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กิตติกรรมประกาศ

 การจดัท�ากจิกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุการวจิยัภายใต้โครงการจดัการความรูแ้ละถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร

ที่จะพัฒนาการท�าการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งนักศึกษาในการเรียนรู้ และมีส่วนรวมในการ

บรกิารวชิาการแก่ชุมชน

 ขอขอบคุณ โครงการการจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม    

ดังกล่าว

 ขอขอบคณุ ศ.ดร.ปัทมา วติยากร แรมโบ หวัหน้ากลุ่มวิจัยและทีมวจิยั “การจดัการอนิทรีย์

วัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม และอนุเคราะห์วิทยากร

ร่วมถ่ายทอดในครั้งนี้ และขอบคุณ คุณสมหมาย ศรีจันทร์ ตัวแทนหอการค้าจังหวัดนครพนม ที่

ช่วยประสานงานระหว่างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 

 ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

นครพนม ทุกชั้นปี ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการช่วยงาน และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และขอขอบคุณ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย

นครพนม ในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์)

หัวหน้าโครงการ
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สารบัญเรื่อง

หน้าบทนำา

การผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพและน�้าส้มควันไม้ 
 ส่วนประกอบ และขั้นตอนการท�าเตาเผา

 ขั้นตอนการเผา และเก็บน�้าส้มควันไม้   

    

การผลิต และการใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน
 เตาชีวมวลแบบ 2 ชั้น

  ส่วนประกอบ และวิธีการท�า

  ขั้นตอนการใช้เตา

 เตานรก

  ส่วนประกอบ

  วิธีการท�าและการใช้งาน

การจัดการซากพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงดิน
 ความรู้เบื้องต้นถึงปัญหาของการเสื่อมโทรมของดิน

 หลักการเลือกใช้อินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงดิน

  การแบ่งวัสดุอินทรีย์ตามชนิดของพืช

  การแบ่งวัสดุอินทรีย์ตามชั้นคุณภาพ

 หลักการผสมสารอินทรีย์

การผลิตถ่านแกลบโดยใช้เตาเผาอย่างง่ายเพื่อใช้

ในการปรับปรุงดิน

การใช้ถ่านชวีภาพในการปรบัปรงุดนิ และการผลติพชื
 คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ

 การน�าถ่านชีวภาพไปใช้ในการปรับปรุงดิน และ

การผลิตพืช

เอกสารอ้างอิง
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สารบัญภาพ

หน้า
ภาพที่ 1 การผลิตถ่านเพื่อใช้ในการหุงต้ม ผลิตน�้าส้มควันไม้ 

และน�าไปใช้ในการปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช

ภาพที่ 2 การผลิตเตาชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน

ภาพที่ 3 การวางถังขนาด 200 ลิตร

ภาพที่ 4 การต่อข้องอและใช้ดินโคลนหรือปูนยารอยต่อ

ระหว่างถังกับข้องอ และข้องอกับท่อตรง

ภาพที่ 5 การบรรจุดินให้เต็มกล่อง การวางไม้หมอนขวาง 

และการจัดเรียงไม้ในเตา

ภาพที่ 6 การปิดเตา และท�าช่องอากาศ

ภาพที่ 7 การจุดไฟหน้าเตาเผาถ่าน

ภาพที่ 8 การสังเกตสีควัน

ภาพที่ 9 การเก็บน�้าส้มควันไม้ในระหว่างการเผาถ่าน

ภาพที่ 10 การปิดหน้าตาด้วยดินเหนียวเมื่อควันกลายเป็น

สีน�้าเงิน

ภาพที่ 11 รูที่เจาะบริเวณปี๊บเพื่อเป็นช่องให้เอาขี้เถ้าออก

ภาพที่ 12 การวางถังสบีนฝาป๊ีบเพือ่ท�าการวดัขนาดและตดัป๊ีบ

ภาพที่ 13 การเติมเชื้อเพลิงจากเศษพืช และการลุกไหม้ของ

เชื้อเพลิงจากเตาชีวมวล

ภาพที่ 14 การใส่กระป๋องกาแฟในปี๊บ

ภาพที่ 15 การใส่เศษพืชลงในปี๊บพร้อมอัดให้แน่น

ภาพที่ 16 การจุดเตา และการเผาไหม้ของเตาแบบชั้นเดียว

ภาพที่ 17 สภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใน

การท�าการเกษตร

ภาพที่ 18 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่ามาเป็น

พื้นที่ท�าการเกษตร
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สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า
ภาพที่ 19 ลักษณะดิน ก) ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

ข) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ค) ดินจืด ง) และ จ) ดินที่เกิด

จากการกร่อนของดิน

ภาพที่ 20 ดินที่มีความเป็นกรดที่มีการใส่สารปรับปรุงดิน

ภาพที่ 21 ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีจะมีสัตว์ในดินอาศัยอยู่

ภาพที่ 22 คุณภาพของซากอินทรีย์

ภาพที่ 23 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชตระกูลถั่ว

ภาพท่ี 24 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชไม่ใช่ตระกูลถ่ัว

ภาพที่ 25 ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพชั้นที่ 1

ภาพที่ 26 ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพชั้นที่ 2

ภาพที่ 27 ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพชั้นที่ 3

ภาพที่ 28 ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพชั้นที่ 4

ภาพที่ 29 เตาเผาถ่านแกลบอย่างง่าย

ภาพที่ 30 การใส่ฟางข้าวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผา

ภาพที่ 31 การจุดไฟภายในปี๊บ

ภาพที่ 32 ขั้นตอนเทแกลบรอบๆ 

ภาพท่ี 33 การเผาถ่านแกลบท่ีต้องคอยเฝ้าให้เกิดการไหม้ท่ีท่ัวถึง

ภาพที่ 34 การใช้น�้ารดกองถ่านแกลบ

ภาพที่ 35 การทุบถ่านให้มีขนาดเล็กลง 

ภาพที่ 36 การใส่ถ่านที่ผ่านการบดแล้วลงไปในดินในเพื่อการ

ผลิตพืช

ภาพที่ 37 การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับหินฟอสเฟตต่อการเจริญ

เติบโตของรากยางพาราที่ปลูกใหม่

ภาพที่ 38 การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญ

เติบโตของข้าว
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คำาอธิบายสัญลักษณ์และคำาย่อที่ใช้ในงานวิจัย

L  = ลิกนิน (Lignin)

N  = ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen)

Pp  = โพลีฟีนอลส์ (Polyphenol) 

