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โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายที่มีศักยภาพในการนําไปใชประโยชนภายใต

โครงการจัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสํานักงาน
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คํานํา 

 

 คูมือ “ถานชีวภาพ และการนําไปใชในการเกษตร” เลมนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรองค

ความรูที่ไดจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใชถานชีวภาพ ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนา

หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยเรียนรู วิจัย-พัฒนาปาเด็ง ศูนยวิจัยถาน

ชีวภาพ-ปาเด็ง ภายใตโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพดินและการเพ่ิมผลผลิตดวยถาน

ชีวภาพเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและเกษตรกรรรมอยางย่ังยืน” โดยเนื้อหาสาระของคูมือเลมนี้

ประกอบดวย ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับความหมาย และคุณสมบัติของถานชีวภาพ วิธีการผลิต

ถานชีวภาพ ตลอดจนการนําถานชีวภาพไปใชประโยชนทางดานการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูอานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับถานชีวภาพ และสามารถนําถานชีวภาพไปประยุกตใชใน

การทําการเกษตรไดจริงในพ้ืนที่ของตนเองได  

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนแกเกษตรกรและผูที่สนใจใน

การนําถานชีวภาพไปใชประโยชนในดานการเกษตรได ไมมากก็นอย  

 

 คณะนักวิจัย 

 ธันวาคม 2557 
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บทท่ี 1  

ถานชีวภาพ 

 

1.1 ความหมายของถานชีวภาพ  

ถานชีวภาพ (Biochar)  คือ วัสดุแข็ง (Solid Material) ที่อุดมไปดวยธาตุคารบอน 

(C) มีลักษณะคลายถานที่เผาไหมตามธรรมชาติ ถานชีวภาพนี้เกิดจากการใหความรอนกับมวล

ชีวภาพ (Biomass) โดยตองควบคุมอุณหภูมิและอากาศ เรียกวา กระบวนการแยกสลายดวย

ความรอน หรือ Pyrolysis (Xu และคณะ, 2011) 

มวลชีวภาพ (Biomass) ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตถานชีวภาพ คือ สารอินทรียที่ยอย

สลายไดจากธรรมชาติ เชน เศษไม ใบไม หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ไมวาจะเปน ตอซัง 

ซังขาวโพด เปลือกถ่ัว เปลือกผลไม แมกระทั่งมูลสัตว เชน มูลวัว มูลแพะ เปนตน โดยนํา

วัตถุดิบเหลานี้ไปผานกระบวนการการแยกสลายดวยความรอน 

 

 

 

 

   

ลักษณะของถานชีวภาพหลังการเผา และรูพรุนของถานชีวภาพ  
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กระบวนการแยกสลายดวยความรอน เปนกระบวนการใหความรอนที่ตองควบคุม

อุณหภูมิและอากาศ หรือจํากัดใหมีอากาศเขาไปในกระบวนการนอยที่สุด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มวลชีวภาพ 
(เชน ไมเนื้อแข็ง ตอซัง เปลือกผลไม  

เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มูลสัตวแหง 
และใบไม เปนตน) 

กระบวนการแยกสลาย
ดวยความรอน 
(Pyrolysis) 

ถานชีวภาพ  

(Biochar) 

ของเหลวสีดําขน  

(Liquid/ Bio-oil) 

กาซ  

(Gas) 

O
2

 

GAS 
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1.2 กระบวนการท่ีทําใหเกิดถานชีวภาพ 

กระบวนการแยกสลายดวยความรอน มีการดําเนินการ 2 วิธี คือ (1) การแยกสลาย

ดวยความรอนแบบชา (Slow Pyrolysis) และ (2) การแยกสลายดวยความรอนแบบเร็ว 

(Fast Pyrolysis) แตกระบวนการที่เหมาะสมที่นํามาใชในการผลิตถานชีวภาพ คือ การแยกสลาย

ดวยความรอนแบบชา เพราะผลผลิตถานชีวภาพที่ไดเม่ือเปรียบเทียบกับการแยกสลายดวยความ

รอนแบบเร็วแลว จะใหผลผลิตในปริมาณที่สูงกวา (รายละเอียดดังตารางที่ 1) โดยการให

ความรอนดวยการแยกสลายดวยความรอนแบบชา จะใชระยะเวลาในการใหความรอนนานกวา

แบบเร็ว อุณหภูมิที่ใชจะตองควบคุมอยูระหวาง 350-600 องศาเซลเซียส (
oC) และตอง

ดําเนินการภายใตสภาวะที่ไมมีออกซิเจน  

 

ตารางที่ 1 ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการแยกสลายดวยความรอน 

ที่มา: Winsley (2007) 

  

กระบวนการแยกสลายดวยความรอน 

ผลผลิตที่ไดจากการใหความรอนแกมวล
ชีวภาพ (%) 

ถานชีวภาพ
(Biochar) 

ของเหลวสีดําขน 

(Liquid/Bio-oil) 

แกส 

(Gas) 

แบบชา (Slow pyrolysis)  

- ใชอุณหภูมิต่ํากวา 500 oC 

- ใชเวลานานเปนช่ัวโมง 

35% 30% 35% 

แบบเร็ว (Fast pyrolysis) 

