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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีไ้ด้ศกึษาการดดูซบัโลหะหนกัในนํา้เสียสงัเคราะห์โดยใช้เปลือกหอยผสมธรรมชาติ(กระซ้า) ท่ีมีอยู่

ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นหอยสองฝาได้แก่ หอยลาย หอยตลับ และหอยแครง มีขนาด

ประสิทธิผล 0.28 มิลลิเมตร และสมัประสิทธ์ิความสม่ําเสมอ 7.27 เม่ือทําการทดลองแบบแบตซ์พบว่าสภาวะท่ี

เหมาะสมในการดดูซบัสงักะสี ทองแดง และแคดเมียม คือ พีเอช 5 ระยะเวลาป่ันกวน 60 นาที ระยะเวลาสมัผสั 60 

นาที ปริมาณ 0.25 กรัม ขนาด 2 - 4.275 มิลลิเมตร โดยสามารถลดปริมาณโลหะหนกัได้ 40- 65 % ไอโซเทอมในการ

ดูดซับมีความสอดคล้องทัง้แบบแลงเมียร์และฟรุนดิช แต่จลนศาสตร์ดูดซับมีความสอดคล้องกับแบบจําลอง 

Pseudo-second order มากกวา่ pseudo-first order  

ABSTRACT 

 The adsorption of heavy metals from synthetic wastewater by using natural mixed shell (Krasa) in 

Samut Sakhon province was studied. The main elements of Krasa are bivalves such as Carpet shell, 

Venus shell and Cockle shell. Effective Size was 0.28 mm and uniformity coefficient was 7.27 .The 

adsorption capacities and rates of heavy metal onto Krasa were studied in a batch adsorption system. 

Maximum zinc, copper and cadmium adsorption was found at pH 5, shaking time 60 minutes, contact 

time 60 minutes. The amount of 0.25 g. and size 2-4.275 mm. can reduce the 40-65 % of heavy metals. 

Adsorption isotherm data of the heavy metal could be well explained by both the Langmuir and 

Freundlich model. The kinetic experimental data properly more correlated with pseudo-second order 

kinetic model than pseudo-first order. 
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คาํนํา 

ปัจจุบันคุณภาพของแหล่งนํา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งนํา้ผิวดิน หรือนํา้ทะเลชายฝ่ัง ในจังหวัดท่ีเป็นเขต

อตุสาหกรรม เช่น จงัหวดัสมทุรสาคร สมุทรสงคราม ได้เสื่อมโทรมลงไปมาก อีกทัง้ยังมีปัญหาการปนเปื้อนสารพิษ

ต่างๆท่ีเป็นอนัตรายไม่ว่าจะเป็นสารท่ีใช้ในการกําจัดศตัรูพืช สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน และ โลหะ

หนัก เป็นต้น โดยโลหะหนักท่ีพบการปนเปื้อนในนํา้มากท่ีสุดคือ ทองแดง รองลงมาคือสังกะสี และแคดเมียม 

ตามลําดบั(สาโรจน์และคณะ,2552) ซึง่สาเหตขุองการปนเปือ้นนัน้มาจากเกษตรกรรม และโรงงานอตุสาหกรรม เช่น 

โรงงานชุบโลหะ เป็นต้น ได้มีการศกึษาหาวิธีการต่างๆ เช่น กระบวนการตกตะกอนโดยใช้สารเคมีกระบวนการแยก

โดยใช้เย่ือแผ่น กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออนและกระบวนการดดูซบั ซึง่แตล่ะวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกนัไป

ตวัดดูซบัท่ีนิยมใช้ในการบําบดันํา้เสีย ท่ีปนเปือ้นโลหะหนกัจากอตุสาหกรรมได้แก่ ถ่านกมัมนัต์ แต่เน่ืองจากมีราคา

ค่อนข้างสงู ดงันัน้จึงได้มีแนวคิดในการนําวสัดเุหลือใช้    เช่น เปลือกหอยหลายๆชนิด เช่น เปลือกหอยลาย เปลือก

