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ผลของฝนกรดต่อการเคลื่อนตัวของ Cs-134 และCo-60 ในชั้นดิน
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บทคัดย่อ

งานวิจ ัยน ี้เป ็นการศ ึกษาผลของน ํ้าใต ้ด ิน และฝนกรดต่อการเคลื่อนต ัวของสารรังส ี (Cs-134 
และ Co-60) ท ีปนเปอนบริเวณหน้าด ิน เปนการทดลองแบบ Homogeneous column experiment 
โดยบรรจุด ินเหน ียวในคอลัมน ์ (ขนาด 4> 12.5 ซม. X 50 ซม.) ให้หน้าดิน 5 ซม. ไต ้รับการปนเปีอน 
ด ้วยสารรังส ีท ั้งสอง และท ี่ฐานคอลัมน ์จำลองระดับนำใต้ด ินส ูง 3 ซม. รดด้วยฝนกรด pH3 4.5 และ 
6 เป ็นเวลา 120 วัน ส ืกษาปริมาณรังส ีท ังหมด และปริมาณรังส ีท ี่สก ัดได ้ ท ี่ระด ับความลึกต ่าง  ๆ พบ 
ว ่าปริมาณนํ้าฝนที่ให ้แก ่ด ิน ช ่วยส ่งเสริมการเคล ื่อนตัวของสารรังส ีโดยอิทธ ิพลของน ี้าใต ้ด ิน โดยที่ 
Co-60 เคล ื่อนตัวได้ด ีกว่า Cs-134 และพบว่าความเป ็นกรดของน ํ้าฝนไม่ม ีผลต่อการเคล ื่อนตัวของ 
สารรังส ีท ั้งสอง ในดินที่ทำการสืกษา

Effect of Rain Acidity Upon Mobility of Cs-134 andCo-60 in Soil
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ABSTRACT

This research was aimed to study the effects o f groundwater and acid rain upon the 
mobility o f radionuclides (Cs-134 andCo-60) in contaminated top soil. Clay soil was 
homogeneously packed in columns with dimension <t>.12.5 cm. X 50 cm.. At the top 5 cm. o f the 
columns, soil contaminated with radionuclides was added with the same consistency. Column 
were kept standing for 4 months in an artificial water table kept at 3 cm. from the bottom. During 
this period artificial acid rain with pH3, 4.5 and 6 was applied weekly at the top. Soil samples 
were taken every 30 days for examination o f total and extracable radioactivity. It was shown that 
with the aide o f the rain radionuclide movement down the profile was greater, with Co-60 > Cs- 
134. However acidity o f  the rain shown no effect on their movement.



1. บทนำ
ปิจจุบ ัน ความต้องการใช้สารรังส ีของประเทศไทยเพ ิ่มข ึ้น เน ื่องมาจากเทคน ิคต ้านน ิวเคล ียร ์ 

ม ีการพ ัฒนามากขึ้น ซ ึ่งก ิจกรรมที่ต ้องใช้สารรังส ี อาจก่อให้เก ิดการปนเใ,เอนของสารรังส ีส ู่ส ิ่งแวด 
ล้อม และแหล่งใหญ ่ท ี่รองรับสารรังส ีเหล่าน ั้น คือ ดิน หลังจากปนเปีอน สารรังส ีอาจส ่งผ่านเข ้าห ่วง 
โซ่อาหาร และถ่ายทอดสู่มน ุษย์ในท ี่ส ุด