C/N ratio = สัดส่วนระหว่างธาตุคาร์บอนกับธาตุไนโตรเจน 

CEC  = ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนแคทไอออน (Cation exchange capacity)

pH  = ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

>  = มากกว่า

<  = น้อยกว่า

%  = ร้อยละ (Percentage)

ºC  = องศาเซลเซียส (Degree of Celsius) 
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คู่มือองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อใช้ในครัวเรือนและการผลิตพืช

 การวิจัยที่ผ่านมาของทีมวิจัยได้ด�าเนินการวิจัยมุ ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้ถ่านชีวภาพ

เพื่อการเกษตร โดยถ่านที่ใช้จะเน้นเป็นถ่านชีวภาพที่ผลิตโดยวิธีดั้งเดิม (conventional kiln) 

(ภาพที่ 1) โดยการร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดนครพนม ซึ่งมี

ความรู ้ และผลงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการอนิทรียวตัถ ุ การใช้ถ่านชวีภาพในการปรบัปรงุดิน 

และเพิ่มผลผลิตพืช การด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร

ต่างๆ และมรีปูแบบการผลติถ่านต่างๆ จ�านวนมาก นอกจากนี ้ ยังมผีูม้ปีระสบการณ์ในการเผาถ่าน 

และการท�าเตาชีวมวล โดยเฉพาะ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และศูนย์ตุ้มโฮมซึ่งมีขั้นตอนการท�าเตาเผา

แบบต่างๆ การควบคุมอุณหภูมิ และปริมาณอากาศในระหว่างกระบวนการเผา และการผลิต

น�า้ส้มควนัไม้ การผลติเตาชวีมวลเพือ่ใช้ในครวัเรอืน (ภาพที ่2) ดงันัน้ องค์ความรูเ้กีย่วกบัการผลิตถ่าน

ของศูนย์ตุ้มโฮม จังหวัดนครพนม จึงเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้า

หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการด�าเนินงานมาหลายปี อย่างไรก็ตาม ถ่านชีวภาพ

นอกจากใช้เป็นเชือ้เพลิงส�าหรบัหงุต้ม ในรูปของถ่าน และน�า้ส้มควนัไม้เพือ่ใช้ในทางการเกษตรในการ

ก�าจัดศัตรูพืชในไร่นาของเกษตรกร ทมีวจัิยเลง็เหน็ประโยชน์ของถ่านชวีภาพซึง่มคีณุสมบติัทางกายภาพ 

และทางเคมีที่เหมาะสมในการน�ามาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ดังนั้นจึงได้ด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ

ถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช ซึ่ง

ทมีวจัิยได้ด�าเนนิการทดสอบกบัพชืเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย และยางพารา และได้รับทนุ

สนับสนุนการท�าวิจัยจากทั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ท�าให้มีประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านการ

ใช้ถ่านเพื่อการปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชได้เป็นอย่างดี

บทน�า
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ภาพท่ี 1 การผลิตถ่านเพ่ือใช้ในการหุงต้ม ผลิตน้�าส้มควันไม้ และน�าไปใช้ในการปรับปรุงดิน และเพ่ิมผลผลิตพืช

ภาพท่ี 2 การผลิตเตาชีวมวลเพ่ือใช้ในครัวเรือน

 งานวิจยัทีผ่่านมาให้ผลการศกึษาทีช้ี่ให้เห็นว่า การใส่ถ่านช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการดดูใช้

ธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนในข้าว รวมทั้งเพิ่มผลผลิตข้าวได้ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมี

อย่างเดยีว นอกจากนี ้ความอดุมสมบรูณ์ของดนิเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการเพิม่ค่า CEC และ pH ของดนิ 

ความสามารถในการอุ้มน�้าของดินเพิ่มขึ้น (Hemwong et al., 2011; Hemwong et al., 2012; 

Hemwong and Cadisch, 2012; เสาวคนธ์ และศศธิร, 2554; เสาวคนธ์, 2557) ปัจจบุนั งานวจิยั

ได้ขยายสูช่มุชนโดยการให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในการวิจยั โดยใช้ไร่นาของเกษตรกรเป็นสถานท่ี

ทดลอง เพื่อเปรียบเทียบวิธีของเกษตรกรซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก งานวิจัยได้เปรียบ

เทียบชนิดของวัตถดุบิ และวธิกีารเผา เช่น ถ่านแกลบจะใช้อณุหภมูใินการเผาทีต่�า่กว่า เนือ่งจากเผา

โดยใช้ป๊ีบจุดไฟภายในให้ความร้อนกระจายออกสู่ด้านนอกไปยังแกลบที่คลุมไว้บนปี๊บ ในขณะ

ที่วัตถุดิบที่เป็นไม้จะเผา
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ภาพท่ี 3 การวางถังขนาด 200 ลิตร

 ด้วยการใช้ถงัน�า้มนัขนาด 200 ลติร ซ่ึงจะท�าให้คณุภาพของถ่านแตกต่างกนั และมผีลต่อ

การเจรญิเตบิโต และผลผลติของพืชแตกต่างกนั รวมทัง้งานวจิยัได้ขยายผลจากพืชไร่สูพื่ชสวน เช่น 

พรกิ และเมล่อน เป็นต้น 

 ดงันัน้ องค์ความรูเ้ร่ืองการจดัการซากพืชทีเ่หลือจากการเกษตร และซากพชืทีม่อียู่ใน

ชมุชน รวมทัง้การผลติ และใช้ถ่านชีวภาพท้ังในครัวเรอืน และทางการเกษตรทีท่มีวิจยัมจีะสามารถ

น�ามาถ่ายทอดสูชุ่มชน และผูท้ีส่นใจน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการด�ารงชีวติ และยกระดบัคุณภาพ

ชวีติคนในชมุชนบนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงได้

 องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่ได้จัดการ มี 4 องค์ความรู้ ดังนี้

 1) การผลติ และการใช้ถ่านชวีภาพและน�า้ส้มควนัไม้ 

 การท�าเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน�า้มนัขนาด 200 ลติร (ทัง้แบบแนวนอนและแนวตัง้) สามารถ

