'113vCs

จากตารางที่ 6 พบว่า ในวันที่ 15 และ 30 ฝนกรดและ!เจจัยการใช้ใ]ยมีผลต่อค่า TFSPอย่าง
มีนัยสำคัญ คือ ที่ pH 4 และ 5 ปิจจัยการใช้!]ยไม่ส่งผลต่อค่า TFSPแต่ที่ pH 6 ปีจจัยการใช้!]ยทำให้
ค่า TFSPมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยค่า TFSPที่มีการใช้!]ยมีค่าน้อยกว่าค่า TFSPที่ไม,ใช้!]ย
ซึ่งที่ pH 6 ร่วมกับ การไม่ใช้ใ]ย ให้ค่า TFSPค่าสูงสุดคือ 0.042 และ 0.146 ในวันที่ 15 และ 30 แต่ค่า
TFSRhและ TFsr ฝนกรดและการใช้!เย ไม่ส ่งผลให้เกิดความแตกต่าง
สำหรับ หญ้า ขนอายุ 45 วัน พบว่า ฝนกรดและ!เจจัย การใช้! ]ย ไม่ส ่ง ผลต่อ ค่า TFSRh เมื่อ
เปรีย บเทีย บค่า TFSp ระหว่า งหญ้า ขนที่ใ ช้! ]ยและไม่ใ ช้! ]ย พบว่า มีค วามแตกต่า งที่ pH 5 และ 6 ซึ่ง
ที่ร ะดับ pH 6 และไม่ม ีก ารใช้ใ ]ย ทำให้ค ่า TFSP มีค ่า สูง สุด (0.11) ส่ว นค่า TFsr ความแตกต่า งของ
การใช้! ]ยและไม่ใ ช้!]ย ปรากฎที่ pH 4 โดย ที่ pH 4 และ,ไม่ม ีก ารใช้ใ ]ย มีค ่า TFsr สูงสุด (0.285) ซึ่ง
รายละเอีย ดเชิง ภาพ แสดงในรูป ที่ 1-3

b) 6°Co
สำหรับ หญ้า ขนอายุ 15 วัน พบว่า ฝนกรดและการใช้! เยไม่ส ่ง ผลต่อ ค่า TF ในส่ว นต่า งๆ
ของหญ้า ขน แต่ท ี่อ ายุ 30 และ 45 วัน ฝนกรดและใ]ยมีผ ลเฉพาะที่ร าก (TFSR) ซึ่ง แสดงในตารางที่ 7

โดยพบว่า ที่ pH 4 ป็จ จัย การใช้ป ุย ทำให้ค ่า TFsr มีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ ซึ่งหญ้า ขนอายุ
30 วัน ฝนกรดสัง เคราะห์ท ี่ pH 4 และไมใช้ใ ]ย จะให้ค ่า TFsr สูง สุด คือ 0.889 ส่ว นที่อ ายุ 45 วัน ฝน
กรดสัง เคราะห์ท ี่ pH 5 และไม่ม ีก ารใช้'!]ย จะให้ค ่า TFsr คือ 0.586 ดัง รูป ที่ 3
3.4 การกระจายตัว ของสารรัง สี l34Cs และ “ Co
จากตารางที่ 2-7 ในสภาวะการปลูก เดีย วกัน เมื่อ เปรีย บเทีย บค่า TF ของ l34Cs และ 60Co
ในแต่ล ะส่ว นของหญ้า ขน พบว่า ในใบ ค่า TFSP ของ l34Cs มีค ่า มากกว่า ค่า TFSp ของ 6°Co สำหรับ
ในเหง้า และในรากค่า TFSRh และ TF sr ของ l34Cs มีค ่า น้อ ยกว่า ค่า TFSRh และ TF sr ของ “ Co เมื่อ
พิจ ารณาปริม าณการสะสมของสารรัง สีแ ต่ล ะตัว ในส่ว นต่า งๆของหญ้า ขน พบว่า สารรัง สีท ั้ง สองมี
แนวโน้ม ไปในแนวทางเดีย วกัน ดัง นี้ค ่า TF sr > ค่า TFSRh > ค่า TFSP

