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ค าอธิบายสญัลักษณแ์ละค าย่อที่ใช้ในงานวิจัย 
 

L  = ลิกนิน (Lignin) 
N  = ธำตุไนโตรเจน (Nitrogen) 
Pp  = โพลีฟีนอลส ์(Polyphenol)  
C/N ratio = สัดส่วนระหวำ่งธำตุคำร์บอนกับธำตุไนโตรเจน  
CEC  = ค่ำควำมจุในกำรแลกเปลีย่นแคทไอออน (Cation exchange capacity) 
pH  = ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง  
>  = มำกกว่ำ 
<  = น้อยกว่ำ 
%  = ร้อยละ (Percentage) 
ºC  = องศำเซลเซียส (Degree of Celsius)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



การผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เพื่อใช้ในครัวเรือนและการผลิตพืช 

บทน า 
กำรวิจัยที่ผ่ำนมำของทีมวิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัยมุ่งเน้นเกี่ ยวกับกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อ

กำรเกษตร โดยถ่ำนที่ใช้จะเน้นเป็นถ่ำนชีวภำพที่ผลิตโดยวิธีดั้งเดิม (conventional kiln) (ภำพที่ 
1) โดยกำรร่วมมือกับเครือข่ำยกำรวิจัย ได้แก่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม 
กลุ่มวิจัยกำรจัดกำรอินทรียวัตถุของดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
ซ่ึงมีควำมรู้ และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอินทรียวตัถุ กำรใช้ถ่ำนชีวภำพในกำรปรับปรุง
ดิน และเพิ่มผลผลิตพืช กำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถ่ำนจำกวัสดุเหลือใช้ทำงเกษตร
ต่ำง ๆ และมีรูปแบบกำรผลิตถ่ำนต่ำง ๆ จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีผู้มีประสบกำรณ์ในกำรเผำ
ถ่ำน และกำรท ำเตำชีวมวล โดยเฉพำะนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีรุ่นที่ 1 จังหวัดนครพนม ซ่ึงได้รับกำร
ฝึกอบรมโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและกำรผลิตพืช ซ่ึงได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 โดยเกษตรกรที่เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนกำร
ท ำเตำเผำแบบต่ำง ๆ กำรควบคุมอุณหภูมิ และปริมำณอำกำศในระหว่ำงกระบวนกำรเผำ และกำร
ผลิตน้ ำส้มควันไม้ กำรผลิตเตำชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน (ภำพที่ 2) ดังนั้น องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ผลิตถ่ำนจึงเป็นควำมรู้ที่มีประโยชน์ และสำมำรถถ่ำยทอดให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกมีกำรด ำเนินงำนมำหลำยปี อย่ำงไรก็ตำม ถ่ำนชีวภำพนอกจำกใช้เป็น
เชื้อเพลิงส ำหรับหุงต้ม ในรูปของถ่ำน และน้ ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในทำงกำรเกษตรในกำรก ำจัด
ศัตรูพืชในไร่นำของเกษตรกร ทีมวิจัยเล็งเห็นประโยชน์ของถ่ำนชีวภำพซ่ึงมีคุณสมบัติทำงกำยภำพ 
และทำงเคมีที่เหมำะสมในกำรน ำมำใช้เป็นสำรปรับปรุงดิน ดังนั้นจึงได้ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับถ่ำน
ชีวภำพเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มกำรเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช ซ่ึงทีมวิจัย
ได้ด ำเนินกำรทดสอบกับพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย ