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ถ่านกัมมันต์   
 

เรียบเรียงโดย ฉวีวรรณ  เพง็พทิกัษ์ 
                                                                                                  นกัวทิยาศาสตร์ 

 

คาํสาํคัญ :  ถ่านกมัมนัต์   ดดูซบั 
 

ถ่านกมัมนัต์ หรือคาร์บอนกมัมนัต์ มีช่ือเรียกภาษาองักฤษคือ activated carbon หรือ activated 

charcoal คือถ่านท่ีต้องนําไปผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วยสารเคมีหรือวิธีทางกายภาพก่อน เพ่ือทําให้โครง 

สร้างทางกายภาพของถ่านเกิดรูพรุนหรือรอยแตกขนาดเล็กในระดบันาโนเมตรจํานวนมหาศาล โดยขนาดรู

พรุนของถ่านกมัมนัต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการดดูซบั เม่ือมีรูพรุนขนาดเล็กจํานวนมากทําให้การ

ดดูซบัของโมเลกลุขนาดเล็กเพิ่มมากขึน้ ดงัภาพท่ี ๑ เป็นแบบจําลองโครงสร้างการดดูซบัของถ่านกมัมนัต์

ในการดดูซบัโมเลกลุขนาดตา่ง ๆ 
 

    
 

ภาพท่ี ๑ แบบจําลองโครงสร้างการดดูซบัของถ่านกมัมนัต์ [๑] 
 

ประโยชน์ของถ่านกัมมันต์ 
 ผงถ่านกัมมันต์ (powdered activated carbon) นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยารักษาโรค สารเคมี  

ยางรถยนต์ โครงสร้าง อาคาร เหมืองแร่ บําบัดนํา้เสีย และการกรองนํา้  เม็ดถ่านกัมมันต์ (granular 

activated carbon) ใช้ในการกรองอากาศเสีย อุตสาหกรรมสารเคมีและเวชภัณฑ์ยานยนต์ ใช้ในการ

ถ่ายเทพลังงานความร้อน และการกลั่นแยกก๊าซธรรมชาติ  และถ่านกัมมันต์แบบอัดแท่ง (extruded 

activated carbon) ใช้ในการกําจดัสารเคมีท่ีมีพิษ ตวัเร่งปฏิกิริยาตา่ง ๆ 
 

การผลิตถ่านกัมมันต์ 
ในกระบวนการผลิตถ่านกมัมนัต์สามารถใช้วสัดใุด ๆ ก็ได้ท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลกั เช่น 

เปลือกไม้ ไม้ไผ ่ถ่านหิน กะลามะพร้าว ฯลฯ ซึง่กระบวนการผลติมี ๒ วิธีคือ 
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๑. การกระตุ้นทางกายภาพ (physical reactivation) เป็นการนําถ่านท่ีผ่านการเผาไหม้ในสภาพ

อบัอากาศ หรือจํากดัอากาศทําให้มีออกซเิจนน้อย มากระตุ้นโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือไอ

นํา้ท่ีมีอุณหภูมิกระตุ้น (activation temperature) ประมาณ ๖๐๐-๙๕๐ องศาเซลเซียส ซึ่งจําเป็นต้องใช้

พลงังานสงูมาก เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในทางอ้อม ทัง้ยงัไม่สามารถควบคมุสมบตัิของถ่านกมัมนัต์ให้คงท่ี

ได้ รวมถึงพืน้ท่ีผิวและรูพรุน เกิดในปริมาณน้อย  

๒. การกระตุ้นด้วยสารเคมี (chemical activation) เป็นการเปล่ียนวตัถดุิบโดยใช้สารเคมีบางชนิด 

เช่น ซงิค์คลอไรด์ (zinc chloride) กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) โปตสัเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium 

hydroxide) ร่วมกบัการใช้ความร้อนท่ีอณุหภมูิประมาณ ๔๕๐-๙๐๐ องศาเซลเซียส ในภาคอตุสาหกรรม

