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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณไดอะตอมไมตที่เหมาะสมที่ใชใน
การดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห และศึกษาคุณภาพน้ําเสียสังเคราะหที่ผานการ
บํา บัด ผลการศึ ก ษาพบว า อุ ณหภูมิ ก อ นการบํ าบั ด อยู ในชว ง 28-29 องศาเซลเซี ย ส
อุณหภูมิหลังการบําบัดอยูในชวง 27-30 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดาง (pH) กอนการ
บําบัดมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.6 (อยูในชวง 2-6) คา pH หลัง การบําบัดมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.9
(อยู ใ นชว ง 2-6) การหาคา ปริ ม าณออกซิเ จนที่ จุลิ น ทรี ยต อ งการใช ใ นการย อ ยสลาย
สารอินทรียในน้ํา (Biological Oxygen Demand : BOD) ไมเกิน 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร
การหาปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองใชสําหรับทําปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย (Chemical
Oxygen Demand : COD) ไมเกิน 160 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
ทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม การหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (TotalSolid : TS) เกิน 300 มิลลิกรัมตอลิตร การหาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid : TSS)
ไดเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใหไมเกิน 50 มิล ลิกรัมตอลิตร อาจเปน
เพราะในน้ําเสียสัง เคราะหมีตะกอนของไดอะตอมไมตตกคางอยู และผลการศึกษาการ
วิเ คราะห ห าปริ ม าณที่เ หมาะสมของไดอะตอมไมต ในการดู ด ซับ โลหะหนัก ในน้ํ าเสี ย
สังเคราะหพบวา ปริมาณไดอะตอมไมตตั้งแต 10 กรัมขึ้นไป สามารถบําบัดโลหะหนักไดมี
ประสิทธิภาพดี
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Abstract
The study aimed to determine the optimal amount of diatomite
to be used for absorption heavy metals in synthetic wastewater and the
treated wastewater quality was determined. The wastewater showed the
temperature of 28°C-29°C and the pH of 3.6 ( in the range of 2-6) before
treatment, while the temperature and pH of treated wastewater were 27°C30°C and 2.9 (in the range of 2-6), respectively. The BOD and COD value of
treated wastewater for wastewater heavy were less than 0.9 mg/L and 160
mg/L, respectively, which was lower than the standard permission values of
treated wastewater for industrial section. However, TS and TSS of the
treated wastewater were higher the standard permission values of 300 mg/L
and 50 mg/L, respectively. This might be caused by diatomite residue in the
treated wastewater. Moreover, it was found that diatomite concentration of
over 10 g gave the high heavy metals adsorption yield.
Keywords : Diatomite, Lead, Heavy metals
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ที่มาและความสําคัญ
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามหาศาล มีป ระโยชนอ ยางยิ่ง ตอ การ
ดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ในแตละวันมนุษยเราตองใชน้ําจํานวนมากทั้งในดาน
การอุปโภค บริโภค การประกอบอาชีพ เชน การประมง เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
เปนตน น้ําธรรมชาติมีอยูทั่วไปทั้ง บนผิวดิน ใตดิน และในบรรยากาศ น้ําบนผิวดินเปน
แหลง น้ําที่เ ราจะพบมากที่สุด ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง ห วย ลําธาร ทะเลสาบ
ทะเล และมหาสมุท ร ปจจุบันมีจํานวนประชากรเพิ่ม มากขึ้น การใชทรัพยากรน้ําก็เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น ปญหามลพิษทางน้ําของประเทศไทย นอกจากจะเกิดจากการระบายน้ําเสีย
จากกิ จ กรรมต า ง ๆ ของมนุ ษ ย ล งสู แ ม น้ํ า ลํ า คลอง เช น บ า นเรื อ น ชุ ม ชน โรงงาน
อุตสาหกรรมแลว น้ําเสียจากกิจกรรมการเกษตร ไมวาจะเปนการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําหรือการปศุสัตว ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณภาพน้ําของแหลงน้ําเสื่อมโทรมได
การปนเปอนของโลหะหนักในน้ําเปนปญหามลพิษที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ
ปญหาสิ่งแวดลอม เนื่องจากโลหะหนักเปนสารที่มีพิษและสามารถสะสมในหวงโซอาหาร
ซึ่งจะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของมนุษย โลหะหนักซึ่งเปนวัตถุดิบที่ถูกนํามาใช
ในหลายภาคสวน เชน ในดานอุตสาหกรรม เราใชโลหะหนักในการผลิตพลาสติก พีวีซี สี
ถานไฟฉาย สําหรับทางดานการเกษตร โลหะหนักเปนสวนผสมของยาฆาแมลงและปุย
ขณะเดียวกันทางฟารมปศุสัตวอาจมีโลหะหนักในอาหารสัตวและปนเปอนลงสูแหลงน้ําทิ้ง
ซึ่งน้ําทิ้งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงน้ํา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอ
สิ่งมีชีวิตในการดํารงชีพ โลหะหนัก เชน ปรอท ตะกั่ว สารหนู สารพิษเหลานี้เมื่อสะสมอยู
ในรางกาย จนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาใหเห็น หลายคนคิดวาเรื่องโลหะหนัก
จําพวกปรอท ตะกั่ว สารหนู เปนเรื่องไกลตัวจึงมองขามถึงพิษภัยที่อาจจะเกิดขึ้น บรรดา
สารเหลา นี้ส ามารถเขา สูร า งกายโดยไม รู ตัว จากสิ่ง แวดลอ ม ดิ น น้ํา อากาศ อาหาร
เครื่องสําอาง หรือจากขาวของเครื่องใชในครัวเรือน สาเหตุของการปนเปอนจากธรรมชาติ
กระบวนการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ และสารเคมี ถู ก ปล อ ยเป น ของเสี ย ออกมาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ (กาญจนา, 2550) ปจจุบันกระบวนการกําจัดโลหะหนักในน้ํา
เสียนั้นมีหลายวิธี ไดแก การตกตะกอนทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การกรองผานเมม
เบรน การใชสารดูดซับ ซึ่งสามารถแยกโลหะหนักไดดี แตคาใชจายในการลงทุนสูง เพื่อ
ศึกษาวิธีการกําจัดโลหะหนักที่มีประสิทธิภาพ เสียคาใชจายในการลงทุนต่ําและยังสามารถ
นําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศมาพัฒนาใหมีศักยภาพเพื่อนําไปประยุกตใชใน
การบําบัดน้ําเสีย นับ ไดวาเปนการชวยรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลอ มและเพิ่ม มูล คาใหกับ
ทรัพยากรอีกทางหนึ่ง (พัชราภรณ, 2552) การศึกษาในงานวิจัยนี้จึงคัดเลือกวัสดุที่เหมาะ
สมในการดูดซับ คือ ไดอะตอมไมตห รือ ดินเบา ซึ่ง เปนสินแรที่ พบมากในจังหวัดลําปาง
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เกิดจากการตกตะกอน ทับถมกันของโครงสรางเปลือกแข็งของสาหรายเซลลเดียวที่เรียกวา