หอยแครง และเปลือกหอยแมลงภู่ มาทําการดดูซบัโลหะหนกัตา่งๆไว้(จรรยาพร,2545) ซึง่ได้ผลท่ีดีในระดบัหนึ่ง และ

เม่ือมีการปรับปรุงคณุภาพโดยการล้างด้วยกรด ก็ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดดูซบัให้ดีขึน้ด้วย ในธรรมชาติเราจะ

พบเปลือกหอยหลายๆชนิดท่ีถกูธรรมชาติทําความสะอาดจนมีสีขาวเหมือนกนัหมด ซึง่สามารถพบได้ตามป่าชายเลน

หรือตามแนวชายฝ่ังในจงัหวดัสมทุรสาครและสมทุรสงคราม โดยมีช่ือท่ีชาวบ้านใช้เรียกกนัว่า “กระซ้า”(กรมส่งเสริม

วฒันธรรม,2555) ซึง่ถ้าไมมี่การนํามาใช้ประโยชน์แล้วปลอ่ยให้มีจํานวนมากเกินไป ระบบนิเวศก็จะเปลี่ยนจากระบบ

นิเวศแบบป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศชายหาดได้ซึ่งชาวบ้านบางส่วนก็นํามาใช้ประโยชน์ในการถมท่ี  เป็นต้น และ

เน่ืองจากต้องใช้เป็นปริมาณมาก จงึเป็นอีกหนึง่สาเหตท่ีุทําให้ชายฝ่ังถกูกดัเซาะมาเร่ือยๆ  

 การศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ของกระซ้าท่ีมากกว่าการนําไปถมท่ี เพราะกระซ้าเหมือนกับ

เปลือกหอยท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยธรรมชาติแล้ว เพ่ือนํามาใช้เป็นตวัดูดซบัจะทําให้ไม่ต้องนํามาปรับปรุง

คณุภาพอีก ซึง่จะช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการบําบดัได้ ดงันัน้จงึได้ทําการศกึษาโดยนํากระซ้ามากําจดัโลหะหนกัใน

นํา้ โดยเฉพาะชนิดโลหะหนกัท่ีเป็นปัญหาในจงัหวดัท่ีพบกระซ้า เช่น จงัหวดัสมทุรสาคร และสมทุรสงคราม ซึง่ได้แก่ 

ทองแดง สังกะสี และแคดเมียม (สาโรจน์และคณะ,2552) เพ่ือในท้ายท่ีสุดแล้วจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน

โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานชุบโลหะได้ โดยทําการศกึษาองค์ประกอบของกระซ้า ผลความเข้มข้นโลหะหนัก 

ความเป็นกรด-เบส ระยะเวลาในการดดูซบั ไอโซเทอมและจลนศาสตร์ของการดดูซบัของกระซ้าเม่ือเปรียบเทียบกบั

ถ่านกมัมนัต์ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 

การเตรียมตัวตัวอย่าง และนํามาศึกษาองค์ประกอบ ขนาดประสิทธิผล (Effective Size: E.S.) และ

สัมประสิทธ์ิความสมํ่าเสมอ (Uniformity coefficient: U.C.) 

 นํากระซ้าท่ีได้นํามาจากศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาชยัฝ่ังตะวนัออก ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ทําความสะอาดด้วยนํา้กลัน่ และนํามาตากแดด
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จนแห้งสนิท จากนัน้ทําการศกึษาองค์ประกอบของเพ่ือหาประเภทของเปลือกหอยและปริมาณโดยใช้วิธี Quartering 

method และร่อนผ่านตะแกรงเพ่ือทําการหาขนาดประสิทธิผล (Effective Size: E.S.) และสมัประสิทธ์ิความ

สม่ําเสมอ (Uniformity coefficient: U.C.) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ American Society for Testing and Materials 

(ASTM) (Metcalf and Eddy, 1991) 

 

การศึกษาความสามารถในการดูดซับ 

 การหาปัจจยัท่ีเหมาะสมท่ีมีผลตอ่การดดูซบัของทองแดง สงักะสี และแคดเมียมได้โดยใช้วิธีการดดูซบัแบบ

แบตซ์ ปัจจยัท่ีทําการศึกษาได้แก่ ค่าพีเอช (3,5,7,9) ระยะเวลาป่ันกวน (30,60,90,120 นาที) ระยะเวลาสมัผัส 

(30,60,90,120 นาที) ปริมาณของตวัดดูซบั (0.25,0.5,0.75,1.00 กรัม) ขนาดของตวัดดูซบั (>4.725,2-4.725,0.425-

2 มม.) ชนิดของเปลือกหอยในตัวดูดซับ (หอยลาย,หอยตลับ,หอยแครง)และความเข้มข้นของสารละลาย 

(25,50,75,100 มก./ล.)  