- ใชอุณหภูมิ 500-600 oC 

- ใชเวลานอยหรือสั้น (เปนวินาท)ี 

12% 75% 13% 
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แผนผังกระบวนการผลิตถานชีวภาพ 
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1.3 คุณสมบัติของถานชีวภาพ 

ถานชีวภาพที่ไดจากกระบวนการแยกสลายดวยความรอน หรือผานกระบวนการเผาไหม

แลว มีองคประกอบหลัก คือ คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร และ

ข้ีเถา โดยองคประกอบเหลานี้จะเปล่ียนแปลงไดตามชนิดของวัตถุดิบที่นํามาทําถานชีวภาพ 

ถานชีวภาพมีคุณสมบัติในการชวยปรับสภาพดินใหสามารถดูดซับหรือจับธาตุอาหารไดดี

ข้ึน ทําใหดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณข้ึน ชวยทําใหพืชเจริญเติบโตไดดี (ดังตารางที่ 2) 

คุณสมบัติที่สําคัญของถานชีวภาพ คือ การมีพ้ืนที่ผิวภายในสูง โดยมีคาประมาณ 10-400 

ตารางเมตรตอกรัม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบและอุณหภูมิในการเผาถานชีวภาพ 

 

ตารางที่ 2  คุณสมบัติของถานชีวภาพ 

คุณสมบัต ิ ประโยชน 

1. มีความเปนกรด-ดาง ชวยปรับคา pH ของดินและน้ํา  

2. มีความคงตัวสูง   • สลายตัวชาคงอยูในดนิไดยาวนาน 
• ชวยลดการปลอยกาชเรือนกระจก (CO2) ลดปญหาโลกรอน 

3. มีความพรุนสูง ทําใหดินมีความพรุนเพ่ิมข้ึน ไมจับตัวแนน ชวยกักเก็บน้ํา และ

เปนแหลงอาศัยของจุลินทรีย จึงทําใหจุลินทรียดินมีกิจกรรมไดดี

ข้ึน 

4. มีประจุลบ • ชวยดูดซับธาตุอาหารในดินซ่ึงมีประจุบวกได ชวยใหดนิมีความ
อุดมสมบูรณ ลดการสญูเสียธาตุอาหารในดิน 

• พืชสามารถดูดใชธาตุอาหารที่ถานชีวภาพเก็บไวได  
5. มีพ้ืนที่ผิวจํานวนมาก ชวยใหมีพ้ืนที่ในการดดูซับธาตุอาหารในดินไดมากข้ึน โดยสามารถ

ดูดซับไวบนพ้ืนที่ผิวทั้งภายนอกและภายในรูพรุนของถานได 

ที่มา: Sohi (2010); Taylor (2010) and Shafie (2012) 
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บทท่ี 2 

การผลิตถานชีวภาพ 

 

2.1 วัสดุและอุปกรณ 

1) วัสดุและเช้ือเพลิง 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตถานชีวภาพสามารถหาไดงายในแตละทองถ่ิน โดยเฉพาะตนไมที่

นิยมปลูกในครัวเรือนเพ่ือไวใชประโยชน เชน ใชเปนอาหาร ใชซอมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน

ครัวเรือน เปนตน โดยพืชเหลานี้หลังเก็บผลผลิต หรือหลังการตัดแตงก่ิงเพ่ือใหเกิดความ

สวยงามของพ้ืนที่ จะเกิดเศษวัสดุเหลือทิ้งซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถนํามาผลิตถานชีวภาพได  

ตารางที่ 3  ประเภทของวัตถุดิบ และคุณสมบัติทางกายภาพของถานชีวภาพ 

ประเภทของวัตถุดิบ  คุณสมบัติเม่ือเผาเปนถานชีวภาพ 

ไมเนื้อออน 
(เชน ไมกระถิน จามจุรี หางนกยูง 
ข้ีเหล็ก สะเดา สน ไมไผ ยูคาลิปตัส) 

 - มีความพรุนของเนื้อถานสูง 

- มีความสามารถอุมน้ําไดดี 

- ยอยสลายชาสามารถคงรูปอยูไดนาน 

เปลือกผลไม 
(เชน มังคุด ทุเรียน เงาะ กระทอน) 

 - เนื้อถานคอนขางแข็งบดยอยยาก 

- มีความพรุนสูง ข้ึนกับชนิดพืช 

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
(เชน ซังขาวโพด ตนขาวฟาง  

เปลือกถั่วลิสง) 

 - สามารถอุมน้ําไดดี แตนอยกวาไม

เนื้อออน 

- ถานมีน้ําหนักเบา บดละเอียดงาย 

มูลสัตวกินพืช 

(เชน มูลวัว มูลแพะ) 

 - มีธาตุอาหารอยูแลวในตัววัสดุ 

- มีความพรุนที่ไมเสถียร 

ที่มา: ทวีวงศ  ศรีบุรี (2554)  

  
วัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตถานชีวภาพจะตองมีความช้ืนไมเกิน 

10% ดังนั้นควรตากแดดใหแหงกอนนะครับ 
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2) อุปกรณผลิตเตาเผาถานชีวภาพ 