4.วิจ ารณ์แ ละสรุป ผล
ความเป็น กรดของฝนสัง เคราะห์ม ีผ ลเฉพาะค่า TFSP และ TFSRh ของ l34Cs เมื่อ พืช อายุน ้อ ย
ผลการทดลองนี้อ าจอธิบ ายได้จ ากสมมติฐ านที่ว ่า !34Cs เป็น analog ของ ธาตุโ ปแตสเชีย ม (K) และ
พบว่า ที่ ช่ว ง pH 5-6 เป็น ช่ว งที่พ ืช สามารถดูด ซึม K จากสารละลายดิน ได้ม าก [12] จึง อาจเป็น ไปได้
ว่า พืช สามารถดูด ซึม l34Cs จากสารละลายดิน ได้ด ีท ี่ช ่ว ง pH ดัง กล่า วเช่น กัน และเนื่อ งจาก l34Cs
สามารถเคลื่อ นย้า ยไปสู่ใ บได้ด ี

และพบว่า ต้น อ่อ นของพืช ตระกูล หญ้า มีก ารดูด ซึม สารรัง สีไ ด้ม าก

กว่าพืช ต้น แก' [13] จึง ทำให้ใ นต้น อ่อ นที่ไ ด้ร ับ ฝนกรดที่ pH ดัง กล่า ว มีค่า T FSP และ TFSRh สูง
สำหรับ 6°Co พบว่า ความเป็น กรดของฝนไม่ม ีผ ลค่า TF ของ “ Co ในทุก ส่ว นของหญ้า ขน ตลอดช่ว ง
การสืก ษา ทั้ง นี้อ าจเป็น ไปได้ว ่า ปริม าณสารรัง สี 60Co ที่ป นเปีอ นในดิน อาจไม'ถูก ตรึง ไว้ท ี่อ นุภ าค
ดิน เท่าที่ค วร ปริม าณ “ Co ในสารละลายดิน มีเพีย งพอต่อ การดูด ซึม ของ หญ้าขน อนุม ูล H* จาก
ฝนกรดที่ให้แ ก'ดิน ไม'ใช่!]จจัข ในการเพิ่ม 6°Co ในสารละลายดิน จึง ไม'ทำให้ค ่า TF ของ 60Co
เปลี่ย นแปลงเนื่อ งจากความเป็น กรดของฝน อย่า งไรก็ต ามในการสรุป ประเมิน ผลควรคำนึง ถึง ระดับ
ความแปรปรวนของข้อ มูล ด้ว ย เนื่อ งจากค่า เฉลี่ย ที่ไ ด้ม ีค วามแปรปรวนพอสมควร
อิท ธิพ ลของปุย โปแตสเชีย ม จะส่ง ผลต่อ ค่า TFSP ของ l34Cs เท่านั้น โดยปุย ทำให้ค ่า TFSP
ลดลง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ [10] ถึง แม้ว ่า l34Cs เป็น ธาตุ analog ของ K และเชื่อ ว่า ธาตุท ั้ง สองน่า จะมี
พฤติก รรมใกล้เคีย งกัน แต่พ ืช ก็ม ีค วามสามารถแขกแยะธาตุท ั้ง สองได้ พบว่า เมื่อ มี K อยู่ใ นสาร
ละลายดิน มากขึ้น พืช เลือ กดูด ซึม K มากกว่า l34Cs เนื่อ งจาก K เป็น ธาตุอ าหารที่จ ำเป็น ของพืช ซึ่ง
การทดลองนี้ไ ด้แ สดงให้เห็น ถึง ความสามารถของหญ้า ขน ในการเลือ กดูด ซึม K+ ในสัด ส่ว นที่ม าก
กว่า l34Cs เมื่อ มีก ารใช้ป ุย

เมื่อ พิจ ารณาเปรีย บเทีย บปริม าณ 134Cs และ “ Co ในส่ว นต่า ง ๆ ของพืช จะเห็น ว่า ที่ส ภาวะ
การปลูก เดีย วกัน ในต้น ค่า TFSP ของ I34Cs มีค ่า มากกว่า ค่า TFSp ของ “ Co ในขณะที่ในเหง!าและ
รากค่า TFSRh และ TFsr ของ l34Cs มีค ่าน้อ ยกว่า ค่า TFSRh และ TFsr ของ “ Co ส่ว นปริม าณการ
สะสมของสารรัง สีแ ต่ล ะตัว ในส่ว นต่า ง ๆ ของหญ้า ขน พบว่า ค่า TFsr > ค่า TFSRh > ค่า TFSP ทั้ง นี้
อาจอธิบ ายไต้ว ่า รากต้อ งการ “ Co มากกว่า l34Cs เพื่อ ช่ว ยในขบวนการ N2 fixation ในรากของพืช
[11] ในขณะที่ 134Cs เคลื่อ นย้า ยไปสู่ส ่ว นใบได้ด ี [9]
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รูป ที่ 1 แสดงค่า TFSp ของ l34Cs และ 60Co ในหญ้าขน ที่อ ายูต ่า งๆ (mean ± SD)
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รูป ที่ 2 แสดงค่า TFSRh ของ l34Cs และ 6°Co ในหญ้า ขน ที่อ ายุต ่า งๆ (mean ± SD)
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รูป ที่ 3 แสดงค่า TF sr ของ l34Cs และ “ Co ในหญ้าขน ที่อ ายุต ่า งๆ (mean ± SD)

