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บทคัดยอ  
ขี้เถาขาวเปนกากของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดถามีการลด

ปริมาณคลอไรดที่ตกคางในกากขี้เถาขาว  อยางไรก็ตามนี้ขี้เถาขาวยังสามารถผลิตเปนสารเคมีบริสุทธ เชนโซเดียม
ซัลเฟตจําหนายเพื่อใชเปนสารตั้งตนในอุตสาหกรรมหลายประเภท  การวิจัยนี้จึงทําการศึกษาหาวิธีการกําจัด
ปริมาณคลอไรดในกากขี้เถาขาวโดยใชสาร 3 ชนิดไดแก แคตไอออนเรซิน   ถานกัมมันต และ แมกเนไทต  โดยการ
วิจัยนี้ไดทําการศึกษาทางคุณภาพวิเคราะหดวยเทคนิคเซมิไมโคร ในการวิเคราะหชนิดไอออนตางๆในกากขี้เถาขาว  
สําหรับการตรวจวัดปริมาณคลอไรดไอออนในการทดลองนี ้ไดทําการศึกษาวิธีวิเคราะหคลอไรดแบบอารเจนตริเมตร ี
3 วิธี  เพื่อเลือกวิธีวิเคราะหคลอไรดในกากขี้เถาขาวที่เหมาะสมที่สุดผลการทดลอง ดวยเทคนิคเซมิไมโคร พบวา ใน
กากขี้เถาขาว มีไอออนบวกในหมูที่ 4 ไดแก แคลเซียม  แบเรียม โซเดียม และโปตัสเซียม  ไอออนลบที่พบ 2 ชนิด
ไดแก คลอไรดไอออน และ ซัลเฟตไอออน  การเลือกวิธีการวิเคราะหปริมาณคลอไรด พบวา วิธีการไตเตรด แบบฟา
แจนเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะตรวจสอบผลการดูดซับคลอไรดในกากขี้เถาขาว ผลของการศึกษาการกําจัดคลอ
ไรดดวย แคตไอออนเรซิน   ถานกัมมันต และ แมกเนไทต  พบวา แมกเนไทตมีความสามารถในการกําจัดคลอไรด
ไอออนในกากขี้เถาขาวไดสูงสุดถึง 99.48 %  งานวิจัยนี้แสดงวา การกําจัดคลอไรดที่ตกคางในกากขี้เถาขาว
สามารถกําจัดไดดวยแมกเนไทต 

 
คําสําคัญ :  ขี้เถาขาว  คลอไรดไอออน  เยื่อกระดาษ 
 

Abstract 
Recovery Boiler Ash is the waste from pulp paper industry which could be renewable used if the 

residue chloride content was removed. However,the recovery boiler ash could produced to chemical 
substance such as sodium sulphate for many industries. In this work, the method to remove chloride in 
recovery boiler ash  was studied by 3 adsorbents such as cation resin  , activated carbon and 
magnetite. The qualitative analysis by semimicro techniques was also studied to analyse the type of ion 
in recovery boiler ash. The chloride content  was studied by 3 argentrimetric methods for choosing the 
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appropriate method for analysis.The semimicro techniques result showed that the recovery boiler ash 
contained cations group 4 as calcium. Barium, potassium and sodium.The chloride and sulphate anion 
also contained in recovery boiler ash. The Fajan titrimetry method was the appropriate method to 
analyse chloride ion in recovery boiler ash. The result from the chloride removal by cation resin  , 
activated carbon and magnetite presented that  magnetite could remove chloride in recovery boiler ash 
at 99.48 %. This work showed that the residue chloride could removed by magnetite.  

 
Keywords : Recovery Boiler Ash, residue chloride, pulp paper 
E-mail : pornpi@swu.ac.th 

 
คํานํา 

ขี้เถาขาว (recovery boiler ash) เปนกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการนําน้ํายางดํา (black liquor) จาก
ขั้นตอนการตมเยื่อไปเผาในหมอตมไอน้ํา ตามแสดงในภาพที ่1 

            
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการเกิดขี้เถาขาว                             

 
การผลิตเยื่อกระดาษจะเตรียมวัตถุดิบใหเหมาะสมสําหรับที่จะใช โดยมีการนําไมที่เตรียมไวมาแยกกําจัด

สิ่งเจือปนที่ไมตองการออก ปอกเปลือกและสับชิ้นไมเพื่อแปรรูปใหมีขนาดพอเหมาะ แลวจึงนําชิ้นไมที่ไดไปตมใน
หมอตมเยื่อกับน้ํายาขาว(White liquor; NaOH+Na2S) เยื่อที่ตมแลวจะถูกนํามาคัดแยกสิ่งปนเปอนออกหลังจากนั้น
จึงนําเยื่อที่ตมแลวไปทําการลางและฟอกสีตอไปเยื่อที่ผานกระบวนการฟอกสีแลวจะมีคาความสวาง 90% 
 สําหรับในสวนของการตมเยื่อ จะพบยางไมจําพวกลิกนินผสมอยูในชั้นน้ําเรียกวาน้ํายางดํา(Black liquor) 
มีความเขมขนประมาณ 18% น้ํายางดําที่ไดนั้นสามารถนํามาใหพลังงานภายในหมอไอน้ําได จึงนํามาผานการ
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ระเหยน้ําเพื่อทําใหน้ํายางดํามีความเขมขนเพิ่มมากขึ้น ในขั้นตอนนี้น้ํายาดําจะมีความเขมขนเพิ่มมากขึ้นเปน 75% 
เมื่อนําน้ํายางดําไปเผาภายในหมอไอน้ําเกิดเปนไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการเผาน้ํายางดํานี้จะมีกากขี้เถาขาว(Recovery Boiler Ash; RB Ash) เปนกากอุตสาหกรรม
เกิดขึ้น และมีกากของแข็งหลอมเหลวที่บริเวณดานลางของถัง เมื่อนํามาละลายน้ําและทําใหใสไดเปนของเหลว
เขียว(Green liquor) ที่ประกอบดวย Na2CO3 และ Na2S นําสารละลายที่ไดเขาสูหนวยทําดางดวยการเติมปูนขาว 
ทําใหไดเปนน้ํายาขาว(White liquor) ที่สามารถนําไปใชในการตมเยื่อไดอีกในกระบวนการตมเยื่อกระดาษนี้ทําให
ลิกนินในไมละลายออกมา เมื่อนําน้ําที่ไดจากการฟอกเยื่อไปทําการระเหยน้ําออกไป จนเหลือของเหลวมีสีดํา
เรียกวา น้ํายางดํา(black Liquor) ซึ่งสามารถเผาไหมและใหความรอนคอนขางสูง ของเหลวนี้ก็จะน้ําไปเผาใน 
recovery boiler เถาที่กนเตาจะเปนกากขี้เถาขาวซึ่งสามารถนํากลับไปใชในกระบวนการผลิตตอไดอีก สวนความ
รอนที่ไดก็ถูกนําไปผลิตไอน้ําใชในการผลิตไฟฟาและกระบวนการใหความรอนของโรงงาน     การที่มีคลอไรดไอออน
ในกากขี้เถาขาว ถาหากมีในปริมาณมากจะทําใหเกิดยางเหนียวเกาะที่บริเวณผนังหมอไอน้ําในการผลิตไฟฟา ทําให
ตองใชพลังงานมากกวาปกติในการผลิตไอน้ํา จัดวาเปนการสิ้นเปลืองพลังงานและคาใชจายในการผลิตเยื่อ
กระดาษ(Benfield ,1982) ในงานวิจัยนี้จึงไดสนใจที่จะศึกษาการลดปริมาณคลอไรดไอออนในกากขี้เถาขาวอยาง
งาย     เนื่องจากการลดปริมาณคลอไรดโดยทั่วไปที่โรงงานบางแหงใชมักเปนวิธีการตกตะกอนของคลอไรดไอออน
ดวยสารละลายเงินไนเตรด แตมีราคาแพง (Tran,1992) บางแหงมีการใชเมมเบรนชวยแยก แตก็มีตนทุนสูง  แต
อยางไรก็ตามรายงานเกี่ยวกับการลดหรือกําจัดคลอไรดไอออนในกากขี้เถาขาวยังไมมีชัดเจน พบรายงานการกําจัด
หรือลดคลอไรดไอออนในตัวอยางน้ําเสียเปนสวนมากหรือพบการกําจัดไอออนลบเชนฟลูออไรดไอออนในน้ําเสีย
สังเคราะห (นัทธมน ,2542) ซึ่งในการกําจัดฟลูออไรดไอออนนั้น มีหลายวิธี เชน การใชถานกระดูกนํามาใสใสกรอง
สําหรับเครื่องกรองลดปริมาณฟลูออไรดในน้ําชนิดติดตั้งในครัวเรือน มาตั้งแตป พ.ศ. 2525 (Mameri et al ,1998)    
การใชปูนขาว และแคลเซียมคลอไรด (Mayo ,2007). การใชวัสดุตางๆไดแก  Activated Alumina, Fluidized 
Activated Alumina, Activated bayxite, Bone Char, Tricalcium phosphate, Superphosphate, Zeolite, 
Activated carbon, Charcoal, Plant carbon, Clay pots, Defluoron   วัสดเุหลานี้สามารถลดปริมาณฟลูออไรดใน
น้ําไดในสถานการณตางๆกันและมีประสิทธิภาพและผลพลอยไดตางๆกัน(มณฑล,2542) อยางไรก็ตามคลอไรด
ไอออนเปนประจุลบที่จัดอยูในกลุมเดียวกับฟลูออไรด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาเบื้องตนจากการเลือกวัสดุดูด
ซับ โดยใชไอออนเรซิน  ถานกัมมันต และ แมกเนไทด มาเปนสารดูดซับในการทดลองวิจัยนี ้เนื่องจากสารแตละชนิด  
ตางก็เปนวัสดุที่นิยมใชในการบําบัดไอออนในน้ําเสีย  