ศูนยเรียนรู วิจัย-พัฒนาปาเด็ง ศูนยวิจัยถานชีวภาพ-ปาเด็ง ไดพัฒนาออกแบบเตาเผา

ถานชีวภาพที่ใชวัสดุอุปกรณที่หาไดงายในทองถ่ิน มีราคาตนทุนการผลิตที่ไมแพง กรรมวิธี

การทําไมยุงยากซับซอนสามารถทําใชไดในระดับครัวเรือน โดยมีวัสดุอุปกรณ และราคา

โดยประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  อุปกรณในการทําเตาเผาถานชีวภาพ และราคาโดยประมาณ 

รายการอุปกรณ จํานวน 
จํานวนเงิน 
(บาท) 

ทอวงซีเมนต สูง 40 เซนติเมตร  

ขนาดเสนผาศนูยกลางรวม 100 เซนติเมตร 
2 อัน 600 

ฝาปดทอซีเมนต  

ขนาดเสนผาศนูยกลาง 100 เซนติเมตร  

1 อัน 200 

ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร สูง 85 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลาง 58 เซนติเมตร 

1 ถัง 500 

ทอใยหนิขนาดเสนผาศนูยกลางรวม 17 เซนตเิมตร  1 อัน 200 

รวมทั้งสิ้น 1,500 
หมายเหตุ: ราคา ณ ธันวาคม 2557 

 

อุปกรณผลิตเตาเผาถานชีวภาพ 
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2.2 การสรางเตาเผาถานชีวภาพ 

 

 

 

1) เจาะรูที่ทอวงซีเมนตขนาดเสนผาศนูยกลาง

ของรู 1 เซนติเมตร (3 หุน) จํานวน 8 รู  

 

2) ยกทอซีเมนตที่เจาะแลววางไวที่พ้ืนดนิที่

เตรียมไว และขุดหลุมในทอวงซีเมนตเพ่ือปรับ

พ้ืนดิน ใหมีความลึก 20 เซนติเมตร  

 

 

 

3) นําทอวงซีเมนตอีกอันไปวางซอนไว

ดานบน 

 

 

 

 

4) ตัดทอใยหนิใหเหลือยาว 1 เมตร 

 

 

 

 

 

 

5) ยกฝาปดปากทอวงซีเมนตใหสนิท และนํา

ทอใยหนิวางไวบนฝาทอซีเมนต เพ่ือตรวจ
ความเรียบรอย 
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6) ใชถังเหล็ก 200 ลิตร เปนเตาผลิตถานชีวภาพ วัดระยะความสูง ประมาณ 40 เซนติเมตร 
เจาะรูที่ถัง ขนาดเสนผาศูนยกลางของรู 1 เซนติเมตร (3 หุน) จํานวน 4 รู 

นําฝามาปดถังเหล็ก 

 

 

ดูความเรียบรอยวาฝาปดสนิทไหม 

 

 

ใสเข็มขัดใหเรียบรอย 

 

 

ลักษณะของถังเหล็กที่เจาะเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

7) วางถังเหล็ก 200 ลิตร ใสลงไปใน

ทอวงซีเมนต แลวตรวจดูความเรียบรอย  

 

 

 

 

 

ลักษณะของถังเหล็กที่ใสในทอวงซีเมนต
เรียบรอยแลว 
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2.3 ข้ันตอนการเผาถานชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) ใสวัสดุท่ีจะทําเปนถานชีวภาพในถังเหล็ก 

200 ลิตร โดยเรียงเปนแนวตั้ง โดยเรียงวัสดุ

ชิ้นเล็กอยูดานลาง และชิน้ใหญอยูดานบน 

 

2) ใสเศษไมท่ีจะใชเปนวสัดุเชื้อเพลิงลงใน

ระหวางทอวงซีเมนตและถังเหล็ก 200 ลิตร 

โดยใสเรียงฟนชิ้นใหญไวดานลาง แลวเรียงฟน

ชิ้นเล็กอยูดานบน โดยใสฟนหนัก 60% ของ

น้ําหนักวัสดุท่ีใชทําถานชีวภาพ 

 

3) ปดฝาถังเหล็ก 200 ลิตร พรอมรัดสายรัด

ฝาใหเรียบรอย แลวจุดไฟท่ีไมเชื้อเพลิง เมื่อไฟ

ติดดีแลว จึงปดฝาทอวงซีเมนต และวางทอใย
หินขนาดยาว 1 เมตร ไวดานบน 

4) ปดรอยรั่ ว โดยการยาแนวด วย  

ดินเหนียวท่ีแนวฝารอยตอทอวงซีเมนต 

และดานบนฝาระหวางทอใยหิน เพื่อ

จํากัดอากาศท่ีจะไหลเขาในเตา และ

เพื่อใหควันและความรอนออกจากทอ

เพียงอยางเดียว 

 

5) เผาท้ิงไว 1 วัน เพื่อใหการเผาไหม

สมบูรณ และไฟดับสนิทจนเตาเย็นแลว

จึงเปดเตาและนําถานชีวภาพออกมาใช
งานได 

ที่มา: ทวีวงศ  ศรีบุรี (2555)  
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บทท่ี 3  