นิยมผลิตถ่านด้วยวิธีนีม้ากกว่าวิธีกระตุ้นทางกายภาพเน่ืองจากใช้ความร้อนและเวลาในการผลิตน้อยกว่า 

แตบ่างครัง้ถ่านกมัมนัต์ท่ีได้จากการผลิตวิธีนีอ้าจมีปัญหาเร่ืองสารตกค้างได้ เช่น การพบสงักะสีตกค้างใน

ผลติภณัฑ์ สงักะสีเป็นโลหะหนกัเม่ือเข้าสูร่่างกายมากขึน้ เกิดการสะสมท่ีบริเวณตบัและไตทําให้โครโมโซม

ผิดปกต ิเส่ียงตอ่การเป็นมะเร็ง  

           ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้ปัจจุบนัผู้ผลิตสามารถผลิตถ่านออกมาได้หลายรูปแบบ

ดงันัน้จงึมีวิธีการแบง่ประเภทตามลกัษณะทางกายภาพของถ่าน ดงันี ้

๑. ถ่านกมัมนัต์แบบผง (powdered activated carbon) ถ่านกมัมนัต์ผงในรูปแบบดัง้เดมิของถ่าน

ท่ียังนิยมใช้ในทุกวันนีโ้ดยทั่วไปขนาดของผงถ่านจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง ๐.๑๕ ถึง ๐.๒๕ 

มิลลิเมตร ถ่านแบบผงเหมาะกบัการใช้งานแบบเติมลงในภาชนะของเหลวโดยตรงมากกว่าการบรรจใุนท่อ

และปลอ่ยของเหลว ไหลผา่นผงถ่านเน่ืองจากวิธีหลงัจะสญูเสียผงถ่านได้ง่ายกวา่ 

๒. ถ่านกมัมนัต์แบบเม็ด (granular activated carbon) มีขนาดอนุภาคท่ีค่อนข้างใหญ่เม่ือเทียบ

กบัถ่านแบบผงและพืน้ท่ีผิวภายนอกมีขนาดเล็กลง ถ่านเหล่านีจ้ึงเหมาะสําหรับดดูซบัก๊าซและไอระเหย

เน่ืองจากอตัราการแพร่กระจายเร็วกวา่  

๓. ถ่านกัมมันต์แบบอัดแท่ง (extruded activated carbon) เป็นถ่านท่ีนํามาขึน้รูปลักษณะรูป

ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศนูย์กลางตัง้แต่ ๐.๘ ถึง ๔๕ มิลลิเมตร เหมาะสําหรับการกรองดดูซบัก๊าซเพราะมี

ความแข็งแรงเชิงกลสงูและมีปริมาณฝุ่ นละอองต่ํา 

๔. ถ่านกัมมันต์เคลือบอนุภาค (impregnated carbon) เป็นถ่านกัมมันต์ชนิดพิเศษท่ีได้เติม

โมเลกุลสาร อนินทรีย์ลงไปในโครงสร้าง เช่น โลหะเงิน  ไอโอดีน  ไอออนบวก จําพวก อะลูมิเนียม (Al) 

แมงกานีส (Mn) สงักะสี (Zn) เหล็ก (Fe) ลิเทียม (Li) แคลเซียม (Ca) ทําให้สามารถนําไปใช้ฆ่าเชือ้โรคได้ 

นอกเหนือจากสมบตัใินการกรองสาร จงึมีการนําถ่านชนิดนีม้าใช้กบัระบบกรองนํา้ของเคร่ืองกรองนํา้ 

๕. ถ่านกมัมนัต์เคลือบพอลิเมอร์ (polymer-coated carbon) เป็นถ่านกมัมนัต์ท่ีถกูเคลือบด้วยพอ

ลิเมอร์ท่ีเข้ากนัได้ทางชีวภาพเพ่ือให้ผิวเรียบและดดูซมึได้โดยไม่ปิดกัน้รูพรุน ใช้เป็นวสัดดุดูซบัสารพิษออก

จากเลือด 
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คุณลักษณะของถ่านกัมมันต์ 
๑. ไอโอดีนนมัเบอร์ (iodine number) เป็นค่าสําคญัท่ีใช้บอกประสิทธิภาพของถ่านกมัมนัต์ และ