เกบ็น�า้ส้มควนัไม้น�าไปใช้ในทางการเกษตรได้ โดยส่วนประกอบและขัน้ตอน มดีงัต่อไปนี้ 

 ส่วนประกอบของเตาเผาถ่าน ประกอบด้วย 

 -  ถงัน�า้มนัหรือถังเหลก็ขนาด 200 ลติร

 -  ข้องอฉากใยหนิขนาด 4 นิว้

 -  ท่อตรงใยหินขนาด 4 นิว้ ยาว 1 เมตร

 -  อฐิบล๊อค 5 ก้อน

 -  อฐิแดง 1 ก้อน

  ขัน้ตอนการท�าเตาเผา 

 -  น�าถังที่เปิดฝาด้านหน้า และเจาะรูด้านท้ายขนาด 5 น้ิว มาวางไว้ตรงกลางระหว่าง

เสาค�้ายัน โดยให้รูกลมที่เจาะอยู่ด้านล่างใช้อิฐแดงรองถังใช้กระเบ้ืองหรือก่ออิฐบล๊อคเป็นแนว

ท�าเป็นรั้วกันดินฉนวนโดยมีระยะห่างจากผนัง 20 เซนติเมตร (ภาพที่ 3)
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 - น�าท่อข้องอใยหนิ ประกอบกับตวัถังทีช่่องด้านท้าย ต่อข้องอด้วยท่อตรงใยหนิยาว 1 เมตร 

ปักเสาเพือ่ประคองท่อตรง และใช้ดนิโคลนหรอืปนูยารอยต่อระหว่างถงักบัข้องอ และข้องอกบัท่อตรง 

(ภาพที่ 4)

ภาพท่ี 4 การต่อข้องอและใช้ดินโคลนหรือปูนยารอยต่อระหว่างถังกับข้องอ และข้องอกับท่อตรง

 -  ใช้เศษกระเบือ้งปิดด้านข้างและ

ท้ายถัง ให้มีลกัษณะเป็นกล่อง และบรรจุดิน

เป็นฉนวนให้เตม็  วางไม้หมอนขวางเพือ่ให้เกิด

ช่องอากาศด้านล่าง จดัเรยีงไม้ทีต้่องการเผา

เข้าเตา   โดยให้ไม้ท่อนใหญ่อยู ่ด้านบน

 ไม้เล็กอยู่ด้านล่าง (ภาพที่ 5) ภาพที่ 5  การบรรจุดินให้เต็มกล่อง การวางไม้หมอนขวาง        
            และการจัดเรียงไม้ในเตา

 -  ใช้ฝาถังที่ตัดเป็นช่องแล้วปิดเตา   โดยให้ช่องอากาศอยู่ด้านล่าง ใช้อิฐบล็อกก่อเป็น

ช่องอากาศเข้า   ยาแนวส่วนต่อทั้งหมด (รวมทั้งฝาถัง) ด้วยดินเหนียว  โดยให้อากาศสามารถเข้า

ได้เฉพาะด้านหน้า และออกได้เฉพาะปล่องด้านหลัง ห้ามมีรอยรั่ว (ภาพที่ 6)

ภาพท่ี 6 การปิดเตา และท�าช่องอากาศ
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 ขั้นตอนการเผาถ่าน และเก็บน�้าส้มควันไม้

 -  เริ่มท�าการจุดไฟ บริเวณหน้าเตาที่ห้องเผาไหม้ด้านหน้าค่อยๆ ใส่เชื้อเพลิง ความร้อน

จะกระจายเข้าไปสู่ในตัวเตา  เพื่อไล่อากาศเย็นและความชื้นที่อยู่ในเตาและเนื้อไม้  (ภาพที่ 7) 

ช่วงนี้ควันที่ออกมาตรงปล่องควันจะเป็นควันสีขาว (ไอน�้า) กลิ่นเหม็น 

ภาพที่ 7  การจุดไฟหน้าเตาเผาถ่าน

 -  เผาไปอกีระยะหนึง่ ควนัสขีาวจะเริม่บางลง และเปลีย่นเป็นสเีทา ลดการป้อน จนหยุด

ให้เชื้อเพลิง และควบคุมอากาศโดยการหรี่ช่องหน้าเตาเหลือสัก 2 นิ้ว (20-30 ตารางเซนติเมตร) 

(ภาพที่ 8)

  - หลงัจากหยดุป้อนเชือ้เพลิงหน้าเตา จะสงัเกตสขีองควนัทีป่ากปล่อง เป็นสขีาวอมเหลอืง 

และมกีล่ินฉนุแสบจมกู ช่วงนีใ้ห้เริม่เก็บน�า้ส้มควนัไม้  โดยให้หร่ีหน้าเตาลง เหลือสัก 1 นิว้ ให้อากาศเข้า 

และรกัษาอุณหภมูใินเตาให้นานทีส่ดุ จะได้น�า้ส้มควนัไม้มาก (ภาพที ่9) น�า้ส้มควนัไม้จะแบ่งออกเป็น 

3 ชัน้  

 ชัน้บนสดุ เป็นน�า้มนัใส  

 ชัน้กลางเป็นของเหลวใสสชีา คอื น�า้ส้มควนัไม้ 

 ชัน้ล่างสดุ เป็นของเหลวสดี�าข้น คือ น�า้มันดนิ 

ภาพที่ 8 การสังเกตสีควัน
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 หากเอาผงถ่านมาผสม 5% โดยน�า้หนกั ผงถ่านจะดดูซับทัง้น�า้มนัใส และน�า้มนัดนิทีแ่ขวนลอย

อยู่ให้ตกตะกอนไปชั้นล่างสุดเร็วขึ้น เพียงประมาณ 45 วัน

 การใช้ในการเกษตร เนือ่งจากน�า้ส้มควันไม้ทีมี่ความเข้มข้นสงูมฤีทธิใ์นการฆ่าเชือ้ท่ีรนุแรง 

เนื่องจากมีความเป็นกรดสูง และมีสารประกอบ เช่น เมทานอล และฟีนอล ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้ดี 

เมือ่น�ามาเจอืจาง 200 เท่า จุลนิทรย์ีทีเ่ป็นประโยชน์และต่อต้านเชือ้แบคทเีรยีจะเพิม่ปรมิาณมากขึน้ 

เนื่องจากได้รับสารอาหารจากกรดน�้าส้ม น�้าส้มควันไม้จึงใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ดี

ภาพท่ี 9 การเก็บน้�าส้มควันไม้ในระหว่างการเผาถ่าน

 -  เมือ่ควนักลายเป็นสนี�า้เงนิ  ให้เปิดหน้าเตา เพ่ือให้อากาศร้อน เข้าไปไล่สารตกค้างในเตา 

และไม้จะเป็นถ่านบริสุทธิ์ โดยเปิดหน้าเตาครึ่งหนึ่ง ทิ้งไว้สัก 30 นาที เมื่อสีของควันมีสีฟ้าใสๆ 

แสดงว่าไม้เริม่เป็นถ่านใกล้หมด สารตกค้างเหลอืน้อย ให้ปิดหน้าเตาและปล่องให้สนทิด้วยดนิเหนียว 

ไม่ให้อากาศเข้า   ทิง้ให้เยน็ ประมาณ 8 ชม. จงึเปิดเอาถ่านออกมาใช้ได้ (ภาพท่ี 10) ทีเ่ป็นไม้จะเผา

ภาพที ่10 การปิดหน้าตาด้วยดนิเหนยีวเม่ือควันกลายเป็นสีน�า้เงิน
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2)  การผลิต และการใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน

 การผลิตเตาชีวมวลจากวัสดุรอบตัวที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และลดต้นทุนการผลิต โดยได้แบ่งเตาชีวมวล ออกเป็น 2 แบบ คือ 

เตาชีวมวลสองชั้น และ เตานรก

 2.1) เตาชีวมวลสองชั้น

  ส่วนประกอบ 

 - ปี๊บ 1 ใบ ที่ไม่ต้องปิดฝา

 - ถังสีเหล็กไม่ใช้แล้ว

 - มีดปลายแหลม

 วิธีการท�า 

 - น�าถังสีเหล็กมาเจาะรูรอบๆๆ ให้ทั่วโดยแต่ละรูห่างกันประมาณ 5 เซนติเมตร

 - ปี๊บใช้มีดปลายแหลมเจาะรูเป็นรูปสีเหลียมผืนผ้า ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 

สูงประมาณ 5 เมตร เพื่อเป็นที่ส�าหรับให้ขี้เถาออกมาจากเตา  (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 รูที่เจาะบริเวณปี๊บเพื่อเป็น

             ช่องให้เอาขี้เถ้าออก

 - น�าถังสีไปวางบนฝาด้านบนของปี ๊บเพื่อ

วัดขนาด และท�าการตัดปี๊บให้ได้ขนาดพอดีกับถังสี

ใส่ลงไปได้ซึ่งถังสีจะค้างอยู่บนปี๊บพอดี  (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 การวางถังสีบนฝาปี๊บเพื่อท�าการวัดขนาด

             และตัดปี๊บ
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 วิธีการใช้เตาชีวมวล

 -  น�าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ข้ีเล่ือย ใบไม้ หรือก่ิงไม้ มาใส่ลงในส่วนของ

ถังสีด้านในประมาณครึ่งถัง แล้วจุดไฟ

 -  เมื่อไฟติดให้เติมเศษพืชลงไปทีละนิด ไฟจะติดเรื่อยๆ หากเป็นเศษพืชที่มีความชื้นสูง

ช่วงแรกจะควันเยอะ รออีกสักพักจะควันแถบไม่มี เนื่องจาก ควันถูกน�าไปใช้ในการเผาไหม้อีกรอบ 

ท�าให้ควันน้อย (ภาพที่ 13)

 -  หากต้องการเพ่ิมไฟให้แรงอีกก็ใส่เศษพืชลงไปหรือก่ิงไม้หักเป็นท่อนขนาดประมาณ 10 

เซนติเมตร  ได้เรื่อยๆ  ซึ่งความร้อนสามารถอยู่ได้ไม่ต่�ากว่า 6 ชั่วโมง

ภาพที่ 13 การเติมเชื้อเพลิงจากเศษพืช และการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงจากเตาชีวมวล           

 2.2) เตานรก

   เตานรก เป็นเตาชวีมวลอกีแบบหนึง่ การเรยีกเตานรก เน่ืองจากความร้อนทีไ่ด้มคีวามร้อน

สูงมาก และอยู่ได้นานประมาณ 6 ชั่วโมง 

 ส่วนประกอบ 

 - ปี๊บ 1 ใบ เปิดฝาด้านบนออก

 - กระป๋องกาแฟ หรือ กระป๋องปลากระป๋องที่เอาฝาหัวและท้ายออก

 - ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร

 - มีดปลายแหลม

 วิธีการท�าและการใช้งาน 

 - น�าปี๊บที่เปิดฝาด้านบนออกแล้วมาเจาะรูปเป็นวงกลมขนาดเท่ากับกระป๋องกาแฟ หรือ 

กระป๋องปลากระป๋อง โดนเจาะด้านล่างของปี๊บสูงขึ้นมาจากก้นปี๊บประมาณ 10 เซนติเมตร

 - น�าเอากระป๋องกาแฟใส่ไปที่ช่องที่เจาะไว้ โดยให้ปลายกระป๋องที่ใส่เข้าไปอยู่ส่วนกลาง

ของปี๊บพอดี (ภาพที่ 14)
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 -  น�าท่อ PVC ใส่ลงไปในปี๊บโดยให้ท่อชิดกับปลายกระป๋องพอดี

 -  น�าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย หรือใบไม้ น�ามาเทใส่ลงไปใน

ช่องวางที่เหลือระหว่างท่อกับปี๊บ โดยอัดให้แน่นจนเต็ม (ภาพที่ 15)

 -  ยกท่อ PVC ออก และท�าการจุดไฟบริเวณช่องกระป๋องกาแฟด้านนอก (ภาพที่ 16)

 -  รอไฟติดความร้อนจะค่อยไหมเศษวัสดุ และมีควันน้อย 

 -  สามารถใช้ขาตั้งเตาแก๊สมาวางรองหม้อส�าหรับท�ากับอาหารได้

ภาพที่ 14 การใส่กระป๋องกาแฟในปี๊บ

ภาพที่ 15  การใส่เศษพืชลงในปี๊บพร้อมอัดให้แน่น
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ภาพที่ 16  การจุดเตา และ    

              การเผาไหม้ของ

              เตาแบบชั้นเดียว

 คุณสมบัติ และคุณภาพของซากพืชแต่ละประเภท เพื่อที่จะท�าให้สามารถจัดการซาก

พืชท่ีมีอยู่ในท้องถิน่เพ่ือใช้ในการปรบัปรงุดนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของ

ธาตอุาหารในดินทีม่ต่ีอพืช การจัดการซากพชืทีมี่อยูใ่นท้องถ่ินเพือ่ใช้ปรบัปรุงดนิ จ�าเป็นต้องมคีวามรู้

พืน้ฐานเกีย่วกับซากพชืต่างๆ 

 3.1) ความรู้เบื้องต้นถึงปัญหาของการเสื่อมโทรมของดิน

 การที่สภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น และมี

ทั้งพื้นที่ที่เป็นที่ดอนและที่ลุ่มซึ่งใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด (ภาพที่ 17) การที่มี