การนําถานชีวภาพไปใชในการเกษตร 

 

3.1 การเตรียมถานชีวภาพสําหรับผสมดินปลูก 

การใชถานชีวภาพในพ้ืนที่การเกษตรใหไดประสิทธิภาพ จําเปนตองทําใหถานมีขนาด

เล็กลง เพ่ือใหเนื้อของถานชีวภาพสามารถผสมคลุกเคลากับดินไดดี และทําหนาที่กักเก็บน้ํา

และธาตุอาหารไดเร็วขึ้น โดยขนาดของถานชีวภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอผลผลิต

ทางเกษตร มีขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เพราะหากมีขนาดใหญมากเกินไป เมื่อเราให

น้ําพืชหรือมีฝนตกหนัก จะสงผลทําใหกอนของถานชีวภาพลอยขึ้นมาอยูหนาดินและถูกน้ํา 

พัดพาไปไดงาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองทําถานชีวภาพใหมีขนาดเล็กกอนนําไปใช โดย  

(1) การใสภาชนะตํา และ (2) การใชเคร่ืองยอย/เคร่ืองบด 

 

   

 

 

 

  

เนื่องจากถานชีวภาพเม่ือทําการบดหรือยอยใหมีขนาดเล็กลง 

จะมีฝุนละอองฟุงกระจายไดงาย วิธีแกไขปญหานี้ คือ  

1) ควรใหความช้ืนแกถานชีวภาพเล็กนอยกอนทําการบด/ยอย  

2) ในกรณีที่ใชเคร่ืองยอยก่ิงไมที่ใชน้ํามันหรือมอเตอรไฟฟา 
ควรเดินเคร่ืองรอบตํ่า 
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3.2 การปลูกพืชดวยดินผสมถานชีวภาพ  

การศึกษาการใชถานชีวภาพในการเพาะปลูกในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวา จากการใชถานชีวภาพสามารถปรับปรุงคุณภาพดินทราย

และเพ่ิมผลผลิตพืชไดดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชในอัตราสวนที่เหมาะสม และผลการใชถาน

ชีวภาพในการเพาะปลูกพืชในดินเหนียวในพ้ืนที่ศูนยเรียนรู วิจัย-พัฒนาปาเด็ง ศูนยวิจัยถาน

ชีวภาพ-ปาเด็ง พบวา การใชถานชีวภาพชวยทําใหดินเหนียวมีการระบายน้ําที่ดีข้ึน น้ําไมทวมขัง 

และพืชเจริญเติบโตไดดีเม่ือใชถานชีวภาพผสมรวมกับปุยหมัก  

 

อัตราสวนถานชีวภาพทีแ่นะนํา:  

พืชผัก พืชไร  

พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง และขาว ควรปลูกโดยผสมถานชีวภาพในดินปลูก

ในอัตราสวนประมาณ 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร และควรปลูกพืชตระกูลถ่ัวแทรกระหวางแถว

ปลูกพืชไร หรือปลูกพืชตระกูลถ่ัวกอนปลูกพืชไร และไถกลบตนถ่ัวลงในดินปลูก จะชวยเพ่ิม

ผลผลิตของพืชไรในรอบการปลูกถัดไป 

ผักกินใบ เชน ผักคะนา ผักกาดเขียวปลี เปนตน ควรปลูกโดยผสมถานชีวภาพ

ในดินปลูกในอัตราสวนประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมตอตารางเมตร  

ผักกินหัวใตดิน เชน หอมแดง หัวไชเทา เปนตน ควรปลูกโดยผสมถานชีวภาพ

ในดนิปลูกในอัตราสวนประมาณ 1 กิโลกรัมตอตารางเมตร  

 

ไมผล  

ไมผล เชน ฝร่ังกิมจู หมากเมา หมอนรับประทานผล มะรุมอินเดีย นอยหนา 

นอยโหนง มะละกอพันธุปกไมลาย(ฮอลแลนด) เปนตน ควรปลูกโดยผสมถานชีวภาพ ปุยหมัก 

และสารสกัดชีวภาพ ผสมใหเขากันแลวใสรองกนหลุม หลุมละ 500 กรัม และควรมีการเติม

ถานชีวภาพในฤดูกาลถัดไป (ปละคร้ัง)  
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ขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกพืชดวยดินผสมถานชีวภาพ 

  

 

1. ไถดะหรือขุดพลิกดินเพ่ือปรับระดับพ้ืนที่ กําจัด

รากไม ตอไม หลังจากขุดพลิกแลว ตองตากดิน

ใหแหงประมาณ 7-10 วัน เพ่ือฆาเช้ือโรคในดิน

และแมลงศัตรูที่อยูในดิน แลวจึงไถคราดเพ่ือ

กําจัดวัชพืชออกใหหมดจึงทําการยกแปลงปลูกพืช 

 

2. โรยถานชีวภาพใหทั่วแปลงปลูก รวมทั้งใสปุยหมัก 

ผสมลงไปใหทั่วแปลง (อัตราถานชีวภาพข้ึนกับ

ชนิดของพืชที่ปลูก) 

 