ตารางที่ 2 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ l34Cs ในหญ้าขน ที่ได้รับอิทธิพลของฝนกรด
pH

ร'
ตน

15 วัน

ร'
เหงา

ราก

ร'
ตน

30 วัน

ร'
เหงา

ราก

ร'
ตน

45 วัน
เหงา

ราก

4

0.031±0.00 r

5

0.034±0.006a 0.056±0.008a 0.290±0.115a 0.070±0.025b

0.051 ± 0 .0 10b 0.185±0.024a 0.083±0.028a 0.099±0.037a 0.176±0.026a

6

0.029+0.016“ 0.060±0.000a 0.286±0.071a 0.105±0.052a

0.072±0.026a 0.194±0.025a 0.086±0.029a 0.112±0.061a 0.173±0.012a

0.058±0.014a 0.283±0.075a 0.075±0.034ab 0.069±0.004a 0.177±0.058a 0.093±0.016a 0.098±0.025a 0.235±0.068a

ตารางที่ 3 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ “ Co ในหญ้าขน ที่ได้รับอิทธิพลของฝนกรด
Gti

pH

ร'
ตน

15 วัน
ร'
เหงา

ราก

V
ตน

30 วัน
เหงาV

45 วัน

ราก

ตน

เหงา

ราก

4

0.013±0.007a 0.108±0.039a 0.660±0.077a 0.026±0.018a 0.142±0.070a 0.608±0.393a 0.018±0.007a 0.133±0.029a

0.393±0.173a

5

0.012±0.004a 0.084±0.050a 0.611±0.254a 0.027±0.017a 0.128±0.059a 0.554±0.127a 0.019±0.003a 0.193±0.092a

0.502±0.099a

6

0.010±0.004a 0.117±0.060a 0.547±0.197a 0.024±0.004a 0.122±0.049a 0.496±0.089a 0.012±0.005a 0.132±0.044a

0.398±0.131a

หมายเหตุ ค่า เฉลี่ย (ท=4) ที่ม ีต ัว อัก ษรเหมือ นกัน ในคอลัม น์เดีย วกัน ไม่ม ีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (p< 0.05) โดย DMRT
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ตารางที่ 4 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ l34Cs ในหญ้าขน ที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลของ'!]ย
(เย

V
ตน

30 วัน

15 วัน
เหงา

ราก

ตน

เหงา

45 วัน
ราก

ตน

เหงา

ราก

0.027+0.008 3

0.067±0.016a 0.311±0.104a 0.054±0.013b 0.062±0.020a 0.178±0.041a 0.068±0.012b 0.087±0.031a 0.178±0.025a

ไม่ใ ช้ 0.036±0.008 3

0.049±0.008a 0.261±0.044a 0.112±0.033a 0.066±0.017a 0.193±0.031a 0.107±0.011a 0.120±0.043a 0.211±0.063a

ใช้

(2>
&

ตารางที่ 5 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ “ Co ในหญ้าขน ที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลของ!]ย
15 วัน

(เย
ตน
ใช้

เหงา

30 วัน
ราก

ตน

เหงา

45 วัน
ราก

ตน

เหงา

ราก

0.012±0.004a 0.133±0.049a 0.713a±0.163

0.024+0.015a 0.116±0.054a 0.492±0.168a 0.016±0.005a 0.132±0.064a 0.391±0.128a

ไม่ใ ช้ 0.011±0.006a 0.073±0.022a 0.500a±0.130

0.028±0.012a 0.144±0.057a 0.612±0.275a 0.017±0.006a 0.174±0.059a 0.472±0.141a

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (ท=6) ที่ม ีต ัว อัก ษรเหมือ นกัน ในคอลัม น์เดีย วกัน ไม่ม ีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (p< 0.05) โดย DMRT