สภาพภูมิประเทศดังกล่าวท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารจากดินได้ง่าย เกิดการสูญเสีย

ธาตอุาหารจากดนิโดยการไหล่บ่า และชะล้างของดินเป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลง

พืน้ทีก่ารใช้ประโยชน์ (รปูที ่18) เช่น จากพืน้ทีป่่าเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูพชืไร่ จากท่ีนาเป็นทีป่ลกูพชืไร่ 

พืชสวน เป็นต้น ซึ่งเกิดการท�ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเสื่อมโทรของดิน 

3)  การจัดการซากพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงดิน

ภาพที่ 17  สภาพ
ภูมิประเทศและการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ใน
การท�าการเกษตร
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ภาพที่ 18  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่ามาเป็นพื้นที่ท�าการเกษตร

 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญของดินเสื่อมโทรม ได้แก่

 - ดินมีอินทรียวัตถุต่�า อาจเห็นได้จากดินชั้นบนไม่ค่อยด�า และไม่ร่วน

 - ดินมีธาตุอาหารพืชต่�า (ดินจืด)

 - เกิดการกร่อนของดิน เนื่องจากการสูญเสียดิน

 - ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น

 - ดินมีสัตว์และจุลินทรีย์ในดินลดลง

ภาพที่ 19 

 ลักษณะดิน 

ก) ดินที่มีความอุดม  

    สมบูรณ์ 

ข) ดินขาดความอุดม

สมบูรณ์ 

ค) ดินจืด 

ง) และ 

จ) ดินที่เกิดจากการ

   ร่อนของดิน
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ภาพที่ 20  ดินที่มีความเป็นกรดที่มีการใส่สารปรับปรุงดิน

  ที่มา: Hue (1992)

ภาพที่ 21  ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีจะมีสัตว์ในดินอาศัยอยู่

 การปรับปรุงดินควรใช้อินทรียวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เศษเหลือจากการเกษตรทั้งพืช 

และสัตว์ ส่วนที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการน�าเศษซากต่างๆ ผ่าน

กระบวนการหมัก (ปุ๋ยหมัก) เป็นต้น 

 3.2) หลักการเลือกใช้อินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงดิน

 คุณภาพซากอินทรีย์เป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ เพื่อให้สามารถ

วางแผนจัดการซากอินทรีย์แต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์

ของดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชท่ีปลูกมากท่ีสุด ดังน้ันจึงมีการจ�าแนกคุณภาพซากอินทรีย์

ดังภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22  คุณภาพของซากอินทรีย์

  ที่มา : Plam et al. (2001)

 การแบ่งวัสดุอินทรีย์ตามชนิดของพืช

 พืชตระกลูถัว่ และไม่ใช่พชืตระกูลถ่ัว ซ่ึงจะมปีรมิาณธาตอุาหารทีเ่ป็นองค์ประกอบแตกต่าง

กัน โดยธาตุอาหารหลักที่มีผลต่อการเป็นประโยชน์ของวัสดุอินทรีย์ คือ ไนโตรเจน ซึ่งจะมีผลต่อ

ค่า C/N ratio หากค่า C/N ratio ต�่า แสดงว่ามีปริมาณไนโตรเจนสูงเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ

ปริมาณของคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบในวัสดุอินทรีย์นั้นๆ ซึ่งจะท�าให้ความเป็นประโยชน์ของ

ธาตุอาหารสูงท�าให้พืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ มักพบในพืชตระกูลถั่ว เช่น ครามขน ถั่วลิสง 

มะขาม และกระถินยักษ์ เป็นต้น (ภาพที่23) ในทางตรงกันข้าม หากค่า C/N ratio สูง แสดงว่ามี

ปริมาณคาร์บอนสูงกว่าปริมาณไนโตรเจนมาก ซึ่งจะท�าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต�่า

โดยเฉพาะในระยะแรกของการใส่วัสดุอินทรีย์ลงในดินซึ่งท�าให้พืชแสดงอาการขาดได้ซึ่งมักพบใน

พืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ตัวอย่างเช่น ฟางข้าว ใบอ้อย และใบยูคาลิปตัส เป็นต้น (ภาพที่ 24) 
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พืชตระกลูถั่ว

ภาพที่ 23  องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชตระกูลถั่ว          ที่มา: พจนีย์ (2551) 

ไม่ใช่พืชตระกลูถั่ว

ภาพที่ 24  องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว          ที่มา: พจนีย์ (2551) 
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 อย่างไรกต็าม นอกจากปรมิาณไนโตรเจนในวัสดอุนิทรย์ีแล้ว ปรมิาณลกินนิ โพลฟีีนอลส์ 

และเซลลโูลส ยงัเป็นส่วนประกอบส�าคญัท่ีมผีลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารในวสัดอุินทรีย์ 

โดยเฉพาะลิกนินเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ของพืชท�าให้เซลล์พืชแข็งแรง อยู่ร่วมกับเซลลูโลส

ซึ่งลิกนินจะมีผลท�าให้การย่อยสลายของเซลลูโลสลดลงท�าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร

ลดลง เนื่องจากการย่อยสลายเกิดขึ้นได้ยาก เช่นเดียวกันกับโพลีฟีนอลส์ ซึ่งมีเป็นสารประกอบที่

ต้านทานการย่อยสลายท�าให้มีการสลายตัวและปลดปล่อยธาตอุาหารอย่างช้าๆ และเป็นประโยชน์

ต่อพืชในระยะยาว ซึ่งพืชตระกูลถั่วจะมีองค์ประกอบเหล่านี้ต�่ากว่าพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว

 การแบ่งวัสดุอินทรีย์ตามชั้นคุณภาพ

 1)  คุณภาพชั้นที่ 1: สามารถใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว

 เป็นวัสดอุนิทรีย์ทีมี่ปริมาณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสงู แต่มปีรมิาณลิกนนิ และโพลีฟีนอลส์ต�่า 

ตัวอย่างเช่น ครามขน จามจุรี และกระถินยักษ์ (ภาพที่ 25)

 2)  คุณภาพชั้นที่ 2: ผสมปุ๋ยเคมีหรือวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง 

 เป็นวสัดอุนิทรีย์ทีมี่ปรมิาณไนโตรเจนสงูแต่มปีรมิาณลกินนิ และโพลีฟีนอลส์สูง ตวัอย่างเช่น  

