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ในปัจจุบัน มีเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและการเกษตรหลายชนิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และต้องการการ
กําจัดอย่างถูกวิธี เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  หรือนําไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น  การกําจัดที่นิยมการนําไปถมท่ี  
อย่างไรก็ตาม ยังมีการนําเถ้าบางชนิดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเถ้าทิ้ง หรือลดต้นทุนการผลิต  เช่น
นําไปผสมกับปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีต  เถ้าทิ้งที่นิยมนําไปใช้ในงานคอนกรีต ส่วนใหญ่ได้แก่เถ้าลอยจาก
กระบวนการแบบบด และเผาด้วยความร้อนปานกลาง (Pulverized coal combustion, PCC)  ซึ่งแม่เมาะ
เผาด้วยวิธีการน้ี  อย่างไรก็ตาม ยังมีเถ้าทิ้งอ่ืนที่ได้มีการศึกษานําไปผสมคอนกรีต เช่นเถ้าแกลบ เถ้าชีวมวล 
และเถ้าลอยจากกระบวนการเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (เผาด้วยความร้อนปานกลาง)  โดยทั่วไป การศึกษาความ
เป็นสารปอซโซลานมักจะแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าเหล่าน้ีในคอนกรีต ที่ 25% โดยน้ําหนักปูนซีเมนต์  และวัด
ค่ากําลังอัดที่อายุ 30 วัน  ซึ่งบางครั้งอาจไม่รวดเร็ว  และรอผลนานถึง 30 วัน  ดังน้ันบทความน้ี จึงเสนอวิธี
การศึกษาความเป็นสารปอซโซลานด้วยวิธีการอ่ืนที่ใช้ระยะเวลาการวิเคราะห์ที่สั้น  และบางเทคนิคสามารถทํา
ได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป  

 
1.  องค์ประกอบของเถ้า 

องค์ประกอบทางเคมีเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องวิเคราะห์  ในการนําเถ้าทิ้งมาใช้เป็นสารปอซโซลานจะต้อง
หาปริมาณซิลิกา (SiO2)  และอลูมิน่า (Al2O3)  ที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลาน  ซึ่ง
ปฏิกิริยาปอซโซลาน จะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดต่อเน่ืองจากปฏิกิริยาไฮเดรช่ันในปูนซีเมนต์  (เมื่อ C แทน CaO, S 
แทน SiO2, H แทน H2O, A แทน Al2O3, CH แทน Ca(OH)2) ดังแสดงในสมการที่ 1 และ 2 [1,2] 

 
2 C3S   +  11H  ⎯→⎯  C3S2H8 หรือ C-S-H  + 3CH  (1) 

ไตรแคลเซียมซิลิเกต น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
 

2 C2S   +  9H  ⎯→⎯  C3S2H8   + 3CH   (2) 
ไดแคลเซียมซิลิเกต น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 



สมการท่ี 1  และ 2 แสดงปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์  โดยไตรแคลเซียมและไดแคลเซียม ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหลักในปูนซีเมนต์จะทําปฏิกิริยากับนํ้า เกิดเป็นสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ที่มี
สมบัติให้ค่ากําลังอัดแก่คอนกรีตตามอายุการบ่ม  นอกจากน้ีไตรแคลเซียมอลูมิเนตสามารถเกิดปฏิกิริยาไอ
เดรตช่ันได้เป็นสารประกอบแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาไฮเดรช่ันจะทําให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือพอร์ตแลนไดซ์ (Portlandite) 
เป็นผลิตภัณฑ์รองเสมอ  หากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคอนกรีตมีปริมาณมากจะทําให้คอนกรีตมีความคงตัวตํ่า  
ดังน้ันการใช้สารปอซโซลานในคอนกรีตจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และเปล่ียนเป็นแคลเซียมซิลิ
เกตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการต่อไป ดังแสดงในสมการที่ 3   

3CH  + 2S + 5H  ⎯→⎯  C3S2H8     (3) 
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ซิลิกา น้ํา แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต 

 
ในกรณีเดียวกัน หากอลูมิน่าในสารปอซโซลานจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์  ได้แคลเซียม

อลูมิเนตไฮเดรตที่เป็นผลิตภัณฑ์เช่นกัน ดังแสดงในสมการที่ 4 
3CH  + A + 3H  ⎯→⎯  C3AH6     (4) 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ อลูมิน่า น้ํา แคลเซียมอลฎูมิเนตไฮเดรต 
 