ป ีจจ ัยท ี่ม ีผลต่อความเป ็นไปได้ในการถ ่ายทอดของสารรังส ีท ี่ปนเใ,เอนในดิน มาสู่มน ุษย์ม ี 
หลายประการ อาทิ สมบัต ิของสารรังส ี สมบัต ิของดิน [1], [2] และ!]จจัยภายนอกอื่น  ๆ เช่น ปริมาณ 
และความเป ็นกรดของนำฝน ซ ึ่งม ีผลต่อพฤติกรรมของแร,ธาตุในดิน เช่น การละลาย การชะล้าง การ 
เคลื่อนตัว [3], [4], [5], [6], [7], [8] จ ึงม ีความเป ็นไปได ้ว ่าจะส ่งผลต ่อพฤติกรรมของสารรังส ีในด ิน 
ด้วย โดยอาจส ่งผลให ้เก ิดการเคล ื่อนตัว การชะล้าง การสะสม ของสารรังส ี ท ังท ี่เป ็นปริมาณรังส ีท ั้ง 
หมด และส ่วนท ี่สก ัดได ้ (Total and Extracable radioactivity) ปร ิมาณสารรังส ีท ี่สก ัด ได ้ สะท ้อนให ้ 
เห ็นปริมาณรังส ีท ี่พ ืชสามารถนำไปใช ้ได ้ กล่าวคือ เม ื่อสารรังส ีปนเป ีอนอยู่ในดิน จะอยู่ในหลาย 
ลักษณะ แต ่ละล ักษณะม ีความยากง่ายท ี่พ ืชจะนำไปใช้ต ่างก ัน แบ ่งล ักษณะตามความยากง่ายในการ 
นำไปใช ้โดยพชได ้ คอ l.Free ions และ Colloids 2.Exchange surface (Readily exchangeable ions 
และ Clay-humus micells) และ 3.Insoluble chimical sinks (Fixed forms Insolubke organic 
Hydrous oxides และ Clay minerals) ซ ึ่งทัง 3 ล ักษณะสามารถเปล ี่ยนไปมาได ้ ส ่วนที่เป ็นอันตราย 
ต ่อมน ุษย ์ คือ ส่วนที่ 1 และ 2 ซ ึ่งพ ืชสามารถนำไปใช้ได ้อย่างไม ่ยากน ัก [9]

ประเทศไทยจะได ้ร ับผลกระทบจาก!]จจัยน ีส ูง เน ื่องจากตังอยู่ในบริเวณที่ม ีฝนตกชุก
ประกอบกับ!]ญหามลพ ิษทางอากาศท ี่เพ ิ่มส ูงข ึ้น ทำให ้ความเป ็นกรดของนำฝนในประเทศไทยมีค ่า 
สูงขึ้น แต ่การศ ึกษาผลของความเป ็นกรดของนำฝนต่อการเคล ื่อนต ัวของสารรังส ีในดิน สำหรับ 
ประเทศไทยมีน ้อยมาก การดำเน ินงานส่วนใหญ ่อยู่ในประเทศเขตอบอุ่นท ี่ม ีล ักษณะของด ิน และ 
สภาพภูม ิอากาศต ่างจากประเทศไทย ซ ึ่งไม ่สามารถนำข้อม ูลจากการส ืกษาน ันมาใช้ได ้โดยตรง ด้วย 
เหต ุน ีจ ึงม ีความจำเป ็นท ี่จะส ืกษาวิจ ัยเร ื่องด ังกล่าวด ้วยข ้อม ูลของประเทศไทย เพ ื่อประโยชน์ในการ 
วางแผนการจัดการของเส ียทางรังส ีอย่างเหมาะสม รวมทังเป ็นข้อม ูลเบ ืองต้น ในการศึกษาการ
เคล ื่อนตัวของสารรังส ีในชันด ินสภาพธรรมชาต ิ และในการเล ือกพ ืนท ี่สำหรับกำจัดของเส ียท ี่ปน
เป ีอนสารรังส ีของประเทศไทย



2. วัสลุลุปกรณ์ และวิธีการ

2.1 เก ็บตัวอย่างดิน จากบริเวณสถานที่ต ังศ ูนย์น ิวเคลียร ์แห ่งใหม่ อำเภอองครักษ ์ จังหวัด 
นครนายก ในรัศม ีประมาณ 1 กม. โดยเก ็บตัวอย่างดินแบบ Composite sample

2.2 ว ิเคราะห ์สมบัต ิเบ ื้องต ้นของด ินต ัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์แสดงในตารางท ี่ 1