ใบสะเดา (ภาพที่ 26)

 3)  คุณภาพชั้นที่ 3: ผสมกับปุ๋ยเคมีหรือท�าปุ๋ยหมัก

 เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมาณไนโตรเจนไม่สูงแต่มีปริมาณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง 
ตัวอย่างเช่น ฟางข้าว ใบอ้อย (ภาพท่ี 27) ปริมาณไนโตรเจนไม่เพียงพอต้องเสริมด้วยปุ๋ยเคมี

หรือน�าไปท�าปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ในช่วงระยะแรกไม่ท�าให้พืชแสดงอาการขาด

 4)  คุณภาพชั้นที่ 4:  ให้ใส่คลุมดินเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

 เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมาณไนโตรเจน ลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง ตัวอย่างเช่น มะขาม 

ใบพลวง (ภาพที่ 28) ซึ่งจะทนต่อการย่อยสลายจึงท�าให้คงอยู่ในดินได้นาน

ภาพที่ 25  ตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภาพชั้นที่ 1                      ที่มา: ปัทมา และคณะ (2559)
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ภาพที ่26  ตวัอย่างวสัดอุนิทรย์ีทีมี่คณุภาพชัน้ท่ี 2                

              ที่มา: ปัทมา และคณะ (2559)

ภาพที ่27  ตวัอย่างวัสด ุ 

              อนิทรีย์ทีม่ี   

              คณุภาพชัน้ที ่3

ที่มา: ปัทมา และคณะ 

        (2559)

ภาพท่ี 28  ตวัอย่างวสัดุ 

              อนิทรย์ีท่ีมี

              คณุภาพช้ันท่ี 4              

ที่มา: ปัทมา และคณะ 

       (2559)
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 3.3) หลักการผสมสารอินทรีย์

 การใช้วัสดุอินทรีย์ลงในดินไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชทันที และอาจท�าให้พืชแสดง

อาการขาดอย่างรุนแรง และส่งผลต่อผลผลิตของพืชได้ ดังนั้น การมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ

ของวัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดท�าให้สามารถเลือกสารอินทรีย์มาผสมเพื่อให้เกิดความเป็นประโยชน์

เพิ่มขึ้นโดยอาศัยหลักการผสมสารอินทรีย์ท่ีคุณภาพสูงกับสารอินทรีย์ที่มีคุณภาพต�่าเข้าด้วยกัน

แล้วจึงใส่ในดินซึ่ง

 -  เมื่อสารอินทรีย์ผสมเกิดการย่อยสลายในดินโดยจุลินทรีย์ในดินเข้ามากระท�า

 -  สารอนิทรีย์คณุภาพสงูเป็นฝ่ายให้ไนโตรเจน ส่วนสารคณุภาพต�า่เป็นฝ่ายให้สารประกอบ

คาร์บอน เช่น ลิกนิน และเซลลูโลส ระหว่างการย่อยสลาย

 -  ผลกค็อื ท�าให้ดนิดี มคีวามอดุมสมบรูณ์ขึน้ เพราะเกิดการให้ธาตอุาหาร เช่น ไนโตรเจน 

และเกิดการสร้างสารฮวิมสั (สารอินทรย์ีทีท่�าให้ดนิด�า)

 -  อย่างไรก็ตาม เราจะต้องผสมสารอินทรีย์ต่างคุณภาพให้มีปริมาณที่สมดุลกัน เพื่อให้

มีไนโตรเจนและคาร์บอนที่พอเหมาะต่อการย่อยสลาย  

4)  การผลิตถ่านแกลบโดยใช้เตาเผาอย่างง่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการใช้ถ่านเพื่อการหุงต้ม แต่ถูกน�ามาใช้

เป็นสารปรบัปรุงดนิน้อยมาก ยกเว้น การใช้ข้ีเถ้าถ่านท่ีมกีารน�าไปใช้ใส่ดินเพือ่เพ่ิมความอดุมสมบรูณ์

ของดนิ 

 แกลบ เป็นวัสดุอินทรย์ีทีเ่หลอืใช้ทางการเกษตรซ่ึงมีอยูจ่�านวนมากในชมุชน เป็นวัสดทุีเ่หมาะ

กบัการน�ามาผลิตเป็นถ่านเพือ่น�าไปใส่ดนิเพ่ือปรบัปรงุดนิ และเพือ่การผลติพชื เนือ่งจาก ถ่านแกลบ

มขีนาดเลก็ไม่ต้องท�าการบดให้ละเอยีด การผลิตถ่านแกลบโดยลดต้นทุนต�า่ และใช้ทรัพยากรทีม่อียู่

ในชุมชนน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การผลิตถ่านแกลบโดยใช้เตาอย่างง่าย มีขั้นตอน

ดังนี้

 วัสดุอุปกรณ์

 -  ปี๊บเปิดฝาหนึ่งด้าน 1 ใบ

 -  สงักะสแีผ่นเรียบขนาดประมาณ กว้าง 80 เซนตเิมตร ยาว 100 เซนตเิมตร จ�านวน 1 แผ่น

 -  มีดปลายแหลม

 -  ลวด

 -  แกลบดิบ

 -  เศษฟางข้าวหรือเศษหญ้า
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 วิธีการท�า

 -  การท�าเตาเผา ใช้มีดปลายแหลมเจาะปี๊บด้านข้างขอบๆ เป็นช่องๆ ทั้งส่ีด้าน และ

ด้านบนของปี๊บที่ยังไม่ได้เปิดฝาให้มีขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แล้วใช้

แผ่นสังกะสีม้วนให้เป็นท่อส�าหรับให้ควันออก และมัดด้วยลวด แล้วใส่ลงในช่องที่เจาะไว้ด้านบน

โดยท่อควรจะมีความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร (ภาพที่ 29) 

ภาพที่ 29  เตาเผาถ่านแกลบอย่างง่าย

 -  น�าฟางข้าวหรือเศษหญ้าที่จะเป็นเชื้อเพลิงม้วน

และใส่ลงไปด้านล่างของปี๊บ (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30  การใส่ฟางข้าวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผา

 -  จุดไฟที่ฟางข้าวหรือเศษหญ้าแล้วคว�่าปี๊บลง 

(ภาพ 31)

ภาพที่ 31  การจุดไฟภายในปี๊บ
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 -  น�าแกลบมาเทรอบๆ ปี๊บจนท่วม ปริมาณแกลบ

หากกองใหญ่จะใช้เวลาในการเผานานขึ้น (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32  ขั้นตอนเทแกลบรอบๆ ปี๊บ