 

3. พรวนดินเพ่ือคลุกเคลาถานชีวภาพ และปุยหมัก

ใหเขากับดิน รดน้ําใหชุมและเตรียมหวานเมล็ด

หรือปลูกกลาตอไป   

 

4. วัดระยะหลุมปลูก และปลูกพืชตามปกติ 

 

  
ถานชีวภาพเปนเพียงวัสดุปลูกที่มีความพรุนสูง แตมีธาตุอาหาร

ในตัวเองต่ํา จึง “ไมใชปุยนะครับ” ดังนั้นควรใชผสมรวมกับ

ปุยหมักจึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ  

3 

4 

2 

1 
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บทท่ี 4  

ประโยชนของถานชีวภาพ 

 

 จากผลการทดลองนําถานชีวภาพมาใชในการปรับปรุงดิน และปลูกพืชไร พืชผัก 

รวมถึงไมผล ในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และพ้ืนที่

ศูนยเรียนรู วิจัย-พัฒนาปาเด็ง ศูนยวิจัยถานชีวภาพ-ปาเด็ง พบวา ถานชีวภาพสามารถชวย

เพ่ิมผลผลิตของพืชไดดังนี้ 

 

4.1 ประโยชนดานการเพ่ิมผลผลิตพืชไร  

พืชไร เชน ขาวโพด ขาวฟาง ขาว และพืชตระกูลถ่ัว เม่ือปลูกโดยผสมถานชีวภาพใน

ดินปลูก รวมกับการใชปุยหมักและสารสกัดชีวภาพ จะทําใหพืชไร มีอัตราการเจริญเติบโต

และมีน้ําหนักผลผลิตตอฝกมากข้ึน มีขนาดความยาวและความกวางของฝกเพ่ิมข้ึน มีน้ําหนัก

เมล็ดเพ่ิมข้ึน เปนตน  

ตารางที่ 5 แสดงรอยละของผลผลิตพืชไรที่เพ่ิมข้ึน 

ชนิดของพืช จํานวนเมล็ดตอรวง 
(%) 

น้ําหนักเมล็ดตอไร 
(%) 

จํานวนฝกตอตน 
(%) 

ขาวไร1 31.70 12 - 

ถ่ัวเหลือง2 - 28 19.52 
ที่มา: 1วิชุตา กัลปยาศิริ (2556) และ 2จามร อยูเย็น (2556) 
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4.2 ประโยชนดานการเพ่ิมผลผลิตพืชผัก  

ผักกินใบ เชน ผักคะนา ผักกาดเขียวปลี เปนตน เมื่อปลูกโดยผสมถานชีวภาพใน

ดินปลูกรวมกับการใชปุยหมัก จะชวยใหพืชมีขนาดใหญข้ึน และมีน้ําหนักผลผลิตเพ่ิมข้ึน มีการ

เจริญเติบโตเร็วข้ึน ทําใหสามารถเก็บผลผลิตไดเร็วข้ึน 

ผักกินหัวใตดิน เชน หอมแดง หัวไชเทา เปนตน เมื่อปลูกโดยผสมถานชีวภาพใน

ดินปลูกรวมกับการใชปุยหมัก จะชวยใหพืชมีความยาวของหัวเพิ่มขึ้น ขนาดของหัวใหญขึ้น 

และมีน้ําหนักหัวเพ่ิมข้ึน  

ตารางที่ 6 แสดงรอยละของผลผลิตพืชผักที่เพ่ิมข้ึน 

ชนิดของพืช ความสูงของตน หรือ 
ความยาวของหัว (%) 

ความกวางของลําตน หรือ 
ความกวางของหัว (%) 

น้ําหนักผลผลิต 
(%) 

ผักคะนา1 7.13 37.84 91.46 

ผักกาดเขียวปลี1 - - 25.88 

หัวไชเทา1 13.57 3.69 30.31 

หอมแดง2 - 15.27 38.53 
ที่มา: 1ทวีวงศ ศรีบุรี (2556) และ 2รายงานผลการศึกษาโครงการ “การปรับปรุงคุณภาพดินและ

การเพ่ิมผลผลิตดวยถานชีวภาพเพ่ือความม่ันคงทางอาหารและเกษตรกรรรมอยางย่ังยืน” 

 

4.3 ประโยชนดานการเพ่ิมผลผลิตไมผล 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดทําการทดลองปลูกฝร่ัง

กิมจู  หมากเมา หมอนรับประทานผล มะรุมอินเดีย  นอยหนา นอยโหนง มะละกอพันธุ

ปกไมลาย(ฮอลแลนด) โดยรองกนหลุมดวยถานชีวภาพผสมปุยหมัก และรดดวยสารสกัด

ชีวภาพ พบวา ไมผลมีการเจริญเติบโตไดดี ปริมาณผลผลิตที่ไดมีความสมบูรณ มีน้ําหนัก

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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4.4 ประโยชนดานการปรับปรุงคุณภาพดิน 

การปรับปรุงคุณภาพดินทราย เนื่องจากดินทรายเปนดินที่มีธาตุอาหารต่ํา การใสถาน

ชีวภาพลงในดินควรใสในปริมาณมากพอ และหลากหลายขนาด (ต่ํากวา 5 มิลลิเมตร) 

