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Abstract
The activated carbon was produced from corncobs that were
prepared by soaking in sodium hydroxide or potassium hydroxide. The
activated condition was optimised in terms of the ratio of corncob to the
activation medium and heating temperature. The activated carbon was
tested by the iodine absorption, ash, moisture and porous size using SEM.
The optimum condition involved activation in potassium hydroxide at ratio
of 1:4 and heat 600 ˚C for 3 h. The activated carbon absorbed iodine at a
rate of 979.57 milligrams per gram, was 62.17% ash, has a moisture content
of 4.83%, and pore size was 0.93±0.25 µm. This activated carbon passed the
benchmark from The Thai Industrial Standard Institute (TISI. 900-2004)
Keywords : Activated carbon, Corncob, Chemical activation
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บทนํา
จัง หวัดลํ าปางมีพื้ นที่ท างการเกษตรทั้ง หมด 1,086,818 ไร โดยมีพื้น ที่ป ลู ก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 197,276 ไร กระจายไปทุกอําเภอ โดยปลูกมากที่สุดอยูที่ อําเภอ
วังเหนือ รองลงมาคือ อําเภองาว โดยผลผลิตจะออกสูตลาดตั้งแตปลายเดือน กันยายน –
ธันวาคม (สํานักงานการเกษตรลําปาง 2559, สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง 2561) เมื่อ
ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นพบวามีซังขาวโพดเปนของเหลือทิ้งทางการเกษตรอยูมาก
ซึ่งสวนใหญจ ะทําลายทิ้ง เพื่อเตรียมพื้นที่ในการทําการเกษตรครั้งตอไปโดยการเผาซัง
ขาวโพดจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ (รุจิรา 2556) ทาง
ผูวิจัยจึงมีความคิดนํามาผลิตเปนถานกัมมันตเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรตอไป
ถานกัมมันตเปนถานที่นํามาผานกระบวนการคารบอไนซโดยการเผาและใชแรงดัน
ที่อุณหภูมิสูง หรือการเผากระตุนทางเคมีซึ่งอุณหภูมิที่ใชจะต่ํากวาแตใชสารเคมีกระตุน
เชน ซิงคคลอไรด หรือ โซเดียมคลอไรด เปนตน ผลิตภัณฑที่ไดมีสีดํา มีรูพรุนสูง มีพื้นที่ผิว
เปนจํานวนมากทําใหสามารถดูดซับอนุภาคของสารไดดี กลาวคือ ถานกัม มันต 1 กรัม
สามารถมีพื้นที่ผิวภายในโดยรวมระหวาง 500-1,500 ตารางเมตร (วรลัก ษณ 2553)
วัตถุดิบในการผลิตสวนใหญเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาผานกระบวนการกระตุน
เชน กะลามะพราว ชานออย กะลาปาลม ไมไผ หรือพวกถานหินประเภทลิกไนต เปนตน
(ปานฉัตร 2554) ถานกัมมันตสามารถนําไปใชไดหลากหลาย เชน ในอุตสาหกรรมน้ําตาล
อุตสาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ทั้ง ยัง ใช ในการดูด ซับ สี กลิ่น กาซ หรือ โลหะหนัก ซึ่ง สามารถ
ประยุกตใชงานไดหลากหลาย (สัมพันธ และคณะ 2559) งานวิจัยนี้จึงเปนการนําเอาของ
เหลือทิ้งทางการเกษตรคือ ซัง ขาวโพดมาเปนวัตถุดิบ ในการผลิตถานกัม มันต โดยใชวิธี
กระตุนทางเคมีโดยใชโ ซเดียมไฮดรอกไซด และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เนื่องจากเปน
สารเคมีที่หาไดงายในทองถิ่น และกระบวนการที่ใชในการทําถานกัมมันตเหมือนงานวิจัย