 
อุปกรณและวิธีการ 

การทดลองนี้แบงเปน  4 ขั้นตอน ไดแก 
ตอนที่ 1. ศึกษาทางคุณภาพวิเคราะห 
การวิเคราะหไอออนลบในสารตัวอยางขึ้นกับสมบัติของไอออนแตละชนิดโดยทั่วไปอาจจะอาศัยสมบัติ

สําคัญ 2 ประการคือ ทําปฏิกิริยากับกรดแลวเกิดแกสและทําปฏิกิริยากับไอออนบวกแลวเกิดตะกอนซึ่งจะจําแนกได 
4 หมู คือ 
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หมูที ่1 Volatile acid group  ไดแก CO3
2-,  S2- , NO2

- 

หมูที ่2 Silver group เชน Cl- 
หมูที ่3 Calcium-Barium group เชน SO4

2- 
หมูที ่4 Soluble group เชน NO3

- , CH3COO- ,ClO3
-  

             1.1 การวิเคราะหคุณภาพไอออนลบ 
              1.1.1 การตรวจสอบเพื่อแยกหมูของไอออน ดังนี้ 
 1) นําสารละลายตัวอยาง 1 ml ใสในหลอดทดลองเติม 6M H2SO4 5หยดสังเกตวามีแกสเกิดขึ้นหรือไม ถา
มีเกิดขึ้นแสดงวา สารตัวอยางมีไอออนลบหมูที ่1 
 2 )นําสารละลายตัวอยาง 0.5 ml ใสในหลอดทดลองเติม 6M HNO3ทีละหยดจนสารละลายเปนกรดแลว
เติม 0.1 M AgNO3 2-3 หยด เขยาถามีตะกอนเกิดขึ้นแสดงวาสารตัวอยางมีไอออนลบหมูที2่ 
 3 )นําสารละลายตัวอยางมา 0.5 ml ใสในหลอดทดลองเติม 6 NH3 ทีละหยดจนสารละลายเปนเบส แลว
เติม 0.1M BaCl2  3-4 หยด ถามีตะกอนเกิดขึ้นแสดงวาสารตัวอยางมีไอออนลบหมูที ่3 
 4 )สําหรับไอออนลบหมูที ่4 ใหนําสารละลายตัวอยางไปทดสอบปฏิกิริยาเฉพาะของหมูที ่4 
              1.1.2 การทดสอบไอออนลบที่พบในสารตัวอยาง 
  1) การวิเคราะหคลอไรดไอออน(Cl - ) นําสารละลายตัวอยาง 0.5 ml ใสในหลอดทดลอง   เติม 6M 
HNO3 ทีละหยด จนสารละลายเปนกรด ตอจาก นั้นเติม 0.1 M AgNO3 2-3 หยด ถาเกิดตะกอนขาวนําไปเซนตริ
ฟวจแยกเอาตะกอนมาทดสอบ โดยเติม 15 M NH3 1ml สังเกตวาตะกอนละลายหรือไม ถาตะกอนละลายใหนํา
สารละลายมาเติม 16 M HNO3 จนสารละลายเปนกรดสังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผล 
 2) การวิเคราะหซัลเฟตไอออน (SO4