 -  คอยเขี่ยแกลบด้านล่างขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการไหม้ที่ทั่วถึง (ภาพที่ 33)

ภาพที่ 33  การเผาถ่านแกลบที่ต้องคอยเฝ้าให้เกิดการไหม้ที่ทั่วถึง

 -  พอแกลบเร่ิมเป็นถ่านทัง้หมดให้ล้มเตาลงและใช้น�า้รดเพือ่หยดุการเผาไหม้ (ภาพที ่34)

ภาพที่ 34  การใช้น�้ารดกองถ่านแกลบ  

 -  ตากถ่านแกลบจนแห้งเก็บใส่กระสอบน�าไปใช้ในการปรับปรุงดินต่อไป
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 5)  การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช

 ถ่านชีวภาพ (Biochar) คือ วัสดุอินทรีย์ที่ถูกเผาในสภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต�่าหรือ

ไม่มีออกซเิจน ด้วยอณุหภมูสูิง 300-600 °C ซ่ึงเรยีกกระบวนการน้ีว่า กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) 

(Bruun, 2011)  มนีกัวิทยาศาสตร์จ�านวนมากให้ความสนใจในการใช้ถ่านชวีภาพเป็นวสัดปุรบัปรงุดิน 

(soil amendment) (Glasser et al., 2002; Topolianz et al., 2007; Masulili et al., 2010) 

เน่ืองจาก ผลการศึกษาบ่งชี้ว ่า การใส่ถ่านชีวภาพลงไปในดินช่วยปรับปรุงสมบัติของดิน 

(Lehman et al., 2003; Liang et al., 2006; Chan et al., 2007) ถ่านชีวภาพ (biochar) 

ซึง่กค็อื อนิทรียวตัถทุีถ่กูเผาเป็นถ่านแล้วเช่นเดยีวกันกับ ถ่าน (charcoal) แต่มคีวามแตกต่างกนัตรงที่ 

ถ่านส่วนมากมีวัตถุประสงค์ผลิตเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน และใช้ในการหุงต้มเป็นส่วนใหญ่ แต่

ขณะที่ถ่านชีวภาพจะใช้ส�าหรับใส่ลงไปในดินส่วนองค์ประกอบต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกัน 

(Verheijen et al., 2010) 

 5.1) คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ

  จากการตรวจเอกสาร ร่วมกับผลการศึกษาของคณะด�าเนินงาน (เสาวคนธ์, 2559; 

เสาวคนธ์, 2557; เสาวคนธ์, 2556; เสาวคนธ์ และศศธิร, 2554) สามารถสรปุคุณสมบตัขิองถ่านชีวภาพ

ดังนี้ 

 ความพรุน และพื้นที่ผิว : โครงสร้างของถ่านชีวภาพมีผลต่อสมบัติของถ่านชีวภาพ เช่น 

ความพรุน และพ้ืนทีผ่วิซึง่เป็นสมบตับิางประการของถ่านชีวภาพทีม่บีทบาทส�าคญัต่อความอดุมสมบูรณ์

ของดิน การเผาถ่านชีวภาพในสภาพที่อุณหภูมิแตกต่างกันจะมีผลท�าให้พื้นที่ผิว และความพรุน

แตกต่างกนัและมส่ีงผลต่อความสามารถในการอุม้น�า้ ความจใุนการดดูซบั และความสามารถในการ

หมุนเวียนธาตุอาหารที่แตกต่างกันด้วย การเพิ่มขึ้นของความพรุนและพื้นที่ผิวของถ่านชีวภาพมี

ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของการเผา กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเพิ่มขึ้นจะท�าให้พื้นที่ผิว 

และความพรุนของถ่านชีวภาพเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิว และ

ความพรุนของถ่านชีวภาพเม่ืออุณหภูมิที่ใช้เผาเพิ่มขึ้นก็มีผลท�าให้ปริมาณของคาร์บอน และสาร

ที่ระเหยได้ (volatile matter) ลดลงด้วย การใส่ถ่านชีวภาพลงไปในดินเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสูงขึ้น

อาจมีผลต่อความสามารถในการอุ้มน�้าของดินได้ 

 ปรมิาณธาตอุาหาร : โดยทัว่ไปปริมาณธาตอุาหารทีอ่ยูใ่นถ่านชวีภาพจะขึน้อยูก่บัปริมาณ

ธาตุอาหารในวัตถุดิบ ถ่านชีวภาพที่ผลิตจากปุ๋ยคอกหรือกระดูกจะมีปริมาณธาตุอาหารสูง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟอสฟอรัส (6.1% ฟอสฟอรัส ในถ่านจากมูลสุกร และ2.2% ฟอสฟอรัส 

ในถ่านจากมลูไก่) (Tsai et al., 2001; Huang et al., 2011) ถ่านชวีภาพซึง่ผลิตจากวตัถดุบิทีไ่ด้จากพืช 

เช่น ไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะมีปริมาณธาตุอาหารต�่า (0.04 และ 0.001% ฟอสฟอรัส ในเปลือก 



26  

และแก่นไม้ยูคาลิปตัส) (FAO, 1985) ในขณะที่วัตถุดิบซึ่งเป็นใบไม้ และของเสียจากกระบวนการ

แปรรูปอาหารจะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่า (0.95% ฟอสฟอรัส ในใบถั่วลิสง) (Yuan, et al., 

2011) นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมของการเผาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมาณ และความเป็น

ประโยชน์ของธาตุอาหารของถ่านชีวภาพ โดยการเผาในสภาพทีอุ่ณหภมูสิงูอาจท�าใหป้ริมาณและ

ความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนลดลง 

 ความจใุนการแลกเปลีย่นแคตไอออน : ความจใุนการแลกเปลีย่นแคตไอออน คอื ความ

สามารถในการดูดซับธาตุอาหารที่เป็นประจุบวก และจะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาในดินเพื่อให้พืช

สามารถใช้ประโยชน์ได้ ถ่านชีวภาพที่มีค่า CEC สูงมีความสามารถในการดูดซับธาตุโลหะหนัก 

และสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น สารก�าจัดแมลง และวัชพืช (Navia and 

Crowley, 2010) ดังนั้น การใส่ถ่านชีวภาพลงไปในดินที่ท�าการเกษตรจึงเป็นผลดีในการช่วยลด

การปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม ถ่านชีวภาพที่ใช้เป็นสารปรับปรุงดินไม่ควร