ตารางที่ 1 แสดงสมบัต ิเบ ื้องต ้นของดินตัวอย่าง

ด ัชน ีท ี่ว ิเคราะห ์ ผลการวิเคราะห ์ หน่วย ว ิธ ีการว ิเคราะห ์[10]
Bulk density 1.178 g/cm3
Soil texture 

Sand 
Silt 
Clay

Clay Soil 
5

32
63

% DW Soil
Hydrometer method

Soil pH 5.13 pH meter 1:1 (Soil:Water)
Organic matter 2.13 % DW Soil WalkJey and Black method
CEC 29.67 meq/lOOg. soil NH4OAc method
Total Exchange Base 

Na+
K+
Mg2+
Ca2+

24.05 
0.89 (3.70 %) 
0.57 (2.37 %) 
7.99 (33.22%) 
14.60 (60.71%)

meq/lOOg. soil
Flame photometer 
Flame photometer 
AAS 
AAS

AEC 0.05 meq/lOOg. soil NH4C1 method
Total Iron 2.05 m g/100 g. soil Phenanthroline method

2.3 เตร ียมคอล ัมน ์ โดยใช้ท ่อ PVC ขนาดเส ้นผ่าศ ูนย์กลาง 12.5 ชม. ความยาว 50 ชม. ผ่า 
เป็น 2 ซีก ตลอดความยาว จากน ันเช ื่อมท ั้งสองซ ีกเข ้าด ้วยก ันด ้วยกาวซ ิล ิโคน และมัดด้วยเข ็มข ัดรัด 
ท่อ ใช ้ตาข ่ายไนลอนชนิดถ ี่ป ิดท ้ายคอล ัมน ์

2.4 เตรียมสารรังส ี โดยนำ CsCl และ CoClj จำนวน 0.0065 และ 0.018 กรัม ตามลำดับ ไป 
อาบรังส ีน ิวตรอนเป ็นเวลา 30 ชั่วโมง ในเครื่องปฏิกรณ ์ปรมาณ ู ของสำน ักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อ 
สันติ จากน ั้นนำสารละลายสารรังส ีผสมในดินต ัวอย่าง โดยใช้เครื่องผสมอาหาร



2.5 บรรจุด ินต ัวอย่างใส ่คอล ัมน ์ โดยใส ่ด ินต ัวอย่างท ี่ไม ่ปนเป ีอนสารรังส ี สูง 40 ซม.จาก 
ท ้ายคอลัมน ์ และใส ่ด ินตัวอย่างท ี่ปนเป ีอนสารรังส ีบริเวณด้านบน สูง 5 ซม. ด ังแสดงในรูปที่ 1

A

)(

V V

ดินตัวอย่างปนเป ีอนสารรังส ี

ด ินตัวอย่างไม,ปนเป ีอนสารรังส ี

รูปที่ 1 แสดงการบรรจุด ินในคอลัมน ์

2.6 แบ ่งคอลัมน ์ด ินเป ็น 4 ชุด ชุดละ 4 คอลัมน ์ โดยชุดที่ 1 ไม่ม ีการให้น ํ้าฝน ส่วนชุดที่ 2 3 
และ 4 จะให ้นำฝนที่ม ีค ่า pH 3 4.5 และ 6 ตามลำดับ ในอัตรา 1 ครังต ่อส ัปดาห ์ครังละ 80 มล./ 
คอลัมน ์ วางคอลัมน ์ในถาดที่ม ีนำส ูง 3 ชม. จากก้นถาด ดังแสดงในรูปที่ 2

เ\
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SectionA-A

3 cm.i

1,  .  „ „  ,  r . I  , 1,รูปที 2 แสดงลักษณะการวางคอลัมน ์ ท ีบรรจุด ินต ัวอย่างบนถาดใส ่นำส ูง 3 ซม.
2.7 ทดลองหา Extractant และสภาวะที่เหมาะสม ในการสกัดสารรังส ีออกจากดิน เพ ื่อใช้ 

ว ิเคราะห ์ค ่า Extracable radioactivity จากการทดลอง พบว่าสารเคม ีท ี่เหมาะสมที่ส ุค คือ NH„C1 ที่มี 
ความเข้มข้น 1 M และใช้เวลาในการเขย่า 30 นาที