2-)  นําสารละลายตัวอยาง 0.5 ml ใสในหลอดทดลอง  เติม 6M 
HCl ทีละหยด จนสารละลายเปนกรด  ตอจากนัน้เติม 0.1 M BaCl2 3-4 หยด เขยา สังเกตการเปลี่ยนแปลง  
             1.2 การวิเคราะหคุณภาพไอออนบวก 
 การวิเคราะหไอออนบวกหมูที่ 4 
  นําสารละลายตัวอยางมาอยางละ 5 หยดใสในหลอดทดลองแตละหลอดแลวหยดรีเอเจนตตางๆที่ใชใน
การทดสอบ(ตามตารางที ่1)เขยา สังเกตลักษณะและสีของตะกอนสีของสารละลาย  
 
ตารางที่ 1   วิธีการทดสอบไอออนบวก 

สารละลายไอออนบวก(5หยด) รีเอเจนตที่ใชทดสอบ 
Ba2+ 0.2 M(NH4)2SO4  5หยด 
Ca2+ 5 M NH3 ตนสารละลายเปนเบส แลวเติม0.2 

M(NH4)2C2O4  5หยด 
Mg2+ 5 NH3 จนเปนเบสแลวเติม 0.2 M NaHPO4  7หยด 

อุน 1 นาท ี
NH4

+ 8 M NaOH 8 หยด อุนในอางน้ํารอน อัง ดวย
กระดาษลิตมัสสีแดงชื้นที่ติดอยูบนแทงแกว 
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 นําสารละลายไอออนบวกตางๆตอไปนี(้Ba2+,Ca2+,K+ และ Na+ ) มาทําflame test สังเกตสีและระยะเวลา
ที่สีของเปลวไฟยังปรากฏอยู 
ตอนที่ 2 .การศึกษาวิธีการวิเคราะหปริมาณคลอไรดไอออนที่สะดวกเหมาะสม 
              2.1 การไตเตรตดวยวิธีการตกตะกอน 
 2.1.1 ไตเตรตแบบมอหร 
 ปเปตสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิโซเดียมคลอไรดเขมขน 0.1 M 10 ml ลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml 
แลวเติมสารละลายอินดิเคเตอร K2CrO4  0.5 ml (10หยด) นํามาไตเตรตกับสารละลายซิลเวอรไนเตรตเขมขน 0.1M 
จากบิวเรตและเขยาสารละลายในขวดอยูเสมอใหสังเกตดูสีแดงของสารละลายเมื่อเติมซิลเวอรไนเตรตลงไป   ถา
เกือบใกลจุดยุติ สีแดงที่เกิดขึ้นจะคอยๆจางหายไปอยางชาๆแลวไตเตรตตอไปจนไดสารละลายสีแดงอิฐเกิดขึ้นบน
ตะกอนและไมจางหายไปเมื่อเขยา 
 2.1.2 ไตเตรตแบบฟาแจน 
 ปเปตสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรดเขมขน 0.1 M 10 ml ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml  เติมน้ํา
กลั่นลงไป 10 ml เติม 5 หยดของสารละลายอินดิเคเตอรไดคลอโรฟลูออเรสซีนแลวนําไปไตเตรตกับสารละลายซิล
เวอรไนเตรตเขมขน 0.1 Mจากบิวเรต เขยาสารละลายอยูเสมอ จะเกิดตะกอนสีขาวของ AgCl รวมตัวกันเปนกอน
เมื่อหยดสารละลายซิลเวอรไนเตรตลงไป สารละลายจะเปนสีชมพูเมื่อเขยาสารละลายสีชมพูจะจางหายไปคอยๆ
หยดสารละลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะกอนสีขาวของ AgCl เปลี่ยนเปนสีชมพู ทําการทดลองซ้ํา ผลที่ไดจะตองไม
แตกตางกันเกนิ 0.05  ml   และ คํานวณหาความเขมขนของสารละลายเงินไนเตรต 
            2.1.3 ไตเตรตแบบโวลฮารด 
 ตอนที่ 1 หาความเขมขนที่แนนอนของสารละลาย KSCN 