เนื่องจากขนาดของถานที่ตางกันจะทําใหถานชีวภาพมีการกระจายลงไปอยูในช้ันดินไดหลายระดับ 

เปนการเพ่ิมเนื้อดินทําใหดินแนนข้ึน และพ้ืนผิวของถานชีวภาพสามารถดูดซับหรือจับธาตุอาหาร

ซ่ึงมีอยูในดินไมทําใหไหลไปกับการชะลางโดยน้ํา ทําใหดินมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณข้ึน 

นอกจากนั้นรูพรุนที่มีในถานจะชวยในการอุมน้ําและรักษาความชุมช้ืนใหแกดินไดดวยเชนกัน  

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียว เนื่องจากดินเหนียวเปนดินที่มีโครงสรางของเนื้อดิน

แนนทึบ มีการระบายน้ําและอากาศไมดี การใสถานชีวภาพจึงชวยใหโครงสรางของดินมีความ

รวนซุยมากข้ึน โดยการชวยเพ่ิมชองวางในดิน ทําใหดินมีการระบายน้ําที่ดีทําใหน้ําไมทวมขัง  

ตารางที่ 7 แสดงคุณภาพของดินเหนียวปนทรายที่เปล่ียนแปลงหลังการใสถานชีวภาพ 

พารามิเตอร กอนใสถานชีวภาพ หลังใสถานชีวภาพ 

pH 6.77 7.51 

OM% 1.07 1.74 

Total N 0.17 0.26 

Available P (mg/kg) 14.73 21.08 

Exchangeable K (mg/kg) 101.14 110.44 

CEC (cmol/kg) 13.63 17.75 
ที่มา: วิชุตา กัลปยาศิริ (2556)  

 

 
ประโยชนของรูพรุนของถานชีวภาพในการเปนทีอ่ยูอาศัยของจุลินทรียดนิ  

เก็บกักธาตุอาหาร และน้ํา 

ที่มา: http://doctor-biochar.blogspot.com/2013/11/characteristics-of-biochar-biological.html 
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4.5 ประโยชนดานสิ่งแวดลอม 

ถานชีวภาพเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่ถูกใชเปนทางเลือกในการกักเก็บคารบอนเพ่ือลดปญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากถานชีวภาพเปนอินทรียวัตถุที่มีสมบัติความคงตัวสูง 

คงทนตอการถูกยอยสลายตามธรรมชาติ ซ่ึงจะเปล่ียนอินทรียวัตถุใหกลายเปนกาซ

คารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ การเปล่ียนอินทรียวัตถุใหกลายเปนถานชีวภาพผาน

กระบวนการไพโรไลซีส แลวนําไปกักเก็บลงในพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงไดรับความสนใจอยาง

กวางขวาง เนื่องจากสามารถกักเก็บคารบอนไดทั้งทางตรงจากคารบอนของถานที่ใสลงในดิน 

และเพ่ิมการกักเก็บคารบอนทางออมจากการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน ที่สงผลใหเพ่ิมการ

กักเก็บคารบอนในพืชเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมผลผลิตพืชใหสูงข้ึน อันนําไปสูการเพ่ิม

ความม่ันคงทางอาหารใหแกมนุษย จึงกลาวไดวาการใสถานชีวภาพลงในพ้ืนที่เกษตรกรรมจึง

เปนการกักเก็บคารบอนอยางถาวร (เสาวนีย วิจิตรโกสุม และจามร อยูเย็น, 2557) 

 

 
กระบวนการกักเก็บคารบอนลงในดินดวยถานชีวภาพ 

ที่มา: http://biochar-international.org/biochar/carbon 
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บทท่ี 5 

ขอเสนอแนะในการนําถานชีวภาพไปใชในการเกษตร 

 

 การนําถานชีวภาพไปใชประโยชนทางดานการเกษตร สามารถปรับปรุงคุณภาพดินใหมี

ความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน จึงสงผลตอการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได นอกจากนี้ถาน

ชีวภาพยังเปนตัวดูดซับธาตุอาหารไวในดินที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถลดการสูญเสียธาตุ

อาหารออกจากดิน ทําใหเกษตรกรสามารถลดคาใชจายเพ่ือซ้ือปุยอินทรียหรือปุยเคมีในการ

ปรับปรุงคุณภาพดิน ซ่ึงในทายที่สุดจะทําใหเกษตรกรมีกําไรเพ่ิมข้ึน นอกจากตนทุนการ

เพาะปลูกจะลดลงเพราะลดการใสสารเคมีในพ้ืนที่เกษตรแลว การใสถานชีวภาพยังสงผลดีตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวอีกดวย เพราะการใชถานชีวภาพ

เปนวิธีการอยางหนึ่งของการทําเกษตรแบบอินทรียที่ ลดหรือหลีกเล่ียงการใชสารเคมี แต

อยางไรก็ตาม การใชถานชีวภาพในการทําการเกษตรในคร้ังแรก เกษตรกรหรือผูใช

จําเปนตองมีการลงทุนในเร่ืองของการผลิตเตาเผาถานชีวภาพและคาใชจายที่เก่ียวของ เชน 

คาแรง คาวัสดุอุปกรณ เปนตน ซ่ึงเตาเผาถานชีวภาพที่ผลิตข้ึนมีอายุการใชงานประมาณ 50 

คร้ัง ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับคุณภาพของวัสดุและอุปกรณในการทําเตา 

