
ช่ือผลงาน: การวิเคราะหปริมาณสารองคประกอบในดินดํา 

เจาของผลงาน/สังกัด: กองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ประเภทผลงาน: งานวิจัย 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน: 

งานวิจัยนี้มีเปนการศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณสารองคประกอบในดินดํา โดยการสกัดดวยตัวทํา

ละลายคือ น้ําและคารบอนไดซัลไฟด ( CS2) ปริมาณสารองคประกอบในดินดําเม่ือใชดินดํามาตรฐานสูตร 

โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน = ๗๕ : ๑๕ : ๑๐  โดยมวล   จากการทดลองพบวาวิธีดังกลาวสามารถ

นํามาใชหาปริมาณสารองคประกอบในดินดํามาตรฐานไดดังนี้สูตร  โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน  = ๗๑ : 

๑๙ : ๑๐    โดยวิธีดังกลาว มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลอง ๓ ครั้ง สําหรับการหาปริมาณของสาร  

โพแทสเซียมไนเตรด = ๐.๑๖๙๑ , ถาน = ๐.๕๖๕๔ และ  กํามะถัน = ๐.๑๐๒๙   และพบวารอยละของความ

คลาดเคลื่อนของการหาปริมาณของสาร โพแทสเซียมไนเตรด = ๕.๘๐% , ถาน = ๒๕.๙๑% และ กํามะถัน  = 

๐.๘๕๔%   เม่ือนําวิธีการวิเคราะหปริมาณสารองคประกอบในดินดําไปใชหาปริมาณสารองคประกอบชนิดตางๆ 

ในดินดํา ตัวอยาง หมายเลข  ๓๓๗/๔๒  ของกองโรงงานวัตถุระเบิดศูนยอุตสาหกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก จ.

พระนครศรีอยุธยา (กวรป.ศอ.สพ.ทบ.) พบวามีปริมาณ  โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน = ๗๔.๑๖ : ๙.๗๘ 

: ๑๕.๑๙ ตามลําดับ 

ลักษณะของผลงาน: 

ศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณสารองคประกอบในตัวอยางดินดํามาตรฐานจากกองโรงงานวัตถุระเบิด 

ศูนยอุตสาหกรรมสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก และตัวอยางดินดําท่ีไมทราบปริมาณสารองคประกอบได 

ความสัมฤทธิ์: 

จากการทดลองสามารถใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายโดยใชตัวทําละลายเปนน้ําและคารบอนไดซัลไฟด 

หาปริมาณองคประกอบตางๆ ในดินดํามาตรฐานหมายเลข ๓๓๖/๔๒ ไดดังนี้ โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : 

กํามะถัน = ๗๑ : ๑๙ : ๑๐   โดย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห ๓ ครั้ง สําหรับการหาปริมาณ 

โพแทสเซียมไนเตรด ถาน และ กํามะถัน มีคา ๐.๑๖๙๑, ๐.๕๖๕๔ และ ๐.๑๐๒๙ ตามลําดับ นอกจากนี้คาความ

คลาดเคลื่อนสําหรับการหาปริมาณ โพแทสเซียมไนเตรด ถาน และ กํามะถัน มีคา ๕.๘๐% , ๒๕.๙๑ และ ๐.๘๕๔ 

ตามลําดับ   นอกจากนี้ยังสามารถหารอยละขององคประกอบตางๆ ในดินดําตัวอยางหมายเลข ๓๓๗/๔๒ ไดดังนี้ 

โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน = ๗๔.๑๖ : ๙.๗๘ : ๑๕.๑๙  



ความภูมิใจ: 

ขอมูลท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนวิธีการวิเคราะหหาปริมาณองคประกอบตางๆ ในดิน

ดํา  ซ่ึงกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนยอุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก สามารถนําไปใชประโยชนตอไป

ในอนาคตได  เนื่องจากปญหาการนําดินดํามาใชงานในปจจุบัน คือ การท่ีไมมีวิธีทดสอบการหาปริมาณ

องคประกอบของดินดําวาเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม ทําใหไมสามารถอธิบายเหตุผลเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนภายหลัง

จากนําดินดําไปใชงาน   นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณในการทําวิจัย กระบวนการแกปญหาและ

กระบวนการวิเคราะหอยางมีเหตุผล ซ่ึงสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในอนาคตได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหปริมาณสารองคประกอบในดินดํา 

๑. ความเปนมาของโครงการ 

 หนวยงานในกองทัพบก คือ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนยอุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 

(กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.) เปนหนวยงานท่ีมีการผลิตดินดํา (Black powder) เพ่ือนํามาใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก 

ทําชนวนเวลา (Time fuse)  ทําดินจุดสําหรับงานทางดานไพโรเทคนิค  เปนตน แตปญหาการนําดินดํามาใชงาน

ในปจจุบัน คือ การไมทราบปริมาณองคประกอบของดินดําวาเปนไปตามท่ีกําหนดหรือไม ทําใหไมสามารถอธิบาย

เหตุผลเม่ือดินดําท่ีนําไปใชงานมีปญหาเกิดข้ึน ท้ังนี้เพราะหนวยงานดังกลาว ยังไมมีวิธีทดสอบเพ่ือหาปริมาณ

องคประกอบตางๆ ท่ีเปนสวนผสมในดินดํา  ดังนั้นโครงงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาวิธีวิเคราะหหาปริมาณ

องคประกอบในดินดํา เพ่ือใหสามารถนําวิธีวิเคราะหองคประกอบในดินดําไปใชงานในอนาคตจะเปนประโยชนตอ 

กวรบ.ศอ.สพ.ทบ.  ตอไป  

 ในปจจุบันกองทัพบกของประเทศไทยไดมีการพัฒนาศักยภาพทางทหาร ในดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน

บุคลากรหรืออาวุธยุทโธปกรณใหมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศตางๆ นับวาศักยภาพดานอาวุธยุทโธปกรณ

เปนศักยภาพซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอํานาจทางการทหารของประเทศ ในการจัดซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ ตางๆตองจัดซ้ือ

จากตางประเทศซ่ึงตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาลไมวาจะเปนรถยนตเกราะ รถถัง ปนใหญ อาวุธประจํากาย 

จําพวกปนเล็กยาวชนิดตางๆและระเบิด อาจจะพูดไดวาศักยภาพอาวุธยุทโธปกรณเปนเสมือนอํานาจตอรอง

ทางการทหารกับประเทศตางๆ และจากเหตุการณในพ้ืนท่ีความไมสงบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคไตท่ีไดมี

การนําระเบิดแสวงเครื่องมาใชกอการราย กอความไมสงบข้ึน ศาสตรดานนี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรจะมี

การศึกษาอยางจริงจัง    

 การศึกษาดานอาวุธยุทโธปกรณและเคมีวัตถุระเบิดในประเทศไทย ปจจุบันสถาบันการศึกษาไมไดมีการ

สงเสริมเทาท่ีควร แมแตสถาบันการศึกษาทางทหารก็ไมไดรับการสงเสริมใหศึกษาศาสตรในดานนี้ อาจเปน

เพราะวา การศึกษาศาสตรในดานนี้เปนศาสตรเฉพาะดาน ท่ีมีการทดลองท่ีอันตราย นับเปนความโชคดีท่ีใน

ปจจุบันกองทัพบกไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในศาสตรดานนี้ ไดมีการสงเสริมใหมีการศึกษา ดานเคมีวัตถุระเบิดโดย

ใหมีการเปดการเรียนการสอนสาขาเคมีประยุกตทางทหารของกองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา ในรายวิชาเคมีวัตถุระเบิดไดมีการสอนปฏิกิริยาตางๆในการระเบิด และสวนประกอบทางเคมีของสาร

ท่ีนํามาทําระเบิด รวมถึงการทําระเบิดแสวงเครื่องอยางงาย ซ่ึงถือวาการเรียนวิชานี้เปนจุดเริ่มตนของการทําวิจัยนี้ 

 งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีการวิเคราะหปริมาณองคประกอบในดินดํา โดยไดรับดินดํามาจาก กวรบ.ศอ.สพ.