2.9 เก ็บด ินตัวอย่างในคอลัมน ์ท ุก 30 วัน ทั้งหมด 4 ครั้ง ว ิเคราะห ์ Total และ Extracable 
Radioactivity ของดิน โดยแบ่งดินต ัวอย่างในคอลัมน ์เป ็น 6 ช่วง ตามความลึก คือ 0-5 ซม. 5-10 ซม. 
10-15 ซม. 15-25 ซม. 25-35 ชม. และ 35-45 ชม.

3. ผลการศึกษาวิจัย

3.1 Total radioactivity (รังส ีท ังหมด)

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห ์ค ่า Total radioactivity ของ Cs-134 ส ่วนผลการวิเคราะห ์ 
ค่า Total radioactivity ของ Co-60 แสดงในตารางท ี 3 ค่า Total radioactivity ในแต่ละช่วงความลก 
ของดิน คือ % ของ Total radioactivity ท ี่อย ู่ในช่วงความลึกน ั้นต ่อปริมาณรวมของ Total 
radioactivity ท ุกช ่วงความลึกท ี่อย ู่ในคอลัมน ์น ัน จากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังแรก (วันที่ 30 
ของการทดลอง) พบว่า ในสภาวะท ี่ด ินไม่ได ้ร ับน ั้าฝน ทั้ง Total Cs-134 และ Total Co-60 เกิดการ 
เคลื่อนตัวจากดินช ัน 0-5 ซม. ไปสู่ด ินช ่วงล่างได ้ถ ึงช ัน 10-15 ซม. เช ่นเด ียวกับสภาวะ ที่ด ินได้รับ 
น ั้าฝนทุกค่า pH Total Cs-134 และ Total Co-60 สามารถเคล ื่อนตัวไปยังด ินช่วงล ่างได้ถ ึงช ั้น 10-15 
ซม. เช่นกัน และจากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังท ี่ 2 (วันที่ 60 ของการทดลอง) พบผลการว ิเคราะห ์ 
ในล ักษณะเด ียวก ับผลจากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังแรก

จากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังท ี่ 3 (วันที่ 90 ของการทดลอง) พบว่า ในสภาวะท ี่ด ินไม ่ได ้ 
รับนั้าฝน ทัง Total Cs-134 และ Total Co-60 เก ิดการเคลื่อนตัวจากดินชัน 0-5 ซม. ไปสู่ด ินช่วงล่าง 
ได ้ความลึกเท ่าเด ิม คือ 10-15 ซม. แต่ในสภาวะท ี่ด ินได้ร ับน ํ้าฝนทุกค่า pH Total Cs-134 และ Total 
Co-60 เก ิดการเคลื่อนตัวไปถึงด ินชัน 15-25 ชม. และจากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังส ุดท ้าย (วันที่ 
120 ของการทดลอง) พบว่า ในสภาวะที่ด ินไม่ได ้ร ับน ํ้าฝน Total Cs-134 และ Total Co-60 ไม่เกิด 
การเคลื่อนตัวเพ ิ่มข ึ้นอ ีก ย ังคงอยู่ท ี่ความลึกชั้น 10-15 ซม. ส ่วนดินท ี่ได ้ร ับน ั้าฝนทุกค่า pH จะเกิด 
การเคลื่อนตัวของ Total Cs-134 และTotal Co-60 จากดินชัน 0-5 ซม.ไปถึงด ินชัน 25-35 ซม.