 ในคูมือฉบับนี้ไดแสดงตัวอยางการประเมินตนทุน ผลผลิต รายได และระยะเวลาคืนทุน

ของพืชที่ปลูกดวยถานชีวภาพ โดยเปรียบเทียบระหวางการคิดคาแรงการเตรียมถานชีวภาพ 

(สําหรับการนําไปใชในการทําเกษตรกรรมขนาดใหญ) และไมคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ 

(สําหรับการนําไปใชในครัวเรือนขนาดเล็ก) ดังแสดงในตารางที่ 8-10 เพ่ือเปนแนวทาง

ใหแกเกษตรกร และผูที่สนใจในการผลิตถานชีวภาพเพ่ือใชในการทําเกษตรกรรม 
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ตัวอยางการประเมินตนทุน ผลผลิต รายได และระยะเวลาคืนทุนของพืชที่ปลูกดวยถานชีวภาพ 

เปรียบเทียบระหวางการคิดคาแรงการเตรียมถานชีวภาพ และไมคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ 

การปลูกหัวไชเทา (พันธุไนติงเกล) 

การประเมินตนทุน 

กําหนดให  

1. ใชถานชีวภาพในอัตรา 3,200 กิโลกรัม/ไร และใชปุยหมัก 6,400 กิโลกรัม/ไร 

2. รวมเศษไมทั้งหมดทั้งเพ่ือทําถานชีวภาพประมาณ 17,000 กิโลกรัม/ไร  

(คํานวณจาก เศษไมวัตถุดิบทําถานชีวภาพ 9,200 กิโลกรัม+ไมเชื้อเพลิง 7,800 กิโลกรัม) 

3. ใชถานชีวภาพขนาดเล็กกวา 5 มิลลิเมตร 

ตารางที่ 8 แสดงตนทุนการปลูกหัวไชเทาในแตละตํารับการทดลอง 

รายการ ราคา ดิน ดิน+ปุยหมัก 
ดิน+ปุยหมัก 
+ถานชีวภาพ 

1. ตนทุนที่ไมเก่ียวกับถานชีวภาพ 

       1.1 คาเตรียมดินแบบเหมาจาย (บาท/ไร) 1,000 1,000 1,000 1,000 

   1.2 คาปลูกแบบเหมาจาย (บาท/ไร) 1,200 1,200 1,200 1,200 

   1.3 คาดูแลรักษาแบบเหมาจาย (บาท/รอบปลูก)  1,500 1,500 1,500 1,500 

   1.4 คาเก็บเก่ียวแบบเหมาจาย (บาท/ไร) 1,500 1,500 1,500 1,500 

   1.5 คาเชาที่ดิน (บาท/ไร) 1,000 1,000 1,000 1,000 

   1.6 คาเมล็ดพันธุ (บาท/ไร) 200 200 200 200 

   1.7 คาปุยหมัก (บาท/ไร) 12,800 - 12,800 12,800 

   1.8 คาวัสดุปองกันศัตรูพืชและวัชพืช (บาท/ไร) 200 200 200 200 

รวมตนทุน 1  6,600 19,400 19,400 

2. ตนทุนที่เก่ียวกับถานชีวภาพ 
       2.1 คาผลิตถานชีวภาพ (บาท/ไร) 12,000 - - 12,000 

   (รวบรวมเศษไม ผา เผา และบดรอน แบบเหมาจาย)      

   2.2 คาผลิตเตาเผาถานชีวภาพ (บาท) 3,000 - - 3,000 

   (จํานวน 2 เตา)     

รวมตนทุน 2  - - 15,000 

ตนทุนรวมทั้งหมด  6,600 19,400 34,400 
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การประเมินผลผลิต รายไดและกําไร 

กําหนดให  

ราคาขายเทากับ 10 บาท/กิโลกรัม  (ราคา ณ เดือนธันวาคม 2557) 

ตารางที่ 9 แสดงผลผลิต รายไดและกําไร จากการปลูกหัวไชเทาในแตละตํารับการทดลอง 

รายการ ดิน ดิน+ปุยหมัก 
ดิน+ปุยหมัก+ถานชีวภาพ 

คิดคาแรง ไมคิดคาแรง 

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร) 2,960  4,737  6,016  

   ผลผลิตเพ่ิมข้ึน (กิโลกรัม/ไร) - 1,777  3,056  

   รอยละผลผลิตเพ่ิมข้ึน (%) - 60  103  

ตนทุนการผลิต (กิโลกรัม/ไร) 6,600  19,400  22,400  20,000  

รายได (บาท/ไร) 29,600  47,370  60,160  

   รายไดเพ่ิมข้ึน (บาท/ไร) - 17,770  30,560  

กําไร (บาท/ไร) 23,000  27,970  37,760  40,160  

หมายเหตุ  

 1. ผลผลิตและรายไดที่เพ่ิมข้ึนเปนการเปรียบเทียบโดยใชผลของดินเปนฐานในการคํานวณ 

 2. ในการวิจัยคร้ังน้ีคาดการณวา การใสถานชีวภาพ 1 คร้ัง จะสามารถปลูกพืชได 5 รอบการปลูก  