อื่น ๆ เพียงแตงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชอุปกรณที่สามารถหาไดในชุมชน เชน อุปกรณที่ใชใส
ถานเผาคือ หมอ ดินเผา สวนเตาเผาเปนการประยุกตใชจ ากเตาเผาเซรามิคมือสอง โดย
คาดหวั ง ใหถ านกัม มันตที่ ทําการเตรี ยมขึ้น มาผา นตามเกณฑ ม าตรฐานของสํา นัก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 900–2547) (สํานัก งานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ
อุตสาหกรรม 2547) เพื่อนําไปใชตอยอดในเชิงพาณิชย และยังเปนการลดปญหามลพิษทาง
อากาศไดอีกทางหนึ่ง
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อเตรียมและทดสอบการดูดซับสารละลายไอโอดีนตามมาตรฐาน ปริมาณเถา
ตามมาตรฐาน ความชื้นตามมาตรฐานและขนาดรูพรุนของถานกัมมันต จากซังขาวโพดที่
กระตุนดวยโซเดียมไฮดรอกไซด และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด
วิธีดําเนินการวิจัย
นําซังขาวโพดมาสับเปนชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 1-2 เซนติเมตร นําไปอบที่อุณหภูมิ 110
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นแลวนํามาเผาใหเปนถานซังขาวโพดที่อุณหภูมิ
300 องศาเซลเซียส เวลา 3 ชั่วโมง ทิ้งใหเย็นแลวนํามาแชกับโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)
หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) อัตราสวนโดยน้ําหนักเทากับ 1 : 2, 1 : 4 และ 1 : 6
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ทิ้งไว 24 ชั่วโมง กรองแลวนํามาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํามาเผากระตุนใหเปนถานกัมมันตที่อุณหภูมิ 600, 700 และ
800 องศาเซลเซียสเปนเวลา 3 ชั่วโมง อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสตอนาที
นําถานกัมมันตที่ไดมาลางน้ําใหมี pH เปนกลางแลวอบแหงที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมงโดยแสดงสภาวะการทดลองในตารางที่ 1 นําถานกัมมันตที่ไดมาทําการ
วิเคราะหสมบัติดังนี้ 1) วิเคราะหคาการดูดซับไอโอดีนตามมาตรฐาน ASTM D4607-94
2) วิเคราะหหาปริมาณความชื้นตามมาตรฐาน ASTM D3173-95 3) วิเคราะหหาปริมาณ
เถาตามมาตรฐาน ASTM D3174-95 และ 4) วิเ คราะหห าขนาดของรูพรุนดวยกลอ ง
จุลทรรศนอิเ ล็กตรอนแบบสอ งกราด และนําไปเทียบกับ เกณฑมาตรฐานของสํานัก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 900–2547)
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ตารางที่ 1 แสดงสภาวะการเตรียมถานกัมมันต
สภาวะ สาร อัตราสวน อุณหภูมิ สภาวะ สาร อัตราสวน อุณหภูมิ
ที่ กระตุน
โดย
กระตุน
ที่
กระตุน
โดย
กระตุน
น้ําหนัก
น้ําหนัก
(C)
(C)
ของถาน
ของถาน
ตอสาร
ตอสาร
กระตุน
กระตุน
1
600
10
600
2
1:2
700
11
1:2
700
3
800
12
800
4
600
13
600
5 NaOH
1:4
700
14
KOH
1:4
700
6
800
15
800
7
600
16
600
8
1:6
700
17
1:6
700
9
800
18
800
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การเตรี ยมและศึ ก ษาสมบั ติของถา นกัม มัน ตจ ากซัง ขาวโพดเหลือ ทิ้ง จากการ
เกษตรกรรม โดยวิธีการกระตุนทางเคมีดวยโซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด โดยเริ่มจากการเผาซังขาวโพดทีเ่ ปนของเหลือทิ้งจากการเกษตรกรรมใหกลายเปนถาน
ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ไดเปนถานซังขาวโพดสีดํา เมื่อ นําไปทําการกระตุนและ
นํามาวิเคราะหหาคารอยละเถา รอยละความชื้น และหาคาการดูดซับไอโอดีนจะไดผลการ
ทดลองดังตารางที่ 2 และภาพที่ 1-3
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ตารางที่ 2 แสดงคารอยละเถา รอยละความชื้น และหาคาการดูดซับไอโอดีน จากสภาวะ
การเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพด
คาการดูดซับไอโอดีน
สภาวะที่
รอยละเถา
รอยละความชื้น
(mg/g)
1
60.63±2.83
6.00±0.59
507.73
2
66.21±2.24
3.08±0.14
520.27
3
66.21±2.24
3.61±1.11
476.48
4
65.74±1.20
5.68±0.59
945.75
5
63.89±0.95
3.45±0.22
554.50
6
63.89±0.95
4.17±0.85
539.01
7
60.22±4.23
7.68±1.66
538.36
8
61.33±4.85
4.31±1.49
551.25
9
61.33±4.85
5.92±1.05
507.22
10
65.29±0.53
4.96±3.43
539.26
11
60.40±2.47
4.30±2.67
476.48
12
60.40±2.47
6.01±0.07
471.84
13
62.16±4.20
4.83±2.61
979.57
14
58.38±2.80
6.69±1.18
508.12
15
58.38±2.80
8.46±4.27
492.22
16
61.89±0.99
5.49±1.62
492.82
17
59.53±1.42
1.54±0.17
475.80
18
59.53±1.42
2.49±1.38
491.73
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ร้ อยละ
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ภาพที่ 1 แสดงคารอยละเถาจากสภาวะการเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพด
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ภาพที่ 2 แสดงคารอยละความชื้นจากสภาวะการเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพด
คาการดูดซับไอโอดีน (mg/g)
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ภาพที่ 3 แสดงคาการดูดซับไอโอดีน จากสภาวะการเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพด
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จากการทดลองที่ไดพบวาคารอยละเถาอยูระหวาง 58–67 สวนรอยละความชื้นอยู
ระหวาง 1–9 และคาการดูดซับไอโอดีนมีคาอยูระหวาง 470-980 มิลลิกรัมตอกรัม ซึ่งจาก
เกณฑม าตรฐานของสํานั ก งานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก. 900–2547)
กําหนดวาถานกัมมันตจะตองมีคาไอโอดีนนัมเบอรมากกวา 600 มิลลิกรัมตอกรัม และมี
รอยละความชื้นนอยกวา 8 ทําใหถานกัมมันตที่ทําการสังเคราะหขึ้นมามีเพียง 2 สภาวะที่
ผานเกณฑมาตรฐานคือ ถานกัมมันตจากซังขาวโพดที่ถูกกระตุนดวยโซเดียมไฮดรอกไซด
และโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่อัตราสวนโดยน้ําหนักเทากับ 1 : 4 เผากระตุนที่อุณหภูมิ
600 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ทั้งคูที่ไดคาการดูดซับไอโอดีนคือ 945.75 และ
979.57 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กรั ม และร อ ยละความชื้ น เท า กั บ 5.6850±0.5913 กั บ
4.8314±2.6186 ตามลํ า ดั บ กล า วคื อ ถ า มี ป ริ ม าณของโซเดี ย มไฮดรอกไซด แ ละ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่มากพอสงผลใหเกิดปฏิกิริยาการกระตุนกับพื้นผิวถานไดดีทําให
โครงสรางรูพรุนของถานกัมมันตขยายออก สงผลใหความพรุนของถานกัมมันตเพิ่มขึ้น ทํา
ใหคาการดูดซับไอโอดีนเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารกระตุน แตถาอัตราสวนเพิ่มมากเกินจะทํา