จากผลการว ิเคราะห ์ พบว่า ค ่าความเป ็นกรดของนำฝน ส ่งผลกระทบอย่างม ีน ัยสำคัญ (ที่ค่า 
ความเชื่อมั่น 95 %) ต่อปริมาณ Total radioactivity ในแต่ละชั้นดิน ของสารรังส ีท ั้งสอง แต่ไม่ 
สามารถสรุปได้ว ่า เม ื่อความเป ็นกรดของนำฝนเพ ิ่มข ึ้น จะส่งผลให้การชะ Total radioactivity ของ 
สารรังสีท ั้งสอง เปล ี่ยนแปลงในทิศทางใด

เม ื่อเปรียบเท ียบปริมาณ Total radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 พบว่า ในสภาวะที่ด ิน 
ไม่ได ้ร ับนำฝน ปริมาณ Total Cs-134 และ Total Co-60 ท ี่ว ิเคราะห ์ได ้ม ีค ่าไม ่แตกต่างก ัน อย่างมีน ัย 
สำคัญ (ท ี่ค ่าความเช ื่อม ั่น 95 %) แต่สภาวะท ี่ด ินได้ร ับน ั้าฝนทุกค่า pH จะพบ Total Co-60 น้อยกว่า



Total Cs-134 ในทุกช ่วงความลึกของดิน และทุกครั้งท ี่ ทำการวิเคราะห ์ ด ังแสดงในกราฟรูปที่ 3 4 5 
และ 6 ซ ึ่งแสดงปริมาณ Total radioactivity ของสารรังส ีท ั้งสอง ในดินช่วง 0-5 ชม. แต่ไม่สามารถ 
สรุปได้ว่า เม ื่อความเป ็นกรดของน ั้าฝนเพ ิ่มข ึ้น จะทำให้ผลต่างระหว่าง Total Co-60 และ Total Cs- 
134 เปล ี่ยนแปลงในทิศทางใด

3.2 Extracable radioactivity (รังส ีท ีสามารถสกัดไค้)

ค่า Extracable radioactivity ในแต่ละช่วงความลึกของดิน คือ เปอร์เซ ็นต์ของ Extracable 
radioactivity ต่อ Total radioactivity ในช่วงความลกน,'น การสืกษาครังน ีว ิเคราะห Extracable 
radioactivity พบในดิน 2 ช ่วงความลึกเท ่าน ัน คือ ชัน 0-5 ชม. และ 5-10 ชม. แสดงผลการว ิเคราะห ์ 
ค่า Extracable Cs-134 และ Extracable Co-60 ในกราฟรูปที่ 7 และ 8 ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห ์ 
ด ินตัวอย่างครั้งแรก (วันที่ 30 ของการทดลอง) พบว่าในสภาวะที่ด ินไม่ไค ้ร ับน ั้าฝน จะพบ 
Extracable radioactivity ของสารรังส ีท ั้งสองที่ด ินชั้น 0-5 ชม. เท่านั้น ไม ่พบในดินชั้นอ ื่น แต่ใน 
สภาวะที่ด ินไค ้ร ับนำฝนพบ Extracable radioactivity ของสารรังส ีท ังสอง ในดินทัง 2 ชัน โดยที่ 
Extracable radioactivity ของดินชัน 0-5 ชม. 'น้อยกว่าชั้น 5-10 ชม. ทุกค่า pH ของนั้าฝน และจาก 
การว ิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังท ี่ 2 (วันที่ 60 ของการทดลอง) พบผลการวิเคราะห ์ในลักษณะเด ียวก ัน 
ผลจากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครังแรก

จากการวิเคราะห ์ด ินต ัวอย่างครั้งท ี่ 3 (วันที่ 90 ของการทคลอง)และครั้งส ุดท ้าย (วันที่ 120 
ของการทดลอง) พบว่าในสภาวะที่ด ินไม่ไค ้ร ับน ํ้าฝนจะพบ Extracable Cs-134 ในดินทั้ง 2 ชั้น โดย 
พบว่า Extracable Cs-134 ของดินชั้น 0-5 ชม. มากกว่าชั้น 5-10 ซม. อย่างม ีน ัยสำคัญ (ท ี่ค ่าความเชื่อ 
มั่น 95 %) แต่การวิเคราะห์ด ินตัวอย่างครั้งท ี่ 3 ไม,พบ Extracable Co-60 ในดินชั้น 5-10 ซม. ทุก 
สภาวะที่ศ ึกษา แต่การวิเคราะห์ด ินตัวอย่างครังท ี่ 4 พบว่า Extracable Co-60 ของดินชัน 0-5 ซม. 
มากกว่าชัน 5-10 ซม. อย่างม ีน ัยสำคัญ (ท ี่ค ่าความเชื่อม ั่น 95 %) ส ่วนในสภาวะที่ด ินไค้ร ับนำฝนทุก 
ค่า pH พบว่า Extracable radioactivity ของสารรังส ีท ังสอง ในดินชั้น 0-5 ชม. น ้อยกว่าช ั้น 5-10 ชม.

