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 ถา้เปิดดูตูเ้ย็นของหลายๆบา้น มกัจะพบว่ามีถ่านไมว้างไวท่ี้มุมใดมุมหน่ึงของตู ้การท า
เช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีเห็นกนัอยา่งชินตาดว้ยมีความรู้กนัอยูว่า่ถ่านช่วยดูดกล่ินท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้นบัไดว้า่
คนไทยมีภูมิปัญญาท่ีใช้ถ่านในการก าจดักล่ินในตูเ้ยน็กนัมานานแลว้ จากความรู้น้ีเองจึงไดมี้การ
พฒันาคุณสมบติัของถ่านเพื่อสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดห้ลากหลายมากข้ึน เช่นการใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม ใช้ฟอกสีใน
อุตสาหกรรมน ้ าตาล น ้ ามนัพืช น ้ าอดัลม ใช้ดูดก๊าซในกน้กรองบุหร่ี ใชใ้นการกรองน ้ า หรือใชใ้น
การบ าบดัน ้ าเสีย เน่ืองจากประเทศไทยมีการขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้ า น ้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเหล่าน้ีจะปนเป้ือนดว้ยสารเคมี หรือโลหะหนกับางประเภทท่ีหากถูกปล่อยทิ้ง
ภายนอกโรงงาน   โดยไม่มีการบ าบดัก็จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง วิธีการท่ีใชใ้น
การบ าบดัน ้ าเสียท่ีปนเป้ือนโลหะหนักมีอยู่หลายวิธี เช่น การแลกเปล่ียนประจุ  การตกตะกอน       
การกรองผา่นเยือ่แบบผนักลบั และการดูดซบัดว้ยถ่านกมัมนัต ์  
 ถ่านกมัมนัต ์(Active Carbon หรือ Activated carbon) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการน าเอา
วตัถุดิบธรรมชาติท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบหลกัมาผา่นกรรมวธีิก่อกมัมนัตจ์นไดผ้ลิตภณัฑ์สีด า
มีโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นรูพรุนมีพื้นท่ีผวิสูงมีคุณสมบติัในการดูดซบัสารต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 
ในอดีตไดมี้การผลิตถ่านกมัมนัตข้ึ์นมาใชโ้ดยการน าไมม้าเผาไหมบ้ริเวณท่ีมีอากาศจ ากดั ถ่านท่ีได้
น าไปใชใ้นโรงงานถลุงแร่และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีให้ความร้อน ต่อมามีการคน้พบว่ามีคุณสมบติัใน
การดูดซบัไดดี้และพบวา่การใชถ่้านเพียงปริมาณเล็กนอ้ยสามารถก าจดัสีและกล่ินในของเหลวชนิด



ต่างๆได ้เช่น ไวน์ น ้ าตาล จากจุดน้ีเองจึงมีความพยายามท่ีจะท าให้ถ่านมีความสามารถในการดูด
ซบัดีข้ึนโดยกระบวนการกระตุน้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชไ้อน ้าและสารเคมี 
 
การผลติถ่านกมัมันต์ 

 ได้มีการวิจัยและพฒันาการผลิตถ่านกัมมันต์ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ การผลิต
ถ่านกมัมนัตภ์ายในประเทศส่วนใหญ่ยงัคงจ ากดัอยูใ่นห้องปฏิบติัการ ส่วนในต่างประเทศไดมี้การ
พฒันาเทคโนโลยีในการผลิตถ่านกมัมนัต์เพื่ออุตสาหกรรมโดยหลกัการออกแบบเคร่ืองมือจะเน้น
ถึงประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบนัการผลิตถ่านกมัมนัต์มีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการใช้
ถ่านกมัมนัตท่ี์มีคุณสมบติัอยา่งไรและใชว้ตัถุดิบชนิดใด วิธีการโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยขั้นตอน
การเตรียมวตัถุดิบ เช่น การบด การอบแห้ง การท าให้เป็นเม็ด แลว้จึงเขา้สู่ขั้นตอนการกระตุน้ให้
เป็นถ่านกัมมนัต์ต่อไป วิธีการผลิตถ่านกัมมนัต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ การผลิตถ่าน         
กมัมนัตด์ว้ยวธีิทางกายภาพและการผลิตถ่านกมัมนัตด์ว้ยวธีิทางเคมี 

 การผลิตถ่านกมัมนัต์ดว้ยวิธีทางกายภาพ จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็น
การแปรสภาพอินทรียวตัถุให้เป็นถ่านเรียกวา่การท าคาร์บอไนเซชัน่ (Carbonization) โดยเป็นการ
น าเอาวตัถุดิบท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบมาเผาในสภาวะท่ีมีออกซิเจนจ ากดัโดยมีปริมาณน้อย
กว่าปริมาณออกซิเจนท่ีตอ้งใช้ส าหรับการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ ในขั้นตอนน้ีแร่ธาตุต่างๆเช่น 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจนจะถูกไล่ออกไป ท าให้ได้ถ่านท่ีมีสัดส่วนของคาร์บอนเป็น
องคป์ระกอบสูงข้ึน อยา่งไรก็ตามถ่านท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีมีความสามารถในการดูดซบัต ่ามาก เพราะ
มีพื้นท่ีผวินอ้ย และรูพรุนนอ้ย และยงัคงมีน ้ ามนัดินบางส่วนตกคา้งอยูใ่นรูพรุนหรือเกาะอยูต่ามผิว 
จึงจ าเป็นต้องน าถ่านน้ีไปผ่านขั้นตอนการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนการกระตุน้ถ่านให้เป็นถ่านกมัมนัต์ (Activation) เป็นการน าถ่านท่ีผ่าน
กระบวนการคาร์บอไนเซชัน่มากระตุน้ดว้ยก๊าซหรือไอ ก๊าซพวกน้ีจะไปท าปฏิกิริยากบัน ้ ามนัดินท่ี
ยงัเหลืออยู่และคาร์บอนอะตอมในถ่านให้หลุดออกไป ท าให้ถ่านมีรูพรุนและมีพื้นท่ีผิวมากข้ึน       
จึงส่งผลให้มีการดูดซับสูงข้ึน ก๊าซท่ีนิยมใช้กระตุน้ถ่านให้เป็นถ่านกมัมนัต์ ไดแ้ก่ ไอน ้ า อากาศ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และก๊าซไอเสียจากการเผาไหม ้
 การผลิตถ่านกมัมนัต์โดยวิธีทางเคมี เป็นการน าเอาวตัถุท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมา
ผสมกบัสารเคมีท่ีเรียกวา่สารกระตุน้ (Activated Agent) สารกระตุน้ท่ีเติมลงไปจะช่วยให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเม่ือให้ความร้อน เช่น ปริมาณน ้ ามนัดินจะถูกก าจดัให้น้อยลง ปริมาณสารระเหยจะ
ลดลง ซ่ึงมีผลท าให้จะท าให้ร้อยละของคาร์บอนคงตวัเพิ่มข้ึน สารกระตุน้ดงักล่าวมกัเป็นเกลือ      
อนินทรีย ์เกลือของโลหะออกไซด์ เช่น แคลเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ ซ่ึงละลายน ้ าไดดี้ 



ต่อมานิยมใชซิ้งคค์ลอไรด ์หลกัการของการผลิตถ่านกมัมนัตโ์ดยวธีิน้ีสามารถอธิบายไดโ้ดย เม่ือน า
วตัถุดิบท่ีมีคาร์บอนเป็นองคป์ระกอบมาผสมกบัเกลืออนินทรียด์ว้ยอตัราส่วนต่างๆ แลว้น าไปเผา
ในท่ีอบัอากาศ ณ อุณหภูมิท่ีจะท าให้อินทรียวตัถุสลายตวั เกลืออนินทรียจ์ะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการ
ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุใหเ้กิดข้ึนท่ีอุณหภูมิต ่าและยงัลดปริมาณของน ้ ามนัดินและสารระเหยท่ีไดใ้ห้
นอ้ยลงดว้ย เน่ืองจากเกลืออินทรียเ์หล่าน้ีมีความคงทนต่อการสลายตวัท่ีอุณหภูมิสูงๆ จึงยงัคงสภาพ
หุ้มอยู่รอบๆถ่านและแทรกอยู่ภายใน ท าให้การหดตวัของถ่านเกิดได้จ  ากัด เม่ือน ามาสกัดเอา
สารอินทรียอ์อกก็จะเกิดช่องวา่งหรือรูพรุนข้ึนในถ่านซ่ึงแต่เดิมเป็นท่ีท่ีสารอนินทรียเ์คยอยู่ ขอ้ดี
ของการใชส้ารเคมีก็คือ ไดถ่้านกมัมนัตท่ี์มีรูพรุนแทรกซึมอยูท่ ัว่เน้ือถ่านและใชอุ้ณหภูมิในการผลิต
ไม่สูงนกั ส่วนขอ้เสียก็คือตอ้งลา้งสารเคมีท่ีใชใ้นการกระตุน้ออกให้หมดไม่ให้เหลือตกคา้งอยูเ่พื่อ
ความปลอดภยัในการใชง้าน จึงเป็นการส้ินเปลืองเวลา แรงงานและค่าใชจ่้ายในการลา้ง การอบและ
ค่าสารเคมีซ่ึงมีราคาสูง นอกจากน้ีสารเคมีบางชนิดท่ีใชเ้ช่น ซิงคค์ลอไรด์ยงัมีฤทธ์ิกดักร่อนภาชนะ
บรรจุหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต เป็นเหตุใหอ้ายกุารใชง้านของเคร่ืองมือนั้นสั้นลง 
 นอกจากน้ียงัอาจจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกนัก็ได ้คือ เม่ือใช้สารเคมีกระตุน้แลว้น าไปกระตุน้
ต่อโดยใชก้๊าซหรือไอน ้าท่ีร้อนยิง่ยวด เพื่อการเพิ่มจ านวนรูพรุนใหม้ากข้ึน 
 
ชนิดของถ่านกมัมันต์ 

 ชนิดของถ่านกมัมนัตส์ามารถแบ่งออกโดยอาศยัหลกัต่างๆมากมายข้ึนอยูก่บัความสะดวก
ของผูใ้ชง้าน ตวัอยา่งการแบ่งชนิดของถ่านกมัมนัต ์ไดแ้ก่ 

 แบ่งตามขนาดของอนุภาค 
1. ถ่านกมัมนัตช์นิดเมด็ (Granular Activated Carbon) 
 
 

 
 
 
 
 



     คือถ่านกมัมนัตท่ี์ผา่นแร่ง (Sieve) ขนาด 150 ไมครอนไม่เกินร้อยละ 5 โดยน ้าหนกั         
มีลกัษณะเป็นเมด็ซ่ึงไดจ้ากการอดัผา่นเคร่ืองอดัเป็นเส้นกลมๆแลว้ตดัออกเป็นท่อนเท่ากนัหรืออาจ
ท าเป็นเกล็ดท่ีไดจ้ากการยอ่ยอนุภาคขนาดใหญ่ ถ่านกมัมนัตช์นิดน้ีมกัใชใ้นการดูดก๊าซและไอ 
 2. ถ่านกมัมนัตช์นิดผง (Powdered Activated Carbon)  
    เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ผา่นแร่งขนาด 150 ไมครอน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 99 โดยน ้าหนกั          
มีลกัษณะเป็นผงซ่ึงไดจ้ากการลดขนาด ถ่านกมัมนัตช์นิดน้ีมกัใชง้านเก่ียวกบัการดูดซบัในสภาวะ
ของเหลว 
 

 
 
 แบ่งตามชนิดของตัวกระตุ้น 
 1. ถ่านกมัมนัตท่ี์ใชส้ารเคมีเป็นตวักระตุน้ (Chemical Activated Carbon) 
    เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ใชส้ารเคมีชนิดต่างๆเป็นตวักระตุน้ ไดแ้ก่ ซิงคค์ลอไรด ์ ไฮโดรเจน
ฟอสเฟต ถ่านกมัมนัตท่ี์ไดจ้ากวธีิน้ีจะมีรูพรุนขนาดใหญ่ ใชดู้ดซบัตวัยบัย ั้งโดยไม่ดูดสี 
 2. ถ่านกมัมนัตท่ี์กระตุน้ดว้ยวธีิทางกายภาพ (Physical Activated Carbon) 
    เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ใชก้๊าซออกซิไดส์เป็นตวักระตุน้ เช่น ไอน ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ถ่านกมัมนัตท่ี์ไดจ้ากวธีิน้ีมกัจะมีรูพรุนขนาดเล็ก นิยมใชดู้ดซบัก๊าซและไอระเหย 
 แบ่งตามขนาดรูพรุนบนผวิของถ่านกมัมันต์ 
 1. ถ่านกมัมนัตช์นิด Micropores 
     เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์มีรัศมีของรูพรุนเล็กกวา่ 1 นาโนเมตร มกันิยมใชป้ระโยชน์เก่ียวกบั
การดูดซบัไอระเหยและก๊าซ 
 2. ถ่านกมัมนัตช์นิด Mesopores 
    เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์มีรัศมีของรูพรุนระหวา่ง 1-100 นาโนเมตร มกัน าไปใชป้ระโยชน์
ส าหรับดูดซบัสารท่ีมีขนาดของโมเลกุลใหญ่ เช่น การฟอกสี 
 3. ถ่านกมัมนัตช์นิด (Macropores) 



     เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์มีรัศมีของรูพรุนใหญ่กวา่ 100 นาโนเมตร โดยปกติไม่มีความส าคญั
ในการดูดซบัสารต่างๆแต่จะเป็นตวัช่วยใหส้ารท่ีจะถูกดูดซบัสามารถเคล่ือนท่ีผา่นไปยงัรูพรุนเล็ก
ไดง่้ายข้ึน 
 แบ่งตามชนิดสารทีถู่กดูด 
 1. ถ่านกมัมนัตท่ี์ใชง้านเก่ียวกบัก๊าซ (Gas Adsorbent) 
     เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ใชป้ระโยชน์ส าหรับดูดก๊าซพิษ กล่ิน และไอของสารอินทรีย ์
ส่วนมากเป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ไดจ้ากการกระตุน้ถ่านสังเคราะห์ชนิดแขง็ (Hard Artificial Char) ซ่ึง
เป็นถ่านท่ีไดจ้ากเมล็ดผลไมแ้ละถ่านไมท่ี้เผาท่ีความดนัสูง 
 2. ถ่านกมัมนัตท่ี์ใชฟ้อกสี (Colour Adsorbent) 
     เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ใชป้ระโยชน์ในการฟอกสีสารละลาย ส่วนมากเป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ได้
จากการกระตุน้ถ่านสังเคราะห์ชนิดอ่อน (Soft Artificial Char) ซ่ึงเป็นถ่านท่ีไดจ้ากถ่านไม ้ถ่านชาน
ออ้ย ถ่านจากแกลบ ถ่านจากหินน ้ามนั และถ่านจากกากน ้าตาล 
 3. ถ่านกมัมนัตท่ี์แยกโลหะ (Metal Adsorbent) 
     เป็นถ่านกมัมนัตท่ี์ใชแ้ยกพวกโลหะต่างๆ เช่น ถ่านท่ีใชแ้ยกเงิน ทองค า แพลตทินมั จาก
แร่ 
 
ประโยชน์ของถ่านกมัมันต์ 
 ถ่านกมัมนัตมี์คุณสมบติัเก่ียวกบัการฟอกสีและแต่งรสสารไดห้ลายชนิด มีอุตสาหกรรม
หลายประเภทนิยมน าเอาถ่านกมัมนัตม์าใชอ้ยา่งแพร่หลาย มีการประมาณวา่ร้อยละ 60 ของถ่าน     
กมัมนัตท่ี์ผลิตข้ึนเป็นถ่านกมัมนัตช์นิดผง ซ่ึงจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัสารท่ีเป็นของเหลว ส่วนท่ี
เหลือจะเป็นถ่านกมัมนัตช์นิดเมด็ อุตสาหกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากถ่านกมัมนัต ์
 อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ 
 1. ใชถ่้านกมัมนัตใ์นการก าจดัรส และกล่ินท่ีไม่ตอ้งการออกจากวสิก้ี 
 2. ใชถ่้านกมัมนัตเ์พื่อใหไ้วน์มีเกรดดีข้ึน 
 3. ใชถ่้านกมัมนัตเ์ติมลงในเบียร์ เพื่อก าจดัตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากการแช่เยน็ โดยถ่านกมัมนัต์
จะท าหนา้ท่ีดูดซบัตะกอนโปรตีนท่ีเอนไซมย์อ่ยไม่ได ้ และยงัใชถ่้านกมัมนัตใ์นการเตรียมน ้า
สะอาดน าไปตม้เพื่อผลิตเบียร์อีกดว้ย 
 4.การท าน ้าใหบ้ริสุทธ์ิ ใชถ่้านกมัมนัตดู์ดคลอรีนและสารท่ีเป็นพิษอ่ืนๆท่ีติดมากบั
น ้าประปาหรือน ้าบาดาล 
 



 อุตสาหกรรมผลติไขมันและน า้มัน 
 1. ใชดู้ดส่ิงปลอมปนในน ้ามนัพืช 
 2. ใชดู้ดซบัตวัยบัย ั้งโดยไม่ดูดสี 
 3. ใชร่้วมกบัดินช่วยฟอกจางเพื่อใหน้ ้ามนัไดสี้ตามตอ้งการและไดร้สดีข้ึน 
 
การประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ 
 1. ใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาระหวา่งออกซิเจนและไฮดราซีน 
 2. ใชเ้ป็นตวัพยงุเมอร์คิวริกคลอไรดใ์นอุตสาหกรรมผลิตไวนิลคลอไรดจ์ากอะเซทิลีนและ
กรดไฮโดรคลอริก 
 3. ใชเ้ป็นตวัพยงุทองค าขาวซ่ึงเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการไฮโดรเจน 
 4.ใชเ้ป็นตวัแยกสารโดยการบรรจุถ่านกมัมนัตล์งในคอลมัน์ของเคร่ืองโครมาโทกราฟีแก๊ส 
 5. ใชผ้สมในสีเพื่อป้องกนัการกดักร่อน 
 6. ใชเ้ป็นตวักรองในหนา้การกนัก๊าซพิษและไอพิษต่างๆ 
 7. ใชใ้นกน้กรองของบุหร่ีบางชนิด 
 8. ใชดู้ดควนัหรือกล่ินท่ีไม่พึงประสงคต์ามหอ้งปรับอากาศหรือตูเ้ยน็ 
 9. ใชฟ้อกสีในอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส 
นอกจากน้ียงัน าถ่านกมัมนัตไ์ปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆไดอี้กหลายชนิด 
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