  บรรจุสารละลาย KSCN ลงในบิวเรต 50 ml ปเปตสารละลายมาตรฐานซิลเวอรไนเตรตเขมขน 0.1 
M 10 ml  ลงในขวดรูปกรวยขนาด 250 ml เติม 5 ml ของสารละลาย 3 F HNO3 แลวเติม 0.5-1.0 ml ของ
สารละลายเฟอรริคอะลัมแลวนําไปไตเตรตกับสารละลาย KSCN จากบิวเรต ขณะที่ไตเตรตจะตองเขยาสารละลาย
อยูจนสารละลายอยูจนสารละลายกลายเปนสีแดงออนๆ และเมื่อเขยาไมจางหายไป คํานวณหาความเขมขนของ
สารละลาย  KSCN 
             ตอนที่ 2 การหาปริมาณของคลอไรด 
  ปเปตสารละลายคลอไรดตัวอยาง 10 ml ลงในขวดรูปกรวยขาด 250 ml แลวเติมสารละลาย
มาตรฐานซิลเวอรไนเตรตฌเขมขน 0.1 Mลง 20 ml  ดวยปเปต เติม 5.0 ml ของสารละลาย  3.0 M HNO3 แลวเติม 
0.5-1.0 ml ของสารละลายเฟอรริคอะลัม  เขยาสารละลายใหผสมกัน แลวเขยาสารละลายแลวนําไปไตเตรตกับ
สารละลายมาตรฐาน KSCN  จากตอนที่ 1 จนไดสารละลายสีแดงออนๆอยางถาวร คํานวณหาน้ําหนักของคลอไรด
เปนกรัมตอลิตร  
ตอนที่ 3. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดหรือการกําจัดปริมาณคลอไรดในสารละลายคลอ
ไรดกากขี้เถาขาว โดยการเลือกวัสดุดูดซับ 3 ชนิด ไดแก ไอออนเรซิน  ถานกัมมันต และ แมกเนไทต 
    นําตัวดูดซับหรือเรซิน 10 กรัม ซึ่งตัวดูดซับมีทั้งหมด 3 ตัวดูดซับ ดังนี ้ แคทไอออนเรซิน  ผงคารบอนแอค
ทิเวต และ แมกเนไทด (ซื้อจากรานจําหนาย อุปกรณ เครื่องกรองน้ําทั่วไป)  เติมสารละลายกากขี้เถาขาวเขมขน 5%  
10 ml แชบนตัวดูดซับแตละชนิดนานเปนเวลา ½  ชั่วโมง   จากนั้นนําสารละลายที่แชครบกําหนดเวลามากรองดวย
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กรวยกรอง   นําสารละลายที่ไดมาตรวจสอบหาปริมาณคลอไรดดวยวิธีการไตเตรตแบบฟาแจนและคํานวณหา
ปริมาณคลอไรด  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
         ตอนที1่ ผลการศึกษาทางคุณภาพวิเคราะห  ในการตรวจสอบขั้นแรกนี้เพื่อเปนการทดสอบเพื่อประมาณ
การวา ในกากขี้เถาขาวจะมีไอออนใดบางเปนองคประกอบในตัวอยาง  พบวา มีคลอไรดไอออน และ ซัลเฟตไอออน 
เปนไอออนลบที่นาสนใจ  สวนไอออนบวกที่พบ คือ Ba2+,Ca2+,K+ และ Na+ 
           ตอนที่ 2 .การศึกษาวิธีการวิเคราะหปริมาณคลอไรดไอออนที่สะดวกเหมาะสม  ในการทดลองตอนนี้
ไดนําวิธีการตรวจวิเคราะหหาปริมาณไอออนที่นิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม คือการไตเตรด โดยการศึกษาเทคนิค
อารเจนตริเมตร ี3 วิธี ไดแก  วิธีไตเตรดแบบมอรห   วิธีไตเตรดแบบฟาแจน  และ วิธีไตเตรดแบบโวลฮารด  โดยทํา
การวิเคราะหหาปริมาณคลอไรดในสารละลายโซเดียมคลอไรดมาตรฐานเขมขน 0.1 M  โดยผลการศึกษาการ
วิเคราะหในตามแสดงในตารางที ่2  
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณคลอไรด ดวยวิธีอารเจนตริเมตรี  