จากผลการวิเคราะห ์ พบว่านำฝนที่ม ีค ่า pH ต่างกัน ทำให ้ Extracable radioactivity ของสาร 
ร ังส ีท ั้งสองมีค ่าต ่างก ัน แต่ไม ่สามารถสรุปไค้ว ่า เม ื่อความเป ็นกรดของนำฝนเพ ิ่มข ึน จะทำให้กา 
รชะ Extracable radioactivity ของสารรังส ีท ังสอง เปล ี่ยนแปลงในทิศทางใด

เม ื่อเปรียบเท ียบปริมาณ Extracable radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 พบว่า ในสภาวะ 
ท ี่ด ินไม่ได ้ร ับน ั้าฝน ปริมาณ Extracable Cs-134 และ Extracable Co-60 ท ี่ว ิเคราะห ์ไค ้ม ีค ่าไม ่แตก 
ต ่างก ันอย่างม ีน ัยสำคัญ (ท ี่ค ่าความเชื่อม ั่น 95 %) แต่สภาวะท ี่ด ินไค ้ร ับนำฝนทุกค่า pH จะพบ



Extracable Co-60 น้อยกว่า Extracable Cs-134 ท ุกครั้งท ี่ทำการวิเคราะห ์ แต ่ไม ่สามารถสรุปได ้ว ่า 
เม ื่อความเป็นกรดของนำฝนเพิ่มขึ้น จะทำให ้ผลต่างระหว่างค ่า Extracable Co-60 และ Extracable 
Cs-134 เปล ี่ยนแปลงในท ิศทางใด

ตารางที่ 2 แสดง %ริ'งสีทังหมด(Total radioactivity^อง Cs-134 (Mean ±  SE)

T im e (d ay s )

C o n d itio n D e p th (c m .) 30 60 90 120
N o  ra in 0-5 97.94±0.00722 9 3 .1 5  ±0.00621 96.86±0.00353 98.43±0.00408

5-10 2 .0 4 ± o.ooo32 6.58±0.00098 3.01 ±0.00042 1,49±0.00042

10-15 0.02±o.ooooo 0.27±o.oooo6 0.13+0.00012 0.09±o.oooos

15-25

2 5 -3 5

3 5 -4 5

R a in  p H  3 0-5 95.24±0,00494 96.67±0.00350 97,48±0.00646 92.29±0.00451

5-10 4.52±0.00029 3 .2 0 ± o.ooo28 1,96±0.00027 6.71 ±0,00041

10-15 0 .2 4 ± o.oooo3 0 .13±0.00008 0 .3 4 ± o .o o o i5 0.62±O.OOOIO

15-25 0.21 ±0.00008 0.3 3 ± 0  00006

2 5 -3 5 0.050±ooooo3
3 5 -4 5

R a in  p H 4 .5 0-5 94.73±0.001I5 9 0 .5 6 ± ooo«24 92 . 1 6+ 0 .01266 93.96±0.00946

5-10 3.65±0.000I0 8 .88±0 00092 7.61 ±0.00304 5.43±0.00046

10-15 1.62±0.00023 0 . 56+0.00013 0 .1 7 + 0 .0 0 0 1 3 0 .4 5 ± o .o o o i3

15-25 0.06±ooooo2 0 . 1 2 ± o .oooo5

2 5 -3 5 0.04±o.oooo2
35 -4 5

R a in  p H  6 0-5 94.54±0.00326 9 8 .5 1  ±0.0(61 s 95 .98± 0  00764 9 1 .34 +0.00255