 

การหาไอโซเทอมและจลนศาสตร์ดูดซับของกระซ้าเปรียบเทยีบกับถ่านกัมมันต์ 

 นําผลทดลองท่ีได้จากการหาความสามารถในการดูดซบัมาทําการหาไอโซเทอมจากสมการฟรุนดิช และ

สมการแลงเมียร์ และหาจลนศาสตร์การดดูซบัโดยใช้แบบจําลอง Pseudo-first order และ Pseudo-second order 

เพ่ือหาคา่คงท่ีอตัราของปฏิกิริยา และพิจารณาความถกูต้องจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพทัธ์ (R2) (Wood. J. M, 1975) 

  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 

การศึกษาองค์ประกอบ ขนาดประสิทธิผล (Effective Size: E.S.) และสัมประสิทธ์ิความสม่ําเสมอ 

(Uniformity coefficient: U.C.) ของกระซ้า 

 

 จากการศึกษาพบว่าประเภทของเปลือกหอยในกระซ้ามีทัง้หอยฝาเดียวและหอยสองฝา (Figure 1) โดย

เปลือกหอยท่ีพบปริมาณมากท่ีสดุจะเป็นกลุม่หอยสองฝา ได้แก่ เปลือกหอยลาย มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นเปลือกหอย

ตลบัและหอยแครงตามลําดบั หอยฝาเดียว ได้แก่ หอยตะกาย เป็นต้น และยงัมีเปลือกของเพรียงหินอีกด้วย โดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากบริเวณท่ีเก็บตวัอย่างนัน้เป็นท่ีอยู่อาศยัของหอยสองฝามากกว่าหอย

ฝาเดียว หรือหอยสองฝามีความสามารถในการทนตอ่แรงคลื่นได้น้อยกว่าหอยฝาเดียว ทําให้หอยสองฝาเกิดการตาย

มากกวา่หอยฝาเดียวและถงึพดัพากองรวมกนัได้มากกว่า ดงันัน้กระซ้าในบริเวณท่ีแตกต่างกนัอาจจะมีองค์ประกอบ

ของเปลือกหอยท่ีแตกตา่งกนัไปด้วย สว่นสภาพท่ีไมส่มบรูณ์ของเปลือกหอยนัน้อาจเกิดจากแรงคลื่นท่ีมากระทบ และ

นํา้ทะเลท่ีมีสว่นขดัผิวเปลือกหอยให้มีสีท่ีออ่นลงและความมนัวาวลดลง  

การศึกษาขนาดประสิทธิผล (Effective size, ES) มีความสําคญัเน่ืองจากเป็นขนาดท่ีจะแทรกอยู่ตาม

ช่องว่างระหว่างเม็ดใหญ่ จึงเป็นตวัควบคุมการไหลของนํา้ ซึ่งในการทดลองกระซ้ามีค่าอยู่ 0.28 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น

ขนาดท่ีอาจจะส่งผลต่อการไหลของนํา้ให้ช้าลงได้ และ สมัประสิทธ์ิความสม่ําเสมอ (Uniformity Coefficient, U.C.) 
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คือ ค่าท่ีบอกความแตกต่างของขนาดวสัดดุูดติดผิว ซึง่ในกระซ้ามีค่า อยู่ท่ี 7.14 ซึ่งถือได้ว่ามีความสม่ําเสมออยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดี (Reynolds and Richards,1996) 

 
Figure 1 Main elements and size distribution of Natural Mixed Shell (Krasa)  

 

การศึกษาความสามารถในการดูดซับ 

 