ปริมาณคลอไรด (กรัม)  
 

วิธีวิเคราะห 
ในสารละลายโซเดียม
คลอไรดมาตรฐาน
เขมขน 0.1 M 

จากการทดลอง 

% คาความผิดพลาด
สัมพัทธ 

(Relative error) 

วิธีไตเตรดแบบมอหร 0.0355 0.0368 3.66 
วิธีไตเตรดแบบฟาแจน 0.0355 0.0361 1.69 
วิธีไตเตรดแบบโวลฮารด 0.0355 0.0315 11.27 
หมายเหต ุ จํานวนซ้ําของแตละการทดลองเทากับ  5 ซ้ํา 
จากผลในตารางที ่3 พบวา วิธีการไตเตรดแบบฟาแจน มีความถูกตองสูงที่สุด จึงเลือกนํามาศึกษา 
 
ตอนที่ 3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดหรือการกําจัดปริมาณคลอไรดในสารละลายกาก
ขี้เถาขาว โดยการเลือกวัสดุดูดซับ 3 ชนิด ไดแก แคตไอออนเรซิน  ถานกัมมันต และ แมกเนไทต 

ในการกําจัดคลอไรดโดยใชตัวดูดซับทั้งหมด 3 ชนิด คือ แคตไอออนเรซิน  ถานกัมมันต และแมกเนไทต  
โดยใชสารตัวอยางเปนสารละลายกากขี้เถาขาวเขมขน 5 %  และเวลาในการแชสารตัวอยางเปนตัวดูดซับเปนเวลา   
½  ชั่วโมง แชในบีกเกอร ทดลองแบบแบทซ  เมื่อครบเวลาจึงนําสารละลายตัวอยางกรองออกจากตัวกลาง และ 
วิเคราะหหาปริมาณคลอไรดโดยวิธีไตเตรดแบบฟาแจน ไดผลการทดลอง ดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1  ปริมาณคลอไรดในสารละลายกากขี้เถาขาวเขมขน 5 %  กอนและหลังการกําจัดดวยแคตไอออนเรซิน  
ถานกัมมันต และแมกเนไทต  แบบแบทซ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลจากการทดลองพบวา ผลการตรวจสอบทางคุณภาพวิเคราะหเพื่อศึกษาชนิดของไอออนในกาก