5-10 5.09±0.0008I 1 .4 7 ± 0 .0 0 0 6 2 2.95±0.00104 7.94±0.00111

10-15 0.37±0.00021 0 . 0 1  ±0.00001 0.93±0.00020 0.64±o.00005

15-25 0 .1 5± 0.00003 0.07±o.ooooi
2 5 -3 5 0 .0 2 ±o.oooo2

3 5 -4 5



ตารางที่ 3 แสดง %รังส ีท ั้งหมด (Total radioactivity) ของ Co-60 (MeanlSE)

Time (days)
Condition Depth(cm.) 30 60 90 120

No rain 0-5 97.56±0.00466 92.62+0.00100 96.66+0.00114 98.59±0.00408
5-10 2.34±0 00006 6.90±ooooio 3.28+0.00007 1,24±0.000I0
10-15 0.10±o 00001 0.47±o.oooo2 0.07+O.OOOOI 0 .1 7 ± 0 .00001

15-25
25-35
35-45

Rain pH 3 0-5 87.96±0.00368 95.14±0.00087 91.80±0 00199 87.11 ±0.00148

5-10 8.30±0.00031 4.41 ±0.00022 4.80+0.00024 10.47±o.oooio
10-15 3.74±0.00187 0.45±o.oooo2 1.75+o.ooon 1. 18±0.00002

15-25 1.65±0.00001 0.52±0.00004
25-35 0.71 ±0.00003

35-45
Rain pH4.5 0-5 90.09±o.ooo34 89.82+0.00051 84.97+0.00156 90.37±o.ooioo

5-10 7 . 21+0.00021 9.44+0.00033 1 3.3 1+0,00024 7.81 ±0.00024

10-15 2.70±O.OOOI6 0.74±0.00007 1.21 ± 0  00003 1.04±o 00008

15-25 0.50±o.00002 0.45±ooooo8
25-35 0.33±o.oooo2
35-45

Rain pH 6 0-5 88.59+0.00024 93.96±0.00120 85.26±0.00040 85.08±o 00i 17

5-10 10.17±0 00039 5.60±o.ooo97 10.53±o.oooo8 12.60±0.00066
10-15 1.24+0.00001 0.44+0.00005 2.78±0.000I1 1.71 ±0.00007

15-25 1.43±0.00004 0.24±0.00002
25-35 0.37±o 00003

35-45



pH3 pH4.5 pH6

รูปที่ 3 แสดง % Total radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 ท ี่ความลึก 0-5 ซม. ที่เวลา 30 วัน

pH3 pH4.5 pH6

รูปที่ 4 แสดง % Total radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 ท ี่ความลึก 0-5 ซม. ที่เวลา 60 วัน
100

pH3 pH4.5 pH6

รูปที่ 5 แสดง % Total radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 ท ี่ความลึก 0-5 ซม. ที่เวลา 90 วัน
1QQ ■  Cs-134 ■  Co-60

pH3 pH4.5 pH6

รูปที่ 6 แสดง % Total radioactivity ของ Cs-134 และ Co-60 ท ี่ความลึก 0-5 ชม. ที่เวลา 120วัน



■ no(0-5) U no(5-10) ■ pH3(0-5) H  pH3(5-10) ■ pH4.5(0-5) B  pH4.5(5-10) ■ pH6(0-5) ■ pH6<5-10)

30days 60days 90days 120days

รูปท 8 แสดง “/((Extraction o f Co-60

4.บทวิจารณ์และส'เปผล

1. นำใต ้คอล ัมน ์ ช ่วยทำให ้สารรังส ีท ี่อย ู่บร ิเวณต้านบนของคอลัมน ์ เคล ื่อนตัวสู่บริเวณด้าน 
ท้ายคอล้ม'น์ไต้ กระบวนการหลักในการเคลื่อนท ี่ของสารรังส ีในสภาวะน ี คือ กระบวนการแพร่