เป็นตวับง่ชีพื้น้ท่ีผิวทัง้หมด โดยการดดูซบัไอโอดีนจากสารละลายเทียบกบัพืน้ท่ีผิวของถ่านกมัมนัต์จํานวน

มิลลิกรัมของไอโอดีนท่ีถกูดดูซบัไว้ด้วยถ่านกมัมนัต์ ๑ กรัม เม่ือความความเข้มข้นของสารละลายไอโอดีน

หลงัถกูดดูซบัเป็น ๐.๐๑ โมลตอ่ลกูบาศก์เดซเิมตร 

๒. ความหนาแน่นปรากฏ (apparent density) ถ่านกมัมนัต์ท่ีมีค่าความหนาแน่นสงูจะเป็นถ่านท่ี

มีคณุภาพดีสามารถดดูซบัได้ดี 

๓. ค่าความแข็ง (hardness/abrasion number) เป็นค่าความต้านทานการสึกกร่อนของถ่าน      

กัมมันต์ ค่านีจ้ะบอกถึงความสามารถในการทนต่อแรงเสียดสีและความสามารถในการคงสภาพของ

ถ่านกมัมนัต์ท่ีมีตอ่กระบวนการล้างวสัดกุรอง ซึง่ค่านีจ้ะแตกตา่งอย่างชดัเจนตามชนิดวตัถดุิบและระดบัท่ี

ถ่านถกูกระตุ้น 

๔. คา่การกระจายตวัของขนาดอนภุาค (particle size distribution) ถ่านท่ีมีขนาดอนภุาคละเอียด

มากเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มพืน้ท่ีผิวของถ่านให้มากขึน้ ซึง่มีผลให้โมเลกลุก๊าซถกูดดูซบัเข้าไปในโครงสร้างถ่านได้

เร็วขึน้ 

๕. ปริมาณเถ้า (ash content) หากปริมาณเถ้ามากประสิทธิภาพของถ่านกัมมนัต์จะลดลงและ              

ลดประสทิธิภาพการนําถ่านไปกระตุ้นซํา้ 

๖. เมทิลีนบล ู(methylene blue) ถ่านกมัมนัต์ท่ีโครงสร้างมีรูพรุนจะดดูซบัโมเลกลุขนาดกลาง เช่น 

สีย้อม เมทิลีนบลู  สารท่ีให้สีนีถู้กใช้เป็นตัวแทนของสารท่ีมีโมเลกุลขนาดกลาง ค่าเมทิลีนบลูมีหน่วย

มิลลกิรัมตอ่กรัม 

          เม่ือใช้งานไประยะหนึ่งประสิทธิภาพในการกรองหรือดูดซับสารจะต่ําลง เน่ืองจากท่ีว่างภายใน

โครงสร้างถ่านมีน้อยลงจงึต้องทําการเปล่ียนถ่ายถ่านเก่าออกและใสถ่่านใหมเ่ข้าไปทดแทนโดยถ่านท่ีถกูใช้

งานแล้วสามารถนํากลบัมาใช้งานใหม่ด้วยการนําไปผ่านกระบวนการกระตุ้นซํา้ (re-activated) เพ่ือกําจดั

สารตา่ง ๆ ท่ีถ่านดดูซบัไว้ออกไปให้หมดก่อน  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์อุปโภค เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทดสอบ

เชือ้เพลิงปิโตรเลียม เชือ้เพลิงชีวมวลชนิดต่าง ๆ รวมถึงถ่านกัมมนัต์ หากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 

หรือนกัวิจยั หรือผู้ ท่ีสนใจท่านใดต้องการทดสอบสมบตัิต่าง ๆ ของตวัอย่างดงักล่าวข้างต้น สามารถสอบถาม

ข้อมลู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มเชือ้เพลิงและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม หมายเลขโทรศพัท์  ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๕-

๖ ในวนัและเวลาราชการ หรือสง่อีเมลสอบถามได้ท่ี chemistry@dss.go.th 
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