ดังน้ัน เถ้าทุกชนิดที่จะนํามาเป็นสารปอซโซลานควรตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีก่อน เพ่ือให้ทราบ

ปริมาณซิลิกาและอลูมิน่าในเถ้า  ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคนิคเอ๊กเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence) 
ควบคู่กับการหาร้อยละการสูญเสียนํ้าหนัก (Loss on ignition, LOI)  ซึ่งมีหลายหน่วยงานรับวิเคราะห์  
ตารางท่ี 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตที่วิเคราะห์ด้วย
เทคนิค XRF 

 
ตารางที่  1   สัดส่วนองค์ประกอบทางเคมี และค่า LOI ของตัวอย่างเถ้า และวัสดุต่างๆ 

องค์ประกอบ (%) เถ้าลอย PCC [3] เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด [4] เถ้าแกลบดํา [5] ซิลิกาฟูม [6] 
SiO2 39.5 21.0 87.5 98.2 
Al2O3 19.5 8.0 2.5 - 
CaO 17.3 42.2 0.8 - 

Fe2O3 14.1 6.9 0.4 - 
ออกไซดอ์ื่นๆ 8.8 20.1 6.7 1.8 

LOI 0.8 1.0 2.5 - 



 
จากตารางที่ 1 พบว่าเถ้าลอย PCC เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบด เถ้าแกลบ และซิลิกาฟูมมีองค์ประกอบของ

ซิลิกาและอลูมิน่าที่สามารถเกิดปฏิกิริยาสารปอซโซลาน  อย่างไรก็ตาม ไม่นิยมนําเถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดมาผสม
กับคอนกรีต เน่ืองจากมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ซึ่งเกิดจากการพ่นหินปูนไปจับก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ การมีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ และซัลเฟอร์ออกไซด์สูง ทําให้คอนกรีตมีสมบัติด้านความ
คงตัวและคงทนที่ตํ่า  อย่างไรก็ตามวิธีการเผาแบบฟลูอิไดซ์เบดจะเป็นวิธีการเผาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากสามารถกําจัด SOx (โดยการพ่นหินปูนไปจับ) และ NOx (เน่ืองจากใช้อุณหภูมิการเผาที่ตํ่า ประมาณ 
800-900 oC ทําให้ไม่มีการปลดปล่อยก๊าซ NOx ออกมา) [7] 

 
2.  สัณฐานวิทยาของเถ้า 

สิ่งที่แสดงว่าเถ้าเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในงานคอนกรีตหรืองานอ่ืนๆ น้ัน คือ ความเป็นอสัณฐานหรือ
ความเป็นแก้ว (Amorphous phase หรือ Glassy phase)  คือความไม่เป็นระเบียบของการจัดเรียงโครงสร้าง
โมเลกุลภายในเถ้า และบอกความสามารถในการทําปฏิกิริยาเคมี  โดยทั่วไปวัสดุต่างๆ จะมีสมบัติสัณฐาน
วิทยาพ้ืนฐาน 3 สัณฐาน คืออสัณฐาน  ก่ึงสัณฐานหรือก่ึงผลึก และผลึก  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

อสัณฐาน  : แสดงถึงความไปเป็นระเบียบในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของสาร  ดังน้ันจะใช้พลังงาน
ไม่มากในการทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือสลายพันธะ  โดยทั่วไป บริเวณผิวของเถ้าลอยจะมีสมบัติอสัณฐาน 
ส่วนสมบัติความเป็นผลึกของเถ้าลอยจะอยู่ที่แกนกลาง [8] 

ผลึก  : โมเลกุลจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ และมีการโครงสร้างตะข่าย เกิดการเช่ือมขวางระหว่าง
โมเลกุล ดังน้ันต้องใช้พลังงานสูงในการแตกสลายพันธะเคมี  

ก่ึงสัณฐานหรือก่ึงผลึก : ในโมเลกุลจะพบทั้งส่วนที่มีการเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ พบโครงสร้างตะ
ข่าย  และมีการเรียงตัวแบบไม่มีระเบียบปนกัน   

 
รูปที่ 1 แสดงองค์การจัดเรียงตัวของซิลิกา  (SiO2)  แบบอสัณฐาน ซึ่งพบในซิลิกาฟูม  เถ้าแกลบ เถ้า