ไดอะตอมจํานวนมากอีกทั้งมีตะกอนขนาดละเอียด ผนังเซลลของไดอะตอมจะมีรูพรุนมาก
ทําใหไดอะตอมไมตมีความหนาแนนของมวลรวมนอย น้ําหนักเบากวาดินทั่วไปจนสามารถ
ลอยน้ําได ผนังเซลลของไดอะตอมไมตสวนใหญประกอบขึ้นดวยซิลิกา ซึ่งเปนซิลิกาเนื้อโอ
ปอล ทําใหไดอะตอมไมตมีความเฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเนื่องจากไดอะตอมไมต
มีรูป รางและขนาดที่แตกตางกันมาก เมื่อ ตกตะกอนทับ ถมกันการจัดเรียงตัวจึง ไมเ ปน
ระเบียบและเปลือกแตละชิ้นจะไมเบียดอัดกันแนนสนิท ทําใหไดอะตอมไมตมีลักษณะ
พิเศษคือ มีความพรุนตัวสูงและมีพื้นผิวมาก ไดอะตอมไมตจึงมีประสิทธิภาพในการกรอง
อนุภาคเล็ก ๆ ที่แขวนลอยในของเหลวไดเ ปนอยางดี ไดอะตอมไมตมีค วามหนาแน น
จําเพาะต่ํามาก สามารถนําไปใชเปนตัวกรอง สารดูดซับ ตัวเติม ตัวนํา และสารขัด (ชฎา
ภรณ, 2545)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสมของไดอะตอมไมตที่ใชใน
การบําบัดโลหะหนัก และศึกษาคุณภาพน้ําเสียสังเคราะหที่ผานการบําบัดโลหะหนักดวยได
อะตอมไมต เพื่อเปนแนวทางในการนําไดอะตอมไมตมาใชประโยชนกับการบําบัดน้ําเสียที่มี
การปนเปอนของโลหะหนัก จากแหลงน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กอนปลอยออกสู
แหลงน้ําธรรมชาติ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาการใชไดอะตอมไมตบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห มีขั้นตอน
การดําเนินงานวิจัย ดังนี้
1. การเก็บตัวอยางและเตรียมไดอะตอมไมต
จากการศึกษาและสืบคนพื้นที่ของแหลงไดอะตอมไมต พบวาที่บ ริเวณบาน
มอนแสนศรี ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง มีแหลงไดอะตอมไมตเปนพื้นที่บริเวณ
กวาง มีการขุดเพื่อนําไดอะตอมไมตไปใชประโยชนในดานตาง ๆ และเปนแหลงที่อยูใกล
เหมาะสําหรับการเดินทางไปเก็บตัวอยางไดอะตอมไมตมาทําการทดลองในงานวิจัยนี้
ในการเก็บตัวอยางไดอะตอมไมต ไดทําการเก็บโดยวิธีการสุมเก็บตัวอยางได
อะตอมไมตจากแหลงที่มีการขุดไดอะตอมไมต ไปใชประโยชนอื่น ๆ ของคนในชุมชน พบได
อะตอมไมตมีลัก ษณะเปนกอนคลายกอ นหินและดินทั่วไป แตมีน้ําหนักเบากวา มีสีขาว
เหลืองแลวนํามาเตรียม ดังนี้
1) นําไดอะตอมไมตมาบดและรอนดวยตะแกรงรอนดินขนาด 0.25 มิลลิเมตร
2) นําไดอะตอมที่รอนแลวมาชั่ง ในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม
เตรียมจํานวน 8 ชุด
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2. การเตรียมตัวอยางน้ําเสียสังเคราะหและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา
การเตรียมตัวอยางน้ําเสียสังเคราะห มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) เตรียมความเขมขนของตะกั่วที่ 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, และ 10
มิลลิกรัมตอลิตร จากสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
2) นําสารละลายมาตรฐานตะกั่วมาใสในน้ํากลั่นปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
ในแตละจํานวนความเขมขนของสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไว
3) ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขนของตะกั่ว ตาม
พารามิเตอรในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอรและวิธีการวิเคราะห
พารามิเตอร
อุณหภูมิ
ความเปนกรด-ดาง
BOD
COD
SS
TS