ขี้เถาขาวโดยวิธีเซมิไมโครเทคนิค พบวา ในกากขี้เถาขาวมีไอออนบวกในหมูที่ 4 คือ โซเดียม โปตัสเซียม แบเรียม 
และ แคลเซียม  สวนไอออนลบที่พบ ไดแก คลอไรดไอออน และ ซัลเฟตไอออน สอดคลองกับที่มีรายงาน
สวนประกอบของกากขี้เถาขาวจากโรงงานอุตสาหกรรม    สําหรับผลการทดลองในตอนที่ 2  ซึ่งทําการศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการไตเตรดแบบอารเจนตริเมตรี 3 วิธี ไดแก วิธีไตเตรดแบบมอรห   วิธีไตเตรดแบบฟาแจน  และ วิธี
ไตเตรดแบบโวลฮารด พบวา ผลการทดลองการไตเตรดแบบฟาแจน ใหความถูกตองสูงที่สุด และเมื่อทดลอง
เปรียบเทียบกับวิธีทันสมัยกวา คือ การใชเทคนิคการระงับการวาวแสงฟลูออเรสเซนต พบวา การไตเตรดแบบฟา
แจน ใหผลการทดลองถูกตองกวา ดังนั้นเพื่อใหสะดวกรวดเร็วและสะดวกตอการทดลองในหองปฏิบัติการเคมีของ
โรงงานที่ไมอาจหาเครื่องมือสเปกโทรฟลูออโรมิเตอร ก็เสนอแนะวา การวิเคราะหปริมาณคลอไรดในตัวอยางควรใช
วิธีการไตเตรดแบบฟาแจน  สาเหตุนอกจากที่เกี่ยวของกับความถูกตอง แลวสาเหตุหลักที่ทําใหการตรวจวัดดวย
เครื่องมือในการวัดความวาวแสง มีความไวสูงมาก ราคาเครื่องสูงดวย และไมเหมาะที่จะนําไปทดลองวิเคราะหสาร
ที่มีปริมาณคลอไรดสูง เนื่องจากทําใหเกิดการผิดพลาดสูงดวย[6]  สุดทายเมื่อไดทดลองกําจัดคลอไรดใน
สารละลายโซเดียมคลอไรดมาตรฐาน และ ในตัวอยางกากขี้เถาขาวจริง โดยศึกษาผลการใช สารดูดซับ 3 ชนิด 
ไดแก แคตไอออนเรซิน  ถานกัมมันต และแมกเนไทต   ผลการทดลองในภาพที่ 1 พบวา  การกําจัดคลอไรดใน
สารละลายกากขี้เถาขาวเขมขนรอยละ 5 พบวา  การกําจัดดวยแมกเนไทต สามารถกําจัดคลอไรดไดดีที่สุด โดยถา
เปรียบเทียบประสทิธิภาพการกําจัด ไดแสดงดังภาพที ่2 
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ภาพที่ 2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพกํากําจัดคลอไรดดวยสารดูดซับชนิดตางๆ 
 
ผลการทดลองนี้เปนแนวทางแสดงใหเห็นวา คลอไรดในกากขี้เถาขาวสามารถที่จะกําจัดใหลดลงได ดวย

สารดูดซับ โดยแมกเนไทตนาจะเปนสารที่เหมาะสมในการเลือกนํามาลดคลอไรดจากกากขี้เถาขาว  ซึ่งแมกเนไทตนี้
จัดเปนแรธรรมชาติที่มีสูตร ทางเคม ี Fe3O4, หรืออาจเรียกวา ferrous-ferric oxide การที่มีเหล็กเปนสารประกอบ
หลัก จึงถูกใชเปนสารดูดซับสารหนูออกจากน้ํา ไดด ี การที่แมกเนไทตสามารถดูดซับคลอไรดไอออนไดดีอาจเปนผล
จากการเกาะติดของธาตุเหล็กไดดีกวาออกซิเจน  แมจะไมเคยมีรายงานการใชแมกเนไทตกําจัดคลอไรดไอออนมา
กอน แตก็มีรายงานการใชกําจัดสารหนูในน้ํา  และขอสําคัญ แมกเนไทตที่นํามาทดลองราคาถูกกวาถานกัมมันต
และ แคตไอออนเรซิน ที่มีจําหนาย ดังนั้นการวิจัยนี้อาจมีประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษที่จะใชลด
คลอไรดในกากขี้เถาขาว ขี้เถาขาวซึ่งสารประกอบหลักเปนโซเดียมซัลเฟตจะมีความบรสิุทธสูงขึ้น เหมาะที่จะ
นําไปใชประโยชนอื่นๆตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาเคมีที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการปฏิบัติการทดลองวิจัยครั้งนี้ ตลอดจน
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