ลอยเป็นต้น  และการจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบ เช่นที่พบในทราย  ซึ่งแสดงเหตุผลว่าซิลิกาฟูม เถ้าแกลบ 
เถ้าลอยจะทําปฏิกิริยาได้ดีกว่าทราย  โดยทรายจะเกิดปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อทําลายพันธะในโมเลกุล ซึ่งใช้
พลังงานและอุณหภูมิสูง ประมาณ 1100 oC  เช่นการหล่อมทรายเพ่ือผลิตนํ้าแก้ว (Water glass)  สําหรับใช้
เป็นสารต้ังต้นในการผลิตแก้ว  ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ หรือในการผลิตจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ต้องการ
นํ้าแก้วเพ่ือช่วยในการก่อตัวและเพ่ิมปริมาณซิลิกาที่ละลายได้ (Dissolved silica) ในส่วนผสม  [3-6] 



 
รูปที่ 1 การจัดเรียงตัวของซิลิกา  (SiO2)  แบบอสัณฐาน และแบบผลึก [9] 

 
 
3. วิธีการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐาน 

ในการวิเคราะห์ความเป็นอสัณฐานสามารถทําได้ 2 วิธี คือวิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ และวิธี
พ้ืนฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ  โดยวิธีที่ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์จะมีความแม่นยํา อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการทราบความเป็นอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถใช้วิธีพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการได้  ซึ่งวิธีพ้ืนฐานจะเน้นที่
การวิเคราะห์หาปริมาณซิลิกาอสัณฐานที่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ 

 
วิธีที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะ 
เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ัน (X-ray diffractometry, XRD) ได้ถูกใช้ใน

การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของวัสดุผงหรือเถ้าทิ้งต่างๆ ก่อนนําไปทําปฏิกิริยา หรือหลังจากการทํา
ปฏิกิริยาแล้ว  เทคนิคน้ีสามารถบอกองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (ขึ้นกับรุ่น
และโปรแกรมของเคร่ือง)  และเป็นที่ยอมรับสําหรับนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์  วัสดุที่ใช้หากมีขนาดช้ินใหญ่
ต้องบดให้มีขนาดเล็กคล้ายแป้ง  ใช้ปริมาณ 1-2 ช้อนชา (ปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ขึ้นกับรุ่นของเคร่ืองมือ
วิเคราะห์) 

สเปคตรัมจากการวิเคราะห์จะบันทึกเป็นพีกในช่วงมุมต่างๆ  พีกกว้างแสดงถึงความเป็นอสัณฐาน 
ส่วนพีกแหลมแสดงถึงความเป็นผลึกของวัสดุ  สามารถคํานวณหาปริมาณอสัณฐานอย่างง่ายได้จากนําพ้ืนที่ใต้
พีกฐานกว้างหารด้วยพ้ืนที่ใต้พีกทั้งหมด  หากต้องการความแม่นยํา ต้องทําการเติมสารมาตรฐานลงไป 
(Internal standard) ได้แก่ α-Al2O3 (Corumdum)  ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของเคร่ือง XRD ที่ทดสอบ [6]  



นอกจากน้ี  พีกที่ได้จากเคร่ือง XRD สามารถนําไประบุเอกลักษณ์ที่มุม 2θ  ต่างๆ ได้ โดยใช้โปรแกรม
ของเคร่ือง XRD หรือโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เนต เช่น โปรแกรม Match!  อย่างไรก็
ตามนักวิจัยต้องทราบองค์ประกอบเบื้องต้นในวัสดุที่ทดสอบ   เน่ืองจากที่ตําแหน่ง มุม 2θ  เดียวกัน สามารถ
เป็นธาตุต่างๆ ได้หลายธาตุ  รูปที่ 2 แสดงสเปคตรัมของเถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ และเถ้าลอยจากการเผา
ฟลูอิไดซ์เบดจากโรงงานไฟฟ้าชุมชน  โดยเถ้าลอย PCC จะมีความเป็นอสัณฐานสูงกว่าเถ้าลอยจากการเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบด เน่ืองจากอุณหภูมิการเผาเถ้าลอย PCC จะสูงกว่า คือประมาณ 1200 oC ในขณะที่การเผา
แบบฟลูอิไดซ์เบดจะเผาที่ 800-900 oC การเผาที่อุณหภูมิสูงทําให้ซิลิกาที่เป็นผลึกในถ่านหินเกิดการหลอม
ละลายเป็นซิลิกาในรูปอสัณฐานหรือแก้วได้ [10]   ส่วนรูปที่ 3 แสดงสเปคตรัมของวัสดุอ่ืนๆ ได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD    