ทบ. จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มศึกษาจากการคนควา ทดลอง หาตัวทําละลายท่ีสามารถสกัดสวนประกอบแตละ

ชนิดของดินดําออกมาใหเหมาะสมท่ีสุด  จากนั้นหาวิธีการทําการทดลอง เพ่ือแยกสวนประกอบและหาปริมาณรอย

ละของสวนประกอบในดินดํา 



๒. ดินดํา 

      ดินดําผลิตข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือใชทําดอกไมไฟ ในคริสตศตวรรษท่ี ๑๒ ดินดํา

สามารถทําไดงาย รวดเร็ว แตมีความปลอดภัยต่ําและใหพลังงานไมสูง ประมาณ ๔๔% ของดินดําถูกเปลี่ยนไปเปน

แกสรอนเม่ือเกิดการลุกไหม สวนท่ีเหลือถูกเปลี่ยนไปเปนอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก ปญหาท่ีสําคัญของดินดําคือ 

สามารถจุดตัวไดดวยไฟฟาสถิตย ดังนั้นอุปกรณท่ีใชในการผลิตดินดําตองทําดวยไมหรือดินเผา 

 ดินดํามีชื่อเรียกอีกอยางวา ดินปน (Gun Powder) ซ่ึงเปนสวนผสมของ Potassium Nitrate (Salpetre) 

(KNO3) กํามะถัน(S) และถาน (C) หลังจากดินดําถูกผลิตไดแลว ความรูดังกลาวไดแผเขาไปทางเอเชียตอนกลาง 

และเขาไปในยุโรปโดยชาวอาหรับประมาณกลางคริสตศตวรรษท่ี ๑๓   จากเอกสารท่ีเขียนไวในตนคริสตศตวรรษ

ท่ี ๑๓ สวนผสมของสารท่ีเรียกวา “Flying Fire” มีสวนผสมโดยน้ําหนักดังนี้ Salpetre ๒ สวน, Resin ๑ สวน 

และ  Sulphur ๑ สวน 

 ในคริสตศักราช ๑๒๔๙ Roger Bacon ไดเขียนอธิบายถึงสวนผสมของดินดําดังนี้ Salpetre ๔๑ สวน, 

Charcoal ๒๙.๕ สวน และ Sulphur ๒๙.๕ สวน 

 ในระหวางป คริสตศักราช ๑๓๔๐–๑๓๔๘ มีการตั้งโรงงานผลิตดินดําข้ึนในยุโรป สวนผสมโดยน้ําหนัก

ของดินดําท่ีใชในคริสตศตวรรษท่ี ๑๔ มีดังนี้ Salpetre ๖๗ สวน, Charcoal ๑๖.๕ สวน และ Sulphur ๑๖.๕

สวน 

 สําหรับการเรียกชื่อของดินดําในแตละยุคสมัยจะแตกตางกันไป ดินดํานํามาใชงานเหมือนวัตถุระเบิดแรง

สูง เชน ในป ค.ศ. ๑๕๔๘ และ ค.ศ.๑๕๗๒ ใชงานทางดานวิศวกรรมโยธาในการทําความสะอาดและขุดคลอง ในป 

ค.ศ.๑๖๒๗ ฮังการีใชดินดําเพ่ือการระเบิดถานหินชนิดแข็ง (Hard Coal) ค.ศ. ๑๖๙๖ สวิสเซอแลนด ใชดินดําใน

การขยายถนน 

 โดยสรุปแลวดินดําท่ีใชงานทางดานวิศวกรรมไดแก ใชงานในเหมือง การทําถนน การสรางเข่ือน การ

ปรับปรุงภูมิประเทศ เปนตน 

 ๒.๑ องคประกอบของดินดํา (Composition of Black Powder) 

ดินดําท่ีรูจักและใชกันเปนสวนมาก เรียกวาดินดํามาตรฐาน (Standard Black Powder) มีสวนผสม

โดยน้ําหนักดังตอไปนี้                                                                                                                                                                              

                     โพแทสเซียมไนเตรด (KNO3) ๗๕% 

  ถาน (C)    ๑๕% 

  กํามะถัน (S)                    ๑๐% 

โดยการผสมสารท้ังสามชนิดนี้ดวยอัตราสวนตางๆ จะทําใหไดดินดําท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการ

ใชงานแตกตางกันไป โดยการจําแนกประเภทการใชงานดินดําข้ึนอยูกับสวนผสมขององคประกอบตาง ๆ ดังตาราง

ท่ี ๑ 



ตารางท่ี ๑ อัตราสวนของสารผสมท่ีมีผลตอการใชงานดินดํา 

 

ชนิดของดินดํา โพแทสเซี

ยมไนเต

รด (%) 

กํามะถัน

(%) 

ถาน (%) ลักษณะเฉพาะและการนําไปใช 

ผงดินดํา ๖๐ ~ ๗๐ ๑๕ ~ ๒๕ ๑๐ ~ ๒๐ ลักษณะเปนเม็ดผงละเอียดท่ีมีขนาดเม็ด    ต่ํากวา ๐.๑ mm ใชทําสายชนวนโดยจะบรรจุลงใน

ตรงกลางของสายชนวน 

ดินดําท่ีใชใน

เหมืองแร 

๖๐ ~ ๗๐ ๑๐ ~ ๒๐ ๑๐ ~ ๒๐ เกิดจากผงดินดํา มารวมกันลักษณะเปนเม็ดเล็กๆทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง ประมาน ๒~๖ 

mm ใชสําหรับงานระเบิดหินในเหมืองตางๆ 

ดินดําท่ีใชใน

กระสุนลูกปราย

(ใชในปนแกป) 

๗๔ ~ ๘๐ ๘ ~ ๑๒ ๑๐ ~ ๑๖ ไดจากการใชเครื่องโมอัดผสมดินดําใหแนนแลวนํามาบดใหเปนเม็ดละเอียด มีสวนผสมของ

แกรไฟตเพ่ือใหเม็ดมีความลื่นมัน ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดประมาณ  ๐.๔~๑๐๒2 mm 

ใชทําเปนดินขับกระสุนในปนแกป 

ดินดําเม็ดเล็ก ๗๔ ~ ๘๐ ๘ ~ ๑๒ ๑๐ ~ ๑๖ วิธีการผลิตเปนวิธีเดียวกันกับการผลิตดินดําท่ีใชในกระสุนลูกปราย เม็ดท่ีบดไดจะมีลักษณะเปน

เม็ดเล็กแข็ง ความหนาแนนสูง ขนาดเสนผานศูนยกลางของเม็ดประมาณ ๐.๔ ~ ๑.๒ mm สวนใหญ

จะใชทําเปนดินจุดในพลุควัน ดอกไมเพลิงตางๆ 



 

๒.๒ ประโยชนของดินดํา 

ดินดําสามารถนําไปใชประโยชนหลายอยาง แบงลักษณะของการนําไปใชได ๓ ประเภท  

๑) ใชเปนดินระเบิดหรือดินขับ ไดแก  ใชเปนดินระเบิด (Bursting Charge) ในกระสุนเพลิงและ

กระสุนสองแสง (Incendiary and Star Shell) ใชเปนดินขับ (Expelling Charge) ในลูกกระสุนแตกอากาศ 

(Shrapnel Shell) ใชเปนดินระเบิดฝก (Practice Ammunition) ดินแสดงตําบลกระสุนตก (Spotting Charge) 

เปนตน 

๒) ใชดินดําทําชนวนไดแก ชนวนเวลา (Time Fuse) ชนวนฝกแค (Safety Fuse) เปนตน 

๓) ใชดินดําเพ่ือเปนดินจุด ไดแก ใชดินดําทําเปนดินจุดสําหรับจุดดินควันนอยและไพโรเทคนิค เปน

ตน นอกจากนี้ในเชื้อปะทุชนวนหรือดินขยายระเบิดบางชนิด ก็มีดินดําใชเปนสวนผสม  

นอกจากจะแบงการใชชนิดของดินดําดังกลาวแลวในสมัยโบราณยังใชดินดําชวยในการทําฝนเทียมอีก

ดวย กลาวคือ ผสมดินดํา ๑๕ กรัม กับ AgI ๑.๕% โดยมวลแลวสงสวนผสมดังกลาวข้ึนไปในอากาศดวยบอลลูน 