2. นำฝน ช ่วยทำให ้สารร ังส ีท ี่อย ู่บร ิเวณต้านบนของคอลัมน ์ เคล ื่อนตัวส ู่บริเวณต้านท้าย 
คอลัม'น์ได้เพิ่มขึ้น กระบวนการหลักในการเคลื่อนท ี่ของสารรังส ีในสภาวะน ี คือ กระบวนการไหล 
ของมวล

กลไกการเคลื่อนท ี่ของสารรังส ีในดิน ถ ูกควบคุมโดยกระบวนการหน ึ่งหรือมากกว่า ใน 4 
กระบวนการนี คือ 1.การไหลของมวล (Mass flow) 2.การแพร, (Diffusion) 3.การผสมเชิงกล



(Mechanical mixing) 4.การเคลื่อนท ี่โดยส ิ่งม ีช ีว ิต (Biological transfer) แต่ในงานวิจ ัยน ี้ไม ่เก ิด 
กระบวนการผสมเช ิงกล และการเคล ื่อนท ี่โดยสิ่งม ีช ีว ิต มีเพียง 2 กระบวนการท ี่เก ิดข ึ้นได ้ คือ การ 
ไหลของมวล และการแพร่ โดยท ี่ท ุกคอลัมน ์ในการส ืกษาครั้งน ี้ จะเก ิดการเคล ื่อนตัวของสารรังส ี 
ด ้วยกระบวนการแพร่ เน ื่องจากการแพร่เป ็นกลไกการเคล ื่อนท ี่แบบพ ื้นฐานของธาตุท ี่ม ีจำนวนน้อย 
ในดิน (รวมถ ึงสารรังส ีท ี่ไม ่ได ้เก ิดข ึ้นตามธรรมชาต ิ ซ ึ่งปนเป ีอนในดินด ้วยความเข ้มข ้นน ้อย) โดยที่ 
นำใต ้คอล ัมน ์ ม ีส ่วนช่วยส ่งเสริมให ้เก ิดการเคล ื่อนท ี่ ด ้วยกระบวนการดังกล ่าวเพ ิ่มข ึ้น ดังนั้นใน 
สภาวะท ี่ด ินไม ่ได ้ร ับนำฝน การเคลื่อนตัวของสารรังส ี ย ่อมเก ิดจากกระบวนการแพร'เพ ียงอย่างเด ียว 
แต ่ในสภาวะที่ด ินไต้ร ับน ั้าฝน จะเก ิดกระบวนการไหลของมวล (การเคลื่อนย้ายของอิออน โดยไหล 
ไปกับสารละลายด ิน) ร่วมกับกระบวนการแพร, โดยท ี่การไหลของมวลเป ็นกระบวนการหลักในการ 
เคล ื่อนตัวของสารรังส ีในด ินท ี่สภาวะต ังกล ่าว

3. ความความเป ็นกรดของนำฝนที่ส ืกษา ไม'ม ีผลต่อการเคลื่อนตัวของสารรังส ีท ั้งสองส่วน 
(Total radioactivity และ Extractable radioactivity) และทังสองชนิด (Cs-134 และ Co-60) ทังนอาจ 
เป ็นเพราะ ด ินที่ทำการสืกษาครังน ี มีค่า CEC สูง ซ ึ่งส ่งผลให ้ Buffer capacity ของดินสูงด ้วย 
ประกอบกับค่า pH ของน ั้ฟนท ี่ส ืกษาม ีความเป ็นกรดไม ่ส ูงน ัก จ ึงไม'ส่งผลกระทบในดินที่ส ืกษา

4. Co-60 เคล ื่อนตัวไปสู่ค ินด ้านล่างได้ด ีกว ่า Cs-134 เน ื่องจาก Cs-134 ถ ูกตรึงไว้ก ับ clay 
mineral ซ ึ่งด ินท ี่ใช ้ในการส ืกษาครั้งน ี้ มี % clay สูงมาก (63 %) จ ึงทำให ้ Cs-134 ถ ูกน ั้าฝนชะไปสู่ 
ด ินด ้านล่างได้ยากกว่า Co-60
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