ตารางที่ 6 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ IJ4Cs ในหญ้า ขน ที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลของฝนกรด และ การใช้ป ุย

pH

ปุย
ตน

4
5

6

ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
ใช้
ไม,ใช้

30 วัน

15 วัน
0.030±0.002

เหงา
*

ราก

ตน

เหงา

45 วัน
ราก

ตน

เหงา
3f

ราก

0.060±0.023 1 0.264+0.115 * 0.050+0.019b 0.068+0.000 * 0.150+0.058 1 0.081+0.000 ** 0.096+0.0101 0.184+0.052 b

0.032+0.001 *

0.056+0.0021 0.302+0.044 ■ 0.100+0.024 “h 0.070+0.008 1 0.204+0.0621 0.106+0.012 ^ 0.100+0.042 * 0.285+0.034 *

0.034+0.001 ^

0.069+0.017 * 0.326+0.184a

0.050+0.011 ๖

0.049+0.014 1 0.170+0.028 1 0.060+0.010c 0.087+0.047 * 0.173+0.003 b

0.034+0.011 ^ 0.042+0.001 ‘ 0.253+0.017 1 0.090+0.012 ^ 0.053+0.010 1 0.200+0.001 ■ 0.105+0.017 “h 0.110+0.037 * 0.179+0.044b
0.017+0.003 b 0.072+0.018 1 0.344+0.015

‘

0.042+0.011 1 0.047+0.0101 0.228+0.037 a

0.064+0.012b 0.069+0.037 * 0.212+0.016 1

0.062+0.009c 0.076+0.049 ■ 0.176+0.015 b

0.146+0.0341 0.074+0.028 1 0.175+0.014

0.110+0.011■

1

0.149+0.058 * 0.170+0.014 b

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (ท=2) ที่ม ีต ัว อัก ษรเหมือ นกัน ในคอลัม น์เดีย วกัน ไม่ม ีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (p< 0.05) โดย DMRT

237

238

ตารางที่ 7 ค่า Soil-to-Plant Transfer Factor (TF) ของ “ Co ในหญ้าขน ที่ไ ด้ร ับ อิท ธิพ ลของฝนกรด และ การใช้'ปิย
pH

โ]ย

5

เหงา

ราก

ตน

เหงา

ราก

ตน

เหงา

ใช้

0.012+ 0.006 1

0.120+0.063 a

0.693+0.018 a

0.013+0.003 a

0.095+0.051 a

0.328+0.145 b

0.013+0.001 a

0 .1 2 8 + 0 .0 0 4 “

ไ ม ่ใช้

0.014+ 0.010 1

0.096+0.003 a

0.627+0.114 a

0 .0 4 0 + 0 .0 1 6 “

0.188+0.057 a

0.889+0.357 3

0.022+0.007 1 0.138+0.049 1 0.525+0.105 lb

ใช้
1ๅ »ชุ
เมไช

0.014+ 0.006 “

0.116+0.053 ’

0.727+0.363 a

0.035+0.025 a

0.144+0.096 1 0.633+0.113 ^

0.010+0.001 “

0.051+0.018 "

0.495+0.093 a

0.020+ 0.006 1 0.111+0.013 a

ใช้

0.010+0.003 “

0.161+0.052 a

0 717+0.020 a

0.025+0.004 1 0.110+0.023 a

ไ ม ่ใช้

0.0 1 0 + 0 .0 0 6 "

0.073+0.013 a

0.378+0.025 1

0.024+0.006 a

V

6

45 วัน

ตน
V

4

30 วัน

15 วัน
V

V

V

V

V

ราก
0.261+0.093 c

0.020+0.004 a

0 .1 5 0 + 0 .1 2 0 “

0.418+0.040 abt

0.474+0.103 1๖

0.018+0.002 1

0.237+0.058 “

0.586+0.009 “

0.517+0.107 ab

0 .0 1 4 + 0 .0 0 8 “

0 .1 1 6 + 0 .0 7 0 “

0.493+0.126 “b

0.133+0.079 1 0.475+0.102 ab

0.010+0.001 a

0 .1 4 8 + 0 .0 0 6 “

0.304+0.018 ^

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย (ท=2) ที่ม ีต ัว อัก ษรเหมือ นกัน ในคอลัม น์เดีย วกัน ไม่ม ีค วามแตกต่า งอย่า งมีน ัย สำคัญ (p< 0.05) โดย DMRT