ผลการศกึษาอิทธิพลตา่งๆ ตอ่การดดูซบัของกระซ้า ใช้วิธีการดดูซบัแบบแบตซ์ ท่ีอณุหภมิูห้อง(26.0 + 

0.5 oC) โลหะหนกัท่ีทําการศกึษา คือ ทองแดง สงักะสี และแคดเมียม (Figure 2) ดงันี ้

ค่าพีเอช ในการทดลองพบว่าท่ี pH เท่ากบั 5 จะมีประสิทธิภาพในการกําจดัสงูสดุ ทัง้เน่ืองจาก พีเอชท่ีต่ํา

หรือเป็นกรด จะมีการจบักนัระหวา่งไฮโดรเนียมไอออนกบั active site ท่ีเป็นประจลุบบริเวณผิวเซลล์  จงึทําให้ เกิดแรง

ผลกัเพ่ิมขึน้ จึงทําให้โลหะหนักถูกดูดซบัได้น้อยและเม่ือพีเอชสูงขึน้จนเป็นด่าง เกิดจากการตกตะกอนในรูปโลหะ

หนกัไฮดรอกไซต์  (Reynolds and Richards,1996) 

ระยะเวลาป่ันกวน ประสิทธิภาพการกําจดัจะเพ่ิมขึน้เม่ือมีระยะเวลาการป่ันกวนมากขึน้ จนกระทัง่เข้าสู่

สมดลุ จะไมมี่การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเลก็น้อย ซึง่ในการทดลองพบวา่ระยะเวลาประมาณ 60 นาที 

เป็นระยะเข้าสูส่มดลุ 

ระยะเวลาสมัผสั ประสิทธิภาพการกําจดัจะเพ่ิมขึน้เม่ือมีระยะเวลาการสมัผสัมากขึน้ จนกระทัง่เข้าสูส่มดลุ 

จะไมมี่การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเลก็น้อย เช่นเดียวกบัระยะเวลาป่ันกวน ซึง่ในการทดลองพบวา่

ระยะเวลาประมาณ 60 นาที เป็นระยะเข้าสูส่มดลุ 

ปริมาณตวัดดูซบัท่ีมากขึน้ทําให้มีพืน้ท่ีผิวการดดูซบัมากขึน้ แตจ่ากการทดลองพบวา่ มีการเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ี

ลดลง ดงันัน้ปริมาณตวัดดูซบัท่ีเหมาะสมคือ 0.25 กรัม เพราะมีคา่ความสามารถในการกําจดัโลหะหนกัตอ่กรัมสงูสดุ 

ในปริมาณเท่าๆกนั ตวัดดูซบัท่ีมีขนาดเลก็จะมีพืน้ท่ีผิวในการดดูซบัมากกวา่ดดูซบัท่ีมีขนาดใหญ่ ผลจาก

การทดลองพบวา่ ท่ีขนาด 0.425 – 2.0 มิลลิเมตรมากกวา่ขนาด 2.0 - 4.275 มิลลิเมตรเพียงเลก็น้อยเท่านัน้ แต่

เน่ืองจากในกระซ้ามีปริมาณตวัดดูซบัขนาด 2.0 - 4.275 มิลลิเมตร มากกว่า ขนาด 0.425 – 2.0 มิลลิเมตร กวา่ 2-3 

เท่า จงึควรใช้ขนาด 2.0 - 4.275 มิลลิเมตร  
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องค์ประกอบของชนิดเปลือกหอยหลกัในกระซ้ามีผลตอ่การดดูซบัโลหะหนกั โดย เปลือกหอยลายจะดดูซบั

แคดเมียมได้ดี เปลือกหอยแครงจะดดูซบัสงักะสีได้ดี และเปลือกหอยตลบัดดูซบัทองแดงได้ดี ดงันัน้หากจะต้องการ

กําจดัโลหะทัง้สาม กระซ้าควรท่ีจะมีองค์ประกอบของเปลือกหอยทัง้สาม 

 

การหาไอโซเทอมและจลนศาสตร์ดูดซับของกระซ้าเปรียบเทยีบกับถ่านกัมมันต์ 

 

