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โครงงำนเร่ืองชุดอุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน ำ้ทิง้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมด้วยวัสดุดูดซับ

ธรรมชำตมีิวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำชดุอปุกรณ์ดดูซบัโลหะหนกัได้แก่ ทองแดง ตะกัว่ และแคดเมียม โดยใช้

วสัดุดูดซับสำมชนิดได้แก่ ขีเ้ล่ือย ขุยมะพร้ำว และเถ้ำแกลบ ซึ่งเป็นวัสดดุูดซับธรรมชำติท่ีเหลือใช้จำก

เกษตรกรรมและมีปริมำณมำกในประเทศไทย  จำกผลกำรวิจยัตำ่ง ๆ พบว่ำวสัดดุดูซบัเหล่ำนีส้ำมำรถดดู

ซบัโลหะหนกัได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ จดุเดน่ของชดุอปุกรณ์ดดูซบัโลหะหนกัท่ีคณะผู้วิจยัได้พฒันำขึน้มำนี ้

คือสำมำรถปรับใช้ได้หลำกหลำยลกัษณะให้เหมำะสมกบัชนิดของโลหะหนกัในน ำ้ทิง้  โดยสำมำรถเลือกใช้

วัสดุดูดซับธรรมชำติได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมสะดวกตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้งำน หลักกำร

ท ำงำนของชดุอปุกรณ์ดดูซบัโลหะหนกัท ำได้โดยกำรผ่ำนน ำ้ทิง้ท่ีมีโลหะหนกัลงไปในชุดอุปกรณ์ดดูซบัใน

ลกัษณะของกำรสเปรย์น ำ้ทิง้ให้กระจำยทัว่วสัดดุดูซบั และไหลผ่ำนลงไปตำมชัน้กรองท่ีมีวสัดดุดูซบัชนิด

ตำ่ง ๆ อยูช่ัน้ละหนึง่ชนิดด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก น ำ้ทิง้สำมำรถไหลวนเข้ำออกระบบได้หลำยรอบด้วยป๊ัม

ลูกสูบ จนกว่ำปริมำณโลหะหนกัในน ำ้จะต ่ำกว่ำหรือเท่ำกับค่ำมำตรฐำนน ำ้ทิง้  ผลกำรศึกษำพบว่ำเม่ือ

ผ่ำนชุดอุปกรณ์ท่ีได้พัฒนำขึน้  โลหะหนักทัง้สำมชนิดถูกดูดซับไปมำกกว่ำ 90%  และเม่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภำพกำรดูดซับโลหะหนักของวัสดุดูดซับชีวภำพทัง้สำมชนิดนี ้ พบว่ำขีเ้ล่ือยและเถ้ำแกลบมี

ประสิทธิภำพในกำรดดูซบัทองแดงได้ดีกว่ำขุยมะพร้ำว  โดยสำมำรถดดูซบัทองแดงได้ถึง 96.7 % และ 

96.4% ตำมล ำดบั  ในขณะท่ีขยุมะพร้ำวมีประสิทธิภำพในกำรดดูซบัตะกัว่ได้ดีกว่ำเถ้ำแกลบและขีเ้ล่ือย 

ซึ่งขุยมะพร้ำวสำมำรถดูดซับตะกั่วได้ถึง 99.1 %   ส ำหรับแคดเมียมถูกดูดซับด้วยขีเ้ล่ือยได้ดีท่ีสุดถึง 

98.6%  
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 A novel bioadsorption instrument for removal heavy metals in wastewater was 
developed as a model for adsorbing Cu2+, Pb2+and Cd2+ in wastewater. Sawdust, coconut husk 
and rice husk were used as bioadsorbents because many research stated that the 
bioadsorbents have high effectiveness in reducing the heavy metal ions. Moreover, they are 
abundant in Thailand then this is an alternative way for using agricultural by-products. The 
advantage of this instrument are user can choose the proper bioadsorbents that have high 
removal capacity for each heavy metal ion, it can remove only one kind of heavy metal or three 
of them, and it is an inexpensive technology. Wastewater was sprayed into the top tray that has 
sand and charcoal for trapping trash and reducing color of water. Then water flow down by 
gravitational force into the trays below which have the different kinds of bioadsorbents in each. 
The wastewater was circulated in the instrument by pumping many times until the amount of 
heavy metals in water is suitability with the wastewater quality standard. The study found that 
this pilot model can remove those ions more than 90 %. Sawdust and coconut husk are good 
adsorbents for adsorbing Cu2+ as 97.6% and 96.4% respectively. Lead was adsorbed well by 
coconut husk as 99.1% while sawdust is a good adsorbent for removal Cd2+ as 98.6%.  
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