จะผลิตโดยใช้อุณหภูมิสูง เพราะจะท�าให้สมบัติในดูดยึดธาตุอาหารของถ่านชีวภาพลดลง 

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ถ่านชีวภาพที่ใช้ในการปรับปรุงดินโดยทั่วไปมักมีคุณสมบัติ

เป็นด่างซึ่งจะมีผลต่อ pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมาณมากแต่ไม่ใช่ถ่านชีวภาพทั้งหมดที่มี pH 

เป็นด่าง โดยทั่วไป pH ของถ่านชีวภาพอยู่ระหว่าง 4-12 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ และสภาพแวดล้อม

ของการเผา (Bagreev et al., 2001; Lehmann, 2007) โดยเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาถ่านชีวภาพ

จะท�าให้ค่า pH ของถ่านชีวภาพบางชนิดเพิ่มขึ้น Sohi et al. (2010) ได้รายงานว่า การเพิ่ม

อุณหภูมิการเผาจาก 310 เป็น 850 ๐C ถ่านชีวภาพที่ผลิตจาก bagasse จะมี pH เพิ่มขึ้นจาก 7.6 

เป็น 9.7 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะสามารถผลิตถ่านชีวภาพที่มีค่า pH สูงได้แต่อาจจะไม่มีผลต่อ 

pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมาณไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากดินมีความจุบัฟเฟอร์ (buffering 

capacity) 

 ถ่านชีวภาพมีสมบัติในการปรับปรุงดิน ได้แก่ ความพรุน และพื้นที่ผิวสัมผัส, ปริมาณ

คาร์บอน, CEC และ pH สูง ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ท�าให้ดินมีสภาพที่เหมาะสมต่อความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหารพืช คือ ลดความหนาแน่นของดิน และเพิ่มความจุในการอุ้มน�้า, เพิ่มค่า CEC และ 

pH ในดิน, เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน 

ท�าให้พืชมีการเจริญเติบโต และผลผลิตดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใส่ถ่านชีวภาพลงไปในดินควรใส่

ร่วมกับปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน หากต้องการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช แต่หาก

ต้องการใช้เป็นสารปรบัปรุงสมบตัขิองดนิอย่างเดยีวกไ็ม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคม ีนอกจากน้ี ถ่านชีวภาพ

ยงัช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยการกกัเกบ็คาร์บอนได้ปรมิาณมากกว่าการใส่สารอินทรีย์

อื่นๆ สมบัติของถ่านชีวภาพมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม

ของการเผา เช่น อุณหภูมิที่ใช้เผา และวิธีการเผา เป็นต้น
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 5.2) การน�าถ่านชีวภาพไปใช้ในการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช

 การใส่ถ่านชวีภาพเพือ่การปรบัปรุงดนิ และการผลติพชื เนือ่งจากมวีสัดอุนิทรย์ีหลายชนิด

ในท้องถิน่ หรอืทีเ่หลอืจากการเกษตรทีส่ามารถน�ามาใช้ผลิตถ่านชวีภาพได้ แต่บางชนดิมขีนาดใหญ่

ดงันัน้การน�าไปใช้ในการปรบัปรงุดินจะท�าให้เกดิประโยชน์ต้องใช้เวลานาน เนือ่งจากพืน้ทีผ่วิสัมผัส

ระหว่างถ่านชีวภาพกบัดินมน้ีอยกว่าถ่านชีวภาพผลติจากวสัดอุนิทรีย์ทีม่ขีนาดเลก็ ดังนัน้การน�าเอา

ถ่านชวีภาพทีม่ขีนาดใหญ่มาใช้ในการปรับปรงุดนิและการผลติพืชนัน้สามารถด�าเนนิการตามขัน้ตอน

ต่อไปนี้

 -  ถ่านชีวภาพที่มีขนาดใหญ่ต้องท�าการบดให้มีขนาดเล็กลงโดยการทบ หรือใช้เครื่องบด

เศษซากพืชส�าหรับท�าปุ๋ย (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35  การทุบถ่านให้มีขนาดเล็กลง 

 -  การน�าไปใช้มีหลายวิธี ได้แก่ การใส่ลงในดินโดยตรง การผสมกับดินหรือปุ๋ยหมัก

ในสัดส่วนที่ไม่จ�าเป็นต้องมากอาจใส่ทีละน้อย หรืออาจจะสัดส่วน 1: 0.5 แต่ควรจะมีการใส่

ประจ�าทุกๆ ปี เพื่อปรับปรุงดิน (ภาพที่ 36)

ภาพที่ 36  การใส่ถ่านที่ผ่านการบดแล้วลงไปในดินในเพื่อการผลิตพืช



28  

 -  เนือ่งจากถ่านมปีรมิาณธาตอุาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ทีต่�า่แต่ปรมิาณของ

โพแทสเซยีมสงู ซึง่ได้จากเถ้าทีป่นอยูใ่นถ่าน ดงันัน้การใส่ถ่านอย่างเดยีวลงไปในดนิอาจมผีลท�าให้พืช

ขาดธาตุอาหารได้ จากผลการศึกษาควรท�าการใส่ถ่านร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี จะช่วย

ให้การเจริญเติบโตของพืชดีข้ึน อย่างไรก็ตาม การใส่ถ่านร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยลดปริมาณการใช้

ปุ๋ยเคมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากเดิม เช่น ข้าวจากใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง คือช่วงปักด�า และช่วงข้าวเริ่ม

ตั้งท้อง หากใส่ถ่านร่วมสามารถใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องก็ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการ

ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง (เสาวคนธ์, 2557)

ภาพที่ 37  การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับหินฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตของรากยางพาราที่ปลูกใหม่

  ที่มา : เสาวคนธ์ และคณะ (2558)
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 ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้องค์ความรู/้เทคโนโลยี

 1) การลดค่าใช้จ่ายภายในครวัเรือนด้านเช้ือเพลงิทดแทน ไม่ต�า่กว่า 70 เปอร์เซน็ต์ และ

ต้นทนุการผลติทางด้านเกษตร ไม่ต�า่กว่า 50 เปอร์เซ็นต์

 2)  การใช้เศษซากพชืทีม่ใีนท้องถิน่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

 3) แนวทางการปรบัปรงุดนิ และเพ่ิมผลผลติพืช ได้ไม่ต�า่กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ถ่าน

ชวีภาพซึง่ผลติจากทรัพยากรทีม่ใีนชมุชน

ภาพที่ 38  การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าว

  ที่มา : พัชรี (2559)
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เอกสารอ้างอิง
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