วิธกี ารวิเคราะห
Thermometer
Electrometric (สุขลัคน, 2550 )
Azide Modification (เจียมจิตร, 2550)
Closed Reflux Method (ศรีสมร, 2550)
Gravimetric method (แสงดาว, 2550)
Gravimetric method (แสงดาว, 2550)

3. วิธีการใชไดอะตอมไมตบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห
1) นําไดอะตอมไมตที่รอนเปนผงแลว นํามาใสลงในน้ําเสียสังเคราะหเตรียมไว
แลวนําไปเขยาดวยเครื่องเขยา (Shaker) 250 รอบตอนาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง
2) นํ า น้ํ า เสี ย สั ง เคราะห ม ากรองในชุ ด กรองแก ว สุ ญ ญากาศ (Filtration
System) กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 นําน้ําเสียสวนหนึ่งไปยอยน้ําดวยกรดไนตริก เพื่อ
นําไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยูดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชัน สเปกโทร
มิเตอร (AAS)
3) นําน้ําเสียอีกสวนหนึ่งมาตรวจวัดคุณภาพน้ําหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมต ตามพารามิเตอรในตารางที่ 1
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ผลการวิจัยและอภิปราย

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

1. ผลการศึกษาการวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียสังเคราะห
จากการเตรียมน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขนของตะกั่วในปริมาณ 0.1,
0.5, 1, 2, 4, 6, 8, และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร จากสารละลายมาตรฐานตะกั่วความเขมขน
1,000 มิลลิกรัมตอลิตร และบําบัดดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25
กรัม แลวทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนและหลังการบําบัด ตามพารามิเตอรในตารางที่ 1
จะไดกราฟคาคุณภาพน้ํากอนและหลังการบําบัดดังภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ
31
30
29
28
27
26
25

กอน
หลัง
0.1 0.5 1 2 4 6 8 10
ความเขมขนของตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร)

ภาพที่ 1 แสดงคาอุณหภูมิกอนและหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมต

คา pH

จากภาพที่ 1 อุณหภูมิของน้ําเสียสังเคราะห พบวาอุณหภูมิในแตล ะความ
เขม ขนมีคาที่แตกตางกัน เนื่องจากในการทําการทดลองแตล ะครั้ง ไดทําในชวงเวลาที่
ตางกันและเปนชวงของฤดูฝน สภาพอากาศของภายในแตละวันมีทงั้ ฝนและแดดออก จึงทํา
ใหมีอุณหภูมิที่ตางกันและเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม พบวา
ยังอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ไมเกิน 40 องศาเซลเซียส
8
6
4
2
0

กอน
หลัง

0.1 0.5 1 2 4 6 8 10
ความเขมขนของตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร)
ภาพที่ 2 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) กอนและหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมต
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จากภาพที่ 2 แสดงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําเสียสังเคราะห จะเห็น
ไดวาทั้งกอนและหลังการบําบัด คาความเปนกรด-ดาง (pH) จะอยูในชวง 2-6 ซึ่งเปนชวง
ของความเปนกรด และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม
พบวา ยั ง อยูใ นเกณฑม าตรฐานน้ํ า ทิ้ง โรงงานอุต สาหกรรม ที่กํ า หนดไว ไม เ กิน 5.5–9
มิลลิกรัมตอลิตร
คา BOD (มิลลิกรัมตอลิตร

1.5

กอนบําบัด
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ความเขมขนของตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร)
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ภาพที่ 3 แสดงคาปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียในน้ํา
(Biological Oxygen Demand : BOD) ของน้ําเสียสังเคราะหหลังการบําบัดดวย
ไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม
จากภาพที่ 3 แสดงจะเห็นไดวาคา BOD กอนการบําบัดอยูในชวง 0.2-0.4
มิลลิกรัมตอลิตร และหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมตแลว คา BOD จะเพิ่มขึ้นเปนชวง ๆ
แสดงใหเห็นวาการใสไดอะตอมไมตลงไปในน้ํา อาจทําใหน้ําเกิดความสกปรกได เนื่องจากมี
ออกซิเจนที่ละลายในน้ําไมเพียงพอ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับค ามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงาน
อุตสาหกรรมพบวา ยังอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิง้ โรงงานอุตสาหกรรม ที่กําหนดไว ไมเกิน
20 มิลลิกรัมตอลิตร
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คา COD (มิลลิกรัมตอลิตร)

200

กอนบําบัด
5 กรัม
10 กรัม
15 กรัม
20 กรัม
25 กรัม

150
100
50
0
0.1

0.5 1
2
4
6
8
ความเขมขนของตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร)

10

ภาพที่ 4 แสดงคาปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ตองใชสําหรับทําปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย
(Chemical Oxygen Demand : COD) ของน้ําเสียสังเคราะหหลังการบําบัดดวย
ไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม
จากภาพที่ 4 แสดงจะเห็นไดวากอนการบําบัดมีคานอยกวาหลังการบําบัด
อาจจะเกิดจากการนําไดอะตอมไมตลงไปในน้ําและกระบวนการวิเคราะหเปนกระบวนการ
เติมสารเคมี อาจสงผลกระทบทําใหน้ําสกปรก คา COD จึงเพิ่มขึ้น แตไมเกินคามาตรฐาน
น้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไวไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร
400
คา TS (มิลลิกรัมตอลิตร)
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ภาพที่ 5 แสดงคาการหาปริม าณของแข็ ง ทั้ง หมด (Total Solid : TS) ของน้ําเสี ยสัง เคราะห หลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม
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จากภาพที่ 5 แสดงการหาปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําเสียสังเคราะห พบวา
คาหลังการบําบัดดวย ไดอะตอมไมตในปริม าณที่ตางกันในแตละความเขมขน ทําใหเกิด
ของแข็งในปริมาณที่ไมเทากัน จากตะกอนของไดอะตอมไมตที่ไมละลายน้ํา
กอนบําบัด
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ความเขมขนของตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร)

ภาพที่ 6 แสดงคาปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid : TSS)
ของน้ําเสียสังเคราะหหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20
และ 25 กรัม
จากภาพที่ 6 แสดงการหาปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ําเสียสังเคราะห พบวา
คาหลังการบําบัดดวยไดอะตอมไมตเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดอะตอมไมตไมละลายน้ํา จึงทําให
เกิดตะกอนลอยตัว สงผลใหคา TSS มากขึ้น ซึ่งวัดไดเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
จากการเปรียบเทียบคา BOD COD TS และ TSS ในความเขมขนของโลหะ
หนักที่ตางกันและบําบัดดวยไดอะตอมไมตในปริมาณที่ตางกัน พบวา หลังการบําบัดมีคา
เพิ่มขึ้น อาจเปนไปไดวาในไดอะตอมไมต ซึ่ง เปนวัสดุดูดซับที่เ กิดจากการทับถมกันของ
เปลือกสาหรายเซลลเดียว มีการสะสมตัวของตะกอนจากแรชนิดตาง ๆ มีทั้งสารอินทรีย
และอนินทรีย ซึ่งเมื่อนํามาบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหแลว อาจทําใหเศษตะกอน
ในไดอะตอมไมตที่ตกคางปนเปอนอยูในน้ําเสียสังเคราะห จึงทําใหคาพารามิเตอรที่ทําการ
วิเคราะหคุณภาพน้ําเพิ่มขึ้น
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ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

2 ผลการศึกษาวิธีการใชไดอะตอมไมตบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห
การศึกษาผลการวิเคราะหหาปริมาณที่เหมาะสมของไดอะตอมไมตในการดูด
ซับโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขนของตะกั่วปริมาณ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
บําบัดดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม แลวนําไปเขยาที่ความเร็ว
110 รอบตอ นาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนํามากรองผานชุดกรองแกวสุญ ญากาศ
(Filtration System) ผานกระดาษกรองเบอร 1 แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักที่
เหลืออยู
ประสิท ธิภาพการบําบัดโลหะหนัก ในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขม ขน 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
7.73%, 19.16%, 16.98%, 8.27% และ 4.46% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงในภาพ
ที่ 7
25
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ภาพที่ 7 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร
ประสิท ธิภาพการบําบัดโลหะหนัก ในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขม ขน 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
24.82%, 35.90%, 31.89%, 35.17% และ 30.58% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 8

ประสิทธิภาพการบําบัด (%)
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ภาพที่ 8 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร

ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิ ท ธิ ภาพการบํา บัด โลหะหนัก ในน้ํา เสี ยสั ง เคราะห ที่ค วามเขม ขน 1
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
60.48%, 66.38%, 64.86%, 63.39% และ 64.97% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ํา เสียสังเคราะหที่ความเขมขน 1
มิลลิกรัมตอลิตร
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ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิ ท ธิ ภาพการบํา บัด โลหะหนัก ในน้ํา เสี ยสั ง เคราะห ที่ค วามเขม ขน 2
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
40.34%, 52.24%, 55.66%, 91.04% และ 94.41% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 2
มิลลิกรัมตอลิตร

ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิ ท ธิ ภาพการบํา บัด โลหะหนัก ในน้ํา เสี ยสั ง เคราะห ที่ค วามเขม ขน 4
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
76.07%, 86.93%, 90.63%, 90.95% และ 88.21% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 4
มิลลิกรัมตอลิตร
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ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิ ท ธิ ภาพการบํา บัด โลหะหนัก ในน้ํา เสี ยสั ง เคราะห ที่ค วามเขม ขน 6
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
84.76%, 82.06%, 85.73%, 87.68% และ 86.57% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 6
มิลลิกรัมตอลิตร

ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิ ท ธิ ภาพการบํา บัด โลหะหนัก ในน้ํา เสี ยสั ง เคราะห ที่ค วามเขม ขน 8
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
61.10%, 81.51%, 76.16%, 82.07% และ 85.85% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 8
มิลลิกรัมตอลิตร
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ประสิทธิภาพการบําบัด (%)

ประสิท ธิภาพการบําบัดโลหะหนัก ในน้ําเสียสัง เคราะหที่ความเขม ขน 10
มิลลิกรัมตอลิตร ดวยไดอะตอมไมตในปริมาณ 5, 10, 15, 20 และ 25 กรัม มีคาเทากับ
58.80%, 76.22%, 75.97%, 83.38% และ 85.48% ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงใน
ภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 แสดงประสิทธิภาพการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะหที่ความเขมขน 10
มิลลิกรัมตอลิตร
เมื่อพิจารณาผลการทดลอง จะเห็นไดวาประสิทธิภาพการใชไดอะตอมไมต
บําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห บําบัดไดดีในความเขมขนที่มีโลหะหนักปริมาณมาก
แตในความเขมขนที่มีโลหะหนักปริมาณนอยก็สามารถบําบัดไดเชนกัน ดังนั้นจึงสรุปไดวา
ในน้ําเสียสังเคราะหที่มีความเขมขนของโลหะหนักมาก การใชไดอะตอมไมตเปนตัวดูดซับ
โลหะหนัก จะมีป ระสิท ธิภาพมากกวาน้ํ าเสียที่มี โ ลหะหนั ก นอ ย แต ไดอะตอมไมตก็ยั ง
สามารถนํามาใชบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียได และปริมาณไดอะตอมไมตที่เหมาะสมกับการ
บํ า บั ด โลหะหนั ก คื อ ปริ ม าณตั้ ง แต 10 กรั ม ขึ้ น ไป ที่ ส ามารถบํ า บั ด โลหะหนั ก ได
ประสิทธิภาพดี

การใชไดอะตอมไมตบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห 113

สรุปผลงานวิจัย
จากการทดลองการใชไดอะตอมไมตบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียสัง เคราะห
สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1) ผลการศึก ษาการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียสังเคราะหกอ นและหลัง การ
บําบัดดวยไดอะตอมไมต พบวา การวิเคราะหในพารามิเตอรของ อุณหภูมิ วัดไดไมเกิน 30
องศาเซลเซีย ส ยัง อยูในเกณฑม าตรฐานน้ําทิ้ ง โรงงานอุต สาหกรรม ไมเ กิน 40 องศา
เซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง วัดไดไมเ กิน 6 ยังอยูในเกณฑม าตรฐานน้ําทิ้ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ไมเกิน 5.5-9 คาปริม าณออกซิเ จนที่จุลินทรียตอ งการใชในการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ํา (Biological Oxygen Demand : BOD) วัดไดไมเกิน 0.9 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ซึ่งยังอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร คา
ปริม าณออกซิเ จนทั้ง หมดที่ต อ งใชสํ าหรับ ทําปฏิกิ ริยาเคมีกับ สารอินทรีย (Chemical
Oxygen Demand : COD) วัดไดไมเกิน 160 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งยังอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอลิตร คาการหาปริมาณของแข็งทั้งหมด
(Total Solid : TS) วัดไดไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอลิตร คาปริมาณของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Suspended Solid : TSS) วัดไดเกินคามาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร อาจเปนเพราะในน้ําเสียสังเคราะหมีตะกอนของได
อะตอมไมตตกคางอยู
2) ผลการศึกษาการวิเคราะหหาปริมาณที่เหมาะสมของไดอะตอมไมตในการ
ดูดซับโลหะหนักในน้ําเสียสังเคราะห พบวาในความเขมขนของโลหะหนักที่มากขึ้น ปริมาณ
ไดอะตอมไมตตั้งแต 10 กรัมขึ้นไป สามารถบําบัดโลหะหนักไดมีประสิทธิภาพดีกวาการ
บําบัดโลหะหนักที่มีความเขมขนนอย
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