แลวใหสวนผสมดังกลาวระเบิดกลางอากาศชวยให AgI กระจายตัวเปนผลใหไอน้ํารวมตัวกันจนเกิดฝนตก 

 

๓. ผลการทดลอง 

การทดลองหาวิธีวิเคราะหปริมาณสารองคประกอบในดินดําโดยใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายนั้นไดแบง

การทําวิจัยคนควาเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ การทดสอบความสามารถในการละลายของผงกํามะถันในตัวทําละลายโทลูอีน (Toluene) และ

คารบอนไดซัลไฟด (Carbon disulfide; CS2) เปนการทดลองเพ่ือหาตัวทําละลายท่ีดีท่ีสุดในการสกัดผงกํามะถัน

ออกจากดินดํา โดยนํากํามะถัน ๑๐ กรัม มาทดสอบหาความสามารถในการทําละลายของตัวทําละลาย ๒ ชนิด 

คือ คารบอนไดซัลไฟด และ โทลูอีน โดยใชตัวทําละลายปริมาณเทาๆกัน ดังแสดงในตารางท่ี ๒ 
 

ตารางท่ี ๒ ผลการทดสอบความสามารถในการละลายของผงกํามะถันในตัวทําละลายคารบอนไดซัลไฟดและโทลู-

อีน 

 

ปริมาณตัวทําละลายท่ีใช คารบอนไดซัลไฟด Toluene 

๔ มล กํามะถันละลายไดดีมาก กํามะถันไมละลาย 

๑๐ มล กํามะถันละลายหมดและ 

คารบอนไดซัลไฟด ระเหยแยกออก

จากกํามะถันเร็วมาก  

กํามะถันละลายไดนอย เม่ือเทียบ

กับ คารบอนไดซัลไฟด  

 



 ตอนท่ี ๒ การศึกษาวิธีการวิเคราะหองคประกอบในดินดํามาตรฐานโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายน้ํา

และ CS2 เปนการศึกษาวาวิธีดังกลาวเม่ือนําไปใชหาปริมาณสารองคประกอบในดินดํามาตรฐานซ่ึงเปนดินดําท่ี

ทราบปริมาณสารองคประกอบในดินดําวา ผลจากการวิเคราะหดวยวิธีดังกลาวใหผลแตกตางจากปริมาณสาร

องคประกอบท่ีมีอยูในดินดํามาตรฐานอยางไร โดยจะรายงานผลเปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะห 

และคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของวิธีการวิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี ๔ และ ๕ (ดินดํามาตรฐานท่ีนํามาใช

ในการศึกษามีปริมาณสารองคประกอบ โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน= ๗๕ : ๑๕ : ๑๐  โดยมวล) 

 

ตารางท่ี ๔ ปริมาณ %ความชื้น, % โพแทสเซียมไนเตรด, % กํามะถัน และ % ถาน ของดินดํามาตรฐานรหัส 

๓๓๖/๔๒ 
 

 %ความช้ืน โพแทสเซียมไนเตรด 

(%) 

กํามะถัน(%) ถาน (%) 

ครั้งท่ี ๑ ๒.๑๓ ๗๐.๗๓๗๒  ๙.๙๘๓๔ ๑๙.๑๘๑๐ 

ครั้งท่ี ๒ ๒.๑๐ ๗๐.๗๕๓๖ ๙.๙๖๒๕ ๑๘.๕๑๙๔ 

ครั้งท่ี ๓ ๗.๒๕ ๗๐.๔๕๔๓ ๙.๗๙๕๖ ๑๘.๙๖๖๔ 

รอยละจากคาเฉลี่ย ๓.๓๘ ๗๐.๖๔๘๔ ๙.๙๑๓๘ ๑๘.๘๘๘๙ 

 

ตารางท่ี ๕ คาเฉลี่ยของ % โพแทสเซียมไนเตรด, % กํามะถัน และ % ถาน ของดินดํามาตรฐานรหัส ๓๓๖/๔๒ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะหหาปริมาณสารองคประกอบแตละชนิดจากการวิเคราะห ๓ ครั้ง 

และคารอยละของความคลาดเคลื่อนของการวิเคราะหหาปริมาณสารองคประกอบแตละชนิด 
 

 โพแทสเซียมไนเตรด 

(%) 