 แบบจําลองไอโซเทอมการดดูซบัของแลงเมียร์ ดงัสมการท่ี 1 

 
emLme CqK

1
+

q

1
=

q

1
 (1) 

เม่ือ qe หมายถึงความสามารถในการดดูซบัโลหะหนกัต่อมวลตวัดดูซบั ณ จุดสมดลุ (มก./ก) Ce หมายถึง 

ความเข้มข้นของโลหะหนกั ณ จุดสมดลุ (มก./ล) qm หมายถึงความสามารถในการดดูซบัโลหะหนกัได้มากท่ีสดุต่อ

มวลตวัดดูซบั(มก./ก) และ KL หมายถงึ คา่คงท่ีการดดูซบัแบบแลงเมียร์(ล./มก.) 

 แบบจําลองไอโซเทอมการดดูซบัของฟรุนดิช ดงัสมการท่ี 2 

 eF Clog
n

1
+Klog=qlog  (2)  

 เม่ือ KF หมายถึงค่าคงท่ีในการดูดซบัแบบฟรุนดิช(มก./ก)(ล./มก.)1/n และ n หมายถึงค่าแฟกเตอร์ความ

แตกตา่งของพืน้ท่ีผิวตวัดดูซบั  

ไอโซเทอมในการดูดซบั สงักะสี ทองแดง แคดเมียม (Table 1) มีความสอดคล้องทัง้แบบแลงเมียร์และฟ

รุนดิช ทัง้นีเ้น่ืองจากเม่ือพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์(Correlation coefficient,R2)แล้วพบวา่อยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ทัง้สองแบบ จากไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ จะเห็นได้ว่ากระซ้ามีความสามารถในการดูดซบัสงักะสีสูงสุด

มากกวา่ถ่านกมัมนัต์ แต ่มีความสามารถในการดดูซบัทองแดง และแคดเมียมสงูสดุน้อยกวา่ถ่านกมัมนัต์ และจากไอ

โซเทอมแบบฟรุนดิช จะได้ค่า 1/n ท่ีอธิบายถึงบริเวณพืน้ผิวของตวัดดูซบัซึง่ถ้ามากกว่า 1 จะมีปริมาณพืน้ท่ีผิวมาก 

แต่ถ้าน้อยกว่า 1 จะมีปริมาณพืน้ผิวจํากัด จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณพืน้ท่ีผิวมาก เหมาะแก่การเป็น

นํามาเป็นตวัดดูซบั  

สมการ Pseudo-first order ดงัสมการท่ี 3 

 
303.2

tk
qlog=)qqlog( 1

ete - -  (3) 

 เม่ือ q t หมายถงึความสามารถในการดดูซบัโลหะหนกั ณ เวลาตา่งๆ (มก./ก.) k1 หมายถงึคา่คงท่ีอตัราเร็ว

ของปฏิกิริยาอนัดบัท่ีหนึง่ (นาที-1) และ t หมายถงึเวลาท่ีใช้ในการดดูซบั (นาที)  

 สมการ Pseudo-second order ดงัสมการท่ี 4 

 
e

2
e2t q

t
+

qk

1
=

q

t
 (4) 

 เม่ือ k2 หมายถงึ คา่คงท่ีอตัราเร็วของปฏิกิริยาอนัดบัท่ีสอง (ก./มก.-นาที) 
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อตัราเร็วของการดดูซบัในช่วงเร่ิมต้น (h)เม่ือ qt/t เข้าใกล้ ศนูย์สามารถคํานวณได้ จากสมการท่ี 5 

 2
e2qk=h  (5) 

จลนศาสตร์ดดูซบัของกระซ้ามีความสอดคล้องกบัแบบจําลอง Pseudo-second order มากกวา่ pseudo-

first order เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แล้วพบวา่ Pseudo-second order อยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได้ แต ่pseudo-first order ไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Table 2) และคา่ความสามารถในการดดูซบัท่ีได้จาก

การทดลอง qe(exp)  เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ท่ีได้จากแบบจําลอง Pseudo-second order qe(cal) มีคา่ท่ีใกล้เคียงกนั