 3. ตนทุนเก่ียวกับถานชีวภาพเฉลี่ยตอรอบการปลูก = คาผลิตถานชีวภาพ (บาท) +คาผลิตเตา (บาท) 

                จํานวนรอบการปลูก (คร้ัง) 

ดังน้ัน กรณีคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ ตนทุนเก่ียวกับถานชีวภาพเฉลี่ยตอรอบการปลูกคือ 3,000 บาท  

  กรณีไมคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ ตนทุนเก่ียวกับถานชีวภาพเฉลี่ยตอรอบการปลูกคือ 600 บาท 
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การประเมินระยะเวลาคืนทุน 

กําหนดให 

1. ใสถานชีวภาพลงในพ้ืนที่เพาะปลูกเพียงคร้ังแรกเทาน้ัน การปลูกคร้ังตอไปจะไมใสถานชีวภาพอีก 

2. ถาการปลูกคร้ังตอไปมีกําไรไมนอยกวาการปลูกคร้ังที่ 1 

3. พ้ืนที่ปลูกดิน+ปุยหมัก ในรอบการปลูกคร้ังที่ 2-5 จะใสปุยหมักรอบละ 1,600 กิโลกรัม/ไร 

4. พ้ืนที่ปลูกดิน+ปุยหมัก+ถานชีวภาพ ในรอบการปลูกคร้ังที่ 3 และ 5 ใสปุยหมักรอบละ 1,600 กิโลกรัม/ไร  

แตรอบการปลูกคร้ังที่ 2 และ 4 ไมใสปุยหมัก 

ตารางที่ 10 แสดงกําไรสะสมและระยะเวลาคืนทุน จากการปลูกหัวไชเทาในแตละตํารับการทดลอง 

กําไรสะสม (บาท/ไร) ดิน ดิน+ปุยหมัก 
ดิน+ปุยหมัก+ถานชีวภาพ 

คิดคาแรง ไมคิดคาแรง 

คร้ังที่ 1 (3 เดือน) 23,000 27,970 37,760 40,160 

คร้ังที่ 2 ( 6 เดือน) 46,000 65,540 88,320 93,120 

คร้ังที่ 3 (9 เดือน) 69,000 103,110 135,680 143,480 

คร้ังที่ 4 (12 เดือน) 92,000 140,680 186,240 196,440 

คร้ังที่ 5 (16 เดือน) 115,000 178,250 233,600 246,800 

หมายเหตุ  

1. ตนทุนรวมของพ้ืนที่ปลูก ดิน+ปุยหมัก ในรอบการปลูกคร้ังที่ 2-5 คร้ังละ 9,800 บาท 

2. ตนทุนรวมของพ้ืนที่ปลูก ดิน+ปุยหมัก+ถานชีวภาพ ในรอบการปลูกคร้ังที่ 2-5 คํานวณแตกตางกัน ดังน้ี 

กรณีคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ 

ตนทุนรวมในรอบการปลูกคร้ังที่ 2 และ 4 คร้ังละ 9,600 บาท 

ตนทุนรวมในรอบการปลูกคร้ังที่ 3 และ 5 คร้ังละ 12,800 บาท 

กรณีไมคิดคาแรงเตรียมถานชีวภาพ 

ตนทุนรวมในรอบการปลูกคร้ังที่ 2 และ 4 คร้ังละ 7,200 บาท 

ตนทุนรวมในรอบการปลูกคร้ังที่ 3 และ 5 คร้ังละ 9,800 บาท 
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 นอกจากนั้น การใชถานชีวภาพในการทําการเกษตร ยังมีสิ่งที่เกษตรกร และผูที่สนใจ

ตองพิจารณา ดังนี้ 

1. วัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตถานชีวภาพ ควรพิจารณาจากสิ่งที่หาไดงายในทองถ่ิน เชน 

เศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เปนตน เพ่ือลดรายจายในการผลิตถานชีวภาพ 

2. อัตราสวนของถานชีวภาพที่ใช ข้ึนอยูกับชนิดของพืชที่ปลูก และลักษณะของเนื้อดินใน

แปลงเพาะปลูก 

3. การเลือกประเภทของถานชีวภาพ ควรเลือกใหเหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพของดิน 

เชน ดินที่มีความเปนกรด ควรเลือกใชถานชีวภาพที่มีคุณสมบัติเปนดางเพื่อปรับสภาพ

กรด-ดางของดินใหเหมาะสมในการปลูกพืช เนื้อดินที่เปนทราย ควรใชถานชีวภาพที่มีการ

คละขนาดเพื่อใหถานชีวภาพแทรกซึมลงไปในชั้นของเนื้อดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณให

เนื้อดิน เปนตน  

 

 

 

  

หวังวาความรูจากหนังสือเลมนี้จะเปน

ประโยชนแกผูสนใจทุกทาน นะครับ 
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