กํามะถัน(%) ถาน (%) 

ปริมาณองคประกอบตามสูตรมาตรฐาน ๗๕ ๑๐ ๑๕ 

ปริมาณท่ีหาไดจากผลการวิเคราะห ๗๐.๖๔๘๖ ๙.๙๑๔๖ ๑๘.๘๘๗๔ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห ๓ ครั้ง (SD) ๐.๑๖๙๑ ๐.๑๐๒๙ ๐.๕๖๕๕ 

รอยละความคลาดเคลื่อน (%Error) ๕.๘๐ ๐.๘๕ ๒๕.๙๑ 

 

ตอนท่ี ๓ การหาปริมาณองคประกอบในดินดําตัวอยาง เปนการนําวิธีการทดลองหาปริมาณสาร

องคประกอบในดินดํามาตรฐานโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายน้ําและคารบอนไดซัลไฟด จากตอนท่ี ๒ มาใชเปน

วิธีการหาสารองคประกอบในดินดําตัวอยาง ดังแสดงในตารางท่ี ๖ 



ตารางท่ี ๖ ปริมาณ % ความชื้น, % โพแทสเซียมไนเตรด, % กํามะถัน และ % ถาน ของดินดําตัวอยางหมายเลข 

๓๓๗/๔๒ 
 

 % ความช้ืน % โพแทสเซียมไนเตรด % กํามะถัน % ถาน 

ครั้งท่ี ๑ ๓.๕๕ ๗๔.๓๘๖๔  ๙.๘๒๘๐ ๑๔.๗๘๓๓ 

ครั้งท่ี ๒ ๒.๕๖ ๗๔.๐๙๕๕ ๙.๘๒๔๙ ๑๕.๐๙๕๘ 

ครั้งท่ี ๓ ๒.๘๔ ๗๔.๐๐๓๐ ๙.๗๐๔๑ ๑๕.๗๗๘๐ 

คาเฉลี่ย ๒.๙๘ ๗๔.๑๖๑๖ ๙.๗๘๕๗ ๑๕.๒๑๙๐ 

 

๔. สรุปผลการวิจัย  

๑. สามารถใชวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายโดยใชตัวทําละลายเปนน้ําและ Carbon disulfide หาปริมาณ

องคประกอบตางๆ ในดินดํามาตรฐานหมายเลข ๓๓๖/๔๒ไดดังนี้ โพแทสเซียมไนเตรด : ถาน : กํามะถัน = ๗๑ : 

๑๙ : ๑๐   โดย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห ๓ ครั้ง สําหรับการหาปริมาณ โพแทสเซียมไนเตรด ถาน 

และ กํามะถัน มีคา ๐.๑๖๙๑, ๐.๕๖๕๔ และ ๐.๑๐๒๙ ตามลําดับ นอกจากนี้คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการหา

ปริมาณ โพแทสเซียมไนเตรด ถาน และ กํามะถัน มี๕.๘๐% , ๒๕.๙๑ และ ๐.๘๕๔ ตามลําดับ    

๒. สามารถหารอยละขององคประกอบตางๆ ในดินดําตัวอยางหมายเลข ๓๓๗/๔๒ ไดดังนี้ โพแทสเซียม

ไนเตรด : ถาน : กํามะถัน = ๗๔.๑๖ : ๙.๗๘ : ๑๕.๑๙ 

 

๕. วิจารณผลการทดลอง  

๑. ตองใชเวลาในการทําการอบแหงดินดําเพ่ือไลความชื้น โดยใชเครื่องอบ อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส 

ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จะสามารถไลความชื้นในดินดําทําใหน้ําหนักดินดําคงท่ี  

  ๒. ควรใช คารบอนไดซัลไฟด ในการสกัด กํามะถัน ดวยตัวทําละลายมากกวาโทลูอีน เพราะวาทําละลาย

ไดดีกวา แตมีขอจํากัดคือ คารบอนไดซัลไฟด นั้นสามารถระเหยเร็วมาก ควรท่ีจะใชเวลาในการสกัดดวยตัวทํา

ละลายใหรวดเร็ว 
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