มากกวา่ค่าท่ีได้จาก pseudo-first order  ในสว่นของถ่านกมัมนัต์ จลนศาสตร์ดดูซบัมีความสอดคล้องกบัแบบจําลอง 

Pseudo-second order เช่นเดียวกนักบักระซ้า ซึง่สามารถอธิบายได้วา่ อตัราเร็วของการดดูซบัสงักะสี ทองแดง และ

แคดเมียม จะขึน้อยู่กบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกลไกลการดดูซบัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในระบบ และขึน้อยู่กบั

ความเข้มข้นของนํา้เสียชบุโลหะยกกําลงัสอง(Sag and Aktay,2002) 

 

  

  

  

 

 

Figure 3 The effects of various factors on adsorption by Natural Mixed Shell (Krasa) 
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Table 1  Adsorption isotherm data by the Langmuir and Freundlich model of Krasa and Activated Carbon 

(AC). 

Adsorption isotherm 
Zinc Copper Cadmium 

Krasa AC Krasa AC Krasa AC 

Langmuir 

qm(mg/g) 16.13 10.86 12.05 41.66 4.81 30.3 

KL(L/mg) 0.737 0.738 0.467 0.152 3.257 0.304 

R2 0.976 0.957 0.984 0.988 0.994 0.993 

Freundlich 

1/n 1.091 1.190 0.818 0.951 1.464 1.148 

KF(mg/g)(L/mg)1/n 0.054 0.045 0.193 0.109 0.215 0.049 

R2 0.971 0.962 0.985 0.983 0.999 0.98 

 

Table 2  Kinetic experimental data by pseudo-first order and pseudo-second order kinetic model of 

Krasa and Activated Carbon (AC). 

 

Adsorption kinetic 
Zinc Copper Cadmium 

Krasa AC Krasa AC Krasa AC 

Pseudo-first order 

qe(cal) (mg/g) 2.569 2.745 2.337 2.456 1.292 1.854 

qe(exp) (mg/g) 2.640 3.292 2.730 2.840 2.530 2.620 

k1(min-1) 0.002 0.001 0.003 0.003 0.005 0.001 

R2 0.594 0.103 0.367 0.203 0.617 0.018 

Pseudo-second order 

qe(cal) (mg/g) 2.451 3.086 3.012 2.732 2.584 2.725 

qe(exp) (mg/g) 2.640 3.292 2.730 2.840 2.530 2.620 

k2(g/mg-min) 0.821 0.345 1.698 0.262 0.053 0.140 

R2 0.983 0.981 0.991 0.991 0.998 0.980 

h(mg/g-min) 4.932 3.286 15.405 1.956 0.354 1.039 
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สรุป 

 

เปลือกหอยผสมธรรมชาติ(กระซ้า) ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีองค์ประกอบหลกัเป็นหอยสองฝา มีขนาด

ประสิทธิผล 0.28 มิลลิเมตร และสมัประสิทธ์ิความสม่ําเสมอ เท่ากบั 7.27 สามารถนํามาดดูซบัโลหะหนกัได้ โดย

สภาวะท่ีเหมาะสมในการดดูซบัสงักะสี ทองแดง และแคดเมียม เพราะมีความสามารถในการกําจดัสงูสดุ คือ พีเอช 5 

ระยะเวลาป่ันกวน 60 นาที ระยะเวลาสมัผสั 60 นาที ปริมาณ 0.25 กรัม ขนาด 2 - 4.275 มิลลิเมตร ลดปริมาณโลหะ

หนกัในนํา้เสียสงัเคราะห์ได้ 40- 65 % ไอโซเทอมในการดดูซบัของกระซ้าและถ่านกมัมนัต์มีความสอดคล้องทัง้แบบ

แลงเมียร์และฟรุนดิช และ จลนศาสตร์ดดูซบัมีความสอดคล้องกบัแบบจําลอง Pseudo-second order มากกว่า 

Pseudo-first order ดงันัน้จงึควรนําไปศกึษาตอ่ถงึประสิทธิภาพในการนํา้เสียจากโรงงานชบุโลหะ เป็นต้น 
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