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ที่เปนปจจัยสําคัญ ในการทําใหเกิดโครงสรางรูพรุนในคารบอนกัมมันต ซ่ึงมีทั้งวิธีทางกายภาพ วิธีทางเคมี 
และวิธีผสมทางกายภาพและเคมี ตั้งแตระดับหองปฏิบัติการจนถึงระดับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  
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ในสวนของการนําไปใชประโยชนของคารบอนกัมมันต จะเนนไปที่การนําไปใชเปนสารดูด
ซับเปนหลัก ทั้งการดูดซับในวัฏภาคกาซและของเหลว การกักเก็บ การทําบริสุทธ์ิและการแยก เปนตน 
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หากหนังสือเลมน้ีมีขอบกพรองประการใด ก็ขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
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1. บทนํา 
 
1.1 ลักษณะทั่วไปของคารบอนกัมมันต 

คารบอนกัมมันต หรือถานกัมมันต (activated carbon หรือ activated charcoal)  
เปนสารคารบอนที่มีโครงสรางรูพรุนและพื้นที่ผิวจําเพาะภายในสูง ประกอบดวยธาตุคารบอนเปนหลัก 
(รอยละ 87 ถึง 97) และมีธาตุอ่ืนๆ เปนองคประกอบอยูบาง เชน ออกซิเจน ไฮโดรเจน กํามะถัน  
และไนโตรเจน รวมทั้งสารประกอบตางๆ ทั้งที่มีอยูเดิมในวัตถุดิบตั้งตนท่ีใชในการผลิตหรือสารที่เติม
เขาไปในระหวางกระบวนการผลิต (DiPanfilo and Egiebor, 1996; Prahas, et al., 2008; 
Olorundare, et al., 2012) โดยคารบอนกัมมันตอาจมีแรธาตุท่ีไรประโยชนเปนองคประกอบใน
ปริมาณรอยละ 1 ถึง 20 ซ่ึงสารเหลาน้ีปกติจะถูกขจัดออกไปและยังคงอยูในรูปของเถาประมาณ 
รอยละ 0.1-0.2 (Cheung, et al., 2012) ทั้งน้ีคารบอนกัมมันตมีความสามารถในการดูดซับสารตางๆ  
ทําใหสามารถกักเก็บโมเลกุลตางๆ ในพื้นผิวภายในได จึงทําใหคารบอนกัมมันตเปนสารดูดซับที่ใชกัน
อยางแพรหลาย โดยปกติปริมาตรรูพรุนรวมของคารบอนกัมมันตมีมากกวา 0.2 cm3/g และบางชนิด 
มีมากกวา 1 cm3/g มีพื้นที่ผิวจําเพาะภายในมากกวา 400 m2/g และบางชนิดอาจมีไดถึง  
1000-2500 m2/g และมีความกวางรูพรุนอยูในชวง 0.3 นาโนเมตรถึงหลายพันนาโนเมตร (Choma 
and Jaroniec, 2006) 

คารบอนกัมมันตไดใชเปนสารดูดซับทั้งในวัฏภาคกาซและของเหลว เชน ฟอกสี 
ในอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล (Menéndez-Díaz and Martín-Gullón, 2006) ใชในกระบวนการบําบัด
หรือทําบริสุทธ์ิสารละลายนํ้าตางๆ เชน การขจัดสารมลพิษอินทรีย  สี  สารประกอบอินทรียระเหยงาย
และโลหะหนัก (Dias, et al., 2007) 
 
1.2 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตคารบอนกัมมันต 

เพราะวาคารบอนกัมมันตเปนวัสดุคารบอนที่มีโครงสรางไมเปนระเบียบที่ตางจากแกรไฟต  
ดังน้ันวัสดุของแข็งคารบอนทั้งหลายสามารถเปล่ียนไปเปนคารบอนกัมมันตได เชน ชีวมวล เซลลูโลส 
พิทซ ลิกไนตและถานหิน เปนตน ซ่ึงคารบอนกัมมันตทางการคาเปนสารดูดซับท่ีมีการใชมากสําหรับ
ขจัดโมเลกุลสารมลพิษขนาดเล็กจากวัฏภาคของเหลวและกาซ แตเหตุผลสําคัญที่มีการใชคารบอนกัมมันต
อยางกวางขวางจะเก่ียวกับราคาเปนสําคัญ โดยเฉพาะทางเลือกในการใชวัตถุดิบตั้งตนในการผลิต
คารบอนกัมมันตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีราคาถูกและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนวัตถุประสงคท่ีดี
ทางเคมีวัสดใุนปจจุบัน โดยมุงไปที่ชีวมวล เชน แกลบขาว (Ahmedna, et al., 2000) ซ่ึงไดสารคารบอน 
ที่มีราคาถูกและยั่งยืน มีโครงสรางนาโนของซิลิกา มีกลไกการผลิตท่ีรวดเร็วและมีความจุในการดูดซับ 
ที่เหมาะสม สามารถนํามาฟนสภาพใหมไดและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง เชน เปนตัวเรงเสริม  
เปนขั้วไฟฟา ตัวเก็บประจุ และการกักเก็บกาซ (Chen, et al., 2011) นอกจากน้ีวัสดุของเหลือทิ้งจาก
การเกษตรหรือผลผลิตพลอยไดทางการเกษตรอีกมากมายที่เปนวัตถุดิบตั้งตนสําหรับใชในการผลิต
คารบอนกัมมันต ซ่ึงเปนการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับชีวมวลที่เปนของเหลือทิ้ง เชน เมล็ดพุทรา (Omri,  
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