 
(ก) เถ้าลอย PCC จากแม่เมาะ  (ข) เถ้าลอยจากการเผาฟลูอิไดซ์เบด 

รูปที่ 2  สเปคตรัมของเถ้าลอย 
 

 
รูปที่ 3 สเปคตรัมของวัสดุอ่ืนๆ  

 
หากทําการไฮไลต์พ้ืนที่ใต้พีกเพ่ือให้ทราบความเป็นอสัณฐานอย่างคร่าวๆ แบบไม่ใช้โปรแกรมใดๆ 

สามารถแสดงได้ในรูปที่ 4  โดยพบว่าซิลิกาฟูม และเถ้าลอย PCC มีศักยภาพเป็นสารปอซโซลาน  ในขณะที่



เถ้าลอยฟลูอิไดซ์เบดและเถ้าแกลบต้องการการปรับปรุงคุณภาพก่อนนําไปใช้งาน เช่นการบด หรือใช้สารผสม
เพ่ิม  ส่วนทรายมีผลึกเป็นส่วนประกอบหลัก   

 
รูปที่ 4 สเปคตรัมของวัสดุต่างๆ ที่ได้ไฮไลต์พ้ืนที่ใต้พีก  

 
 
วิธีพื้นฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการ 
นอกจากเทคนิคเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ันแล้ว  ยังสามารถศึกษาค่าการละลายของอิออนซิลิกอนกับ

อลูมิเนียมจากเถ้าชนิดต่างๆ โดยวิธีทางเคมี ที่ใช้การชะด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 8 โม
ล่าร์ (8 M NaOH)  และนําสารละลายที่ชะได้ไปวิเคราะ ห์หาปริมาณอิออนซิลิกอนกับอะลูมิเนียม ด้วยเทคนิค
ต่างๆ เช่น Inductive Coupled Plasma (ICP) หรือทําให้เกิดสารประกอบเซิงซ้อนที่มีสีแล้ววัดค่าการดูดกลืน
แสงของสารดังกล่าวด้วยเทคนิค UV spectronic โดยสารเซิงซ้อนซิลิกอนจะวัดที่ความยาวคลื่น 810 nm 
และอะลูมิเนียมวัดที่ความยาวคลื่น 550 nm [3,11,12]  

 
นอกจากน้ียังสามารถวิเคราะห์หาปริมาณความเป็นอสัณฐานหรือผลึกได้จากนํ้าหนักกากตะกอนท่ี

เหลือจากการชะด้วยสารละลายเฉพาะ [4,13] ดังแสดงในตารางที่ 2  



ตารางที่ 2  สมบัติการละลายของซิลิกาในสารละลายชนิดต่างๆ [13] 
 8M NaOH Oleum Conc. HF 10%w/v HF 

ซิลิกาอสัณฐาน ละลายหมด ไม่ละลาย ละลายหมด ละลายหมด 
ซิลิกาผลึก ละลายบางส่วน ไม่ละลาย ละลายหมด ละลายหมด 

 
จากตารางที่ 2 ทําให้ทราบว่าหากต้องการหาปริมาณซิลิกาอสัณฐานในเถ้าตัวอย่าง สามารถใช้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ ความเข้มข้น 8 โมล่าร์ (8M NaOH) ได้ละลายซิลิกาอสัณฐาน
ออกมาจากเถ้าตัวอย่างได้ ซึ่งสารละลายดังกล่าวมีสภาวะเป็นเบสแก่  หากใช้สารละลาย 10% HF หรือกรด
ไฮโดรฟลูออริก หรือที่เรียกว่ากรดกัดแก้ว ซิลิกาทั้งหมดในเถ้าจะถูกชะละลายออกมาหมด  วิธีการเตรียม
สารละลาย 8M NaOH และการหาปริมาณซิลิกาอสัณฐานแบบคร่าวๆ สามารถทําได้ดังต่อไปน้ี [4] 

 
การเตรียมสารละลาย 8M NaOH 
1)  เติมนํ้ากลั่นประมาณ 500-700 มล. ลงในภาชนะพลาสติกที่มีขีดบอกระดับ 1000 มล. (1 ลิตร)  
2) ช่ังเกร็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโซดาไฟ 320 กรัม แล้วค่อยๆ เติมลงในภาชนะพลาสติกที่มีนํ้า

กลั่น ข้อ 1)  ใช้ตะเกียบไม้ค่อยๆ คนจนโซดาไฟละลาย  สารละลายจะมีสีขาวขุ่น (ระหว่างคนจะเกิดความร้อน
สูง และไอร้อน ดังน้ันควรเตรียมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือในตู้ควัน พร้อมทั้งใส่ถุงมือและหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ความปลอดภัยด้วย) 

3)  รอจนสารละลายเย็น ได้สารละลายใส แล้วจึงเติมนํ้ากลั่นให้ถึงระดับ 1 ลิตร ของภาชนะพลาสติก  
คนให้เข้ากัน และเก็บใส่ขวดพลาสติกที่มีฝาปิด 

4)  สามารถปรับลดปริมาณการเตรียมสารละลาย 8M NaOH ได้ โดยใช้อัตราส่วน โซดาไฟ 320 กรัม 
ในสารละลายทั้งหมด 1000 มล. เช่นหากต้องการเตรียมสารละลาย 200 มล. จะใช้สูตร 

ปริมาณโซดาไฟ = 
1000
320  x 200 = 64 กรัม 

 
น่ันคือ ละลายโซดาไฟ 64 กรัมในน้ํา  แล้วปรับปริมาตรสารละลายด้วยนํ้าให้ได้ 200 มล. (ไม่ใช่

ละลายโซดาไฟ 64 กรัม ในนํ้า 200 มล.) 
 



การหาปริมาณซิลิกาอสัณฐาน [4] 
1)  ช่ังเถ้าประมาณ 3 กรัม โดยใช้เครื่องช่ัง 4 ตําแหน่ง จดบันทึกนํ้าหนักเถ้าด้วย (หากเถ้ามีขนาด

ใหญ่ให้บดให้มีขนาดเล็ก เช่นเเถ้าแกลบ)  ละลายใน 8M NaOH 30 มล. ที่ใส่ในภาชนะพลาสติก (อัตราส่วน
ระหว่าง เถ้าต่อสารละลาย คือ 1 ต่อ 10)  

2) ให้ความร้อนแก่สารละลาย โดยแช่ในอ่างนํ้าร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 60oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ให้
คนสารละลายเป็นระยะ ด้วยแท่งคนที่ทําจากไม้หรือพลาสติก 

3) เมื่อครบกําหนด  ยกภาชนะออกมาจากอ่างนํ้าร้อน และต้ังทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
4) ช่ังกระดาษกรองด้วยเครื่องช่ัง 4 ตําแหน่ง  แล้วกรองสารละลายผ่านกระดาษกรอง 
5) ล้างตะกอนด้วยนํ้าอุ่น 2-3 ครั้ง  เพ่ือล้างสารละลายออกให้หมด 
6) ครั้งสุดท้ายล้างตะกอนด้วยอะซิโตน เพ่ือให้ไล่นํ้าออกจากตะกอน แล้วอบท่ีอุณหภูมิ 70-80 oC 

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 
7) นําสารออกมาจากตู้อบ ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนําไปช่ัง (หากนําตะกอนที่ยังร้อนอยู่ไปช่ัง จะทําให้ได้

นํ้าหนักน้อยกว่าค่าจริง) 
8) คํานวณซิลิกาอสัณฐานด้วยสูตรต่อไปน้ี 

ปริมาณซิลิกาอสัณฐาน (%) = 
A

BA − x 100 

 
เมื่อ A  คือนํ้าหนักเถ้าก่อนชะด้วย 8M NaOH (กรัม) 

B  คือนํ้าหนักเถ้าหลังอบ เมื่อลบน้ําหนักกระดาษกรองแล้ว (กรัม) 
 

4. บทสรุป 
ความเป็นอสัณฐานวิทยาเป็นสมบัติที่สําคัญที่นํามาพิจารณาการนําเถ้ามาใช้ประโยชน์  โดยหลักการ 

การเพ่ิมความเป็นสัณฐานวิทยาทําได้โดยการให้ความร้อนเพ่ือสลายพันธะเคมี  หรือวิธีการทางเคมี  หากเถ้า
ตัวอย่างมีความเป็นอสัณฐานอยู่บ้างเล็กน้อย  การบดเพ่ิมจะช่วยให้เถ้าดังกล่าวทําปฏิกิริยามากขึ้นโดยไปเพ่ิม
พ้ืนที่ผิว  แต่ความเป็นอสัณฐานยังคงเดิม  การวิเคราะห์สมบัติความเป็นอสัณฐานวิทยาทําได้โดยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ หรือเอ๊กเรย์ดิฟแฟคช่ันที่เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในงานด้านวัสดุศาสตร์  อย่างไรก็ตาม 
สามารถใช้วิธีพ้ืนฐานที่สามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์เบ้ืองต้นได้เช่นกัน 
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