ใหคาการดูดซับไอโอดีนกลับมีคาลดลง แสดงวาปริมาณสารกระตุนที่มากเกินพอจะไปอุด
ปด รูพ รุน บางส ว นภายในของถา นกั ม มั นต สง ผลให ความพรุน ของถ า นกั ม มั นต ล ดลง
ความสามารถในการดูดซับก็ลดลง (Weerachanchai et al., 2007) สวนผลของอุณหภูมิ
พบวาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส สงผลให ปฏิกิริยาระหวางโซเดียมไฮดรอกไซดและ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด กับถานจากซังขาวโพด เกิดไดดีสงผลใหความพรุนของถานกัม
มันตเพิ่มขึ้น (Punsuwan and Tangsathikulchai, 2006) แตเมื่ออุณหภูมิสูง กวา 600
องศาเซลเซียสที่ทุกสภาวะการเตรียมถานกัมมันตที่ไดกลับมีคาไอโอดีนนัม เบอรมีคาลดลง
เนื่องจากมีการหดตัวของโครงสรางรูพรุนทําใหผนังของรูพรุนยุบตัวและเกิดการจัดเรียงตัว
ใหมของโครงสรา งรูพ รุนปริม าณรูพ รุ นและพื้น ที่ผิวของถานกัม มัน ตจึง ลดลงสง ผลให
ประสิทธิภาพในการดูดซับลดลง (Kaustubha et al., 2005, Serkan et al., 2006 and
Tsai et al., 2001)
นําถานกัมมันตที่ไดตามมาตรฐานมาทําการหาขนาดของรูพรุนดวยเทคนิคกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนไดรูปดังภาพที่ 4 เมื่อทําการวิเคราะหขนาดของรูพรุนจากการกระตุน
ดวยโซเดีย มไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ไดคาเทา กับ 1.13±0.16 และ
0.93±0.25 ไมโครเมตร ตามลําดับ ไดวาขนาดรูพ รุนของถานกัมมันตที่ถูก กระตุนดวย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดมีขนาดเล็กกวาถานกัมมันตที่ถูกกระตุนดวยโซเดียมไฮดรอกไซด
ซึ่งทําใหโอกาสที่จะเกินมีรูพรุนจํานวนมากสงผลใหมีพื้นในการดูดซับไอโอดีน ไดมากกวา
แตเนื่องจากขนาดของรูพรุนไมแตกตางกันมากนักทําใหคาการดูดซับไอโอดีนของทั้งสอง
สารกระตุนที่ไดใกลเคียงกันคือ 945.75 และ 979.57 มิลลิกรัมตอกรัม ของสารกระตุน
โซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด ตามลําดับ

การเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพดเหลือทิ้ง โดยการกระตุนทางเคมี
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ภาพที่ 4 แสดงรูพ รุนของถานกัม มันตที่ถูกกระตุนดวยโซเดียมไฮดรอกไซด (ซาย) และ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (ขวา)
สรุปผลการวิจัย
การเตรียมถานกัมมันตจากซังขาวโพดที่เปนของเหลือทิ้งโดยวิธีการกระตุนดวย
โซเดียมไฮดรอกไซด และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด พบวาสภาวะการเตรียมถานกัมมันตที่
ผานเกณฑมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. 900–2547) คือ
สภาวะจากการกระตุนดวยโซเดียมไฮดรอกไซดและโพแทสเซียมไฮดรอกไซด อัตราสวนคือ
1 : 4 และเผากระตุนที่ 600 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง และสภาวะที่ดีที่สุดของการ
ทดลองนี้คือกระตุนดวยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด อัตราสวนคือ 1 : 4 เผากระตุนที่ 600
องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ไดถานกัมมันตมีคาไอโอดีนนัม เบอรเทากับ 979.57
มิลลิกรัมตอกรัม รอยละเถาเทากับ 62.17 รอยละความชื้นเทากับ 4.83 และมีขนาดรูพรุน
เทากับ 0.93±0.25 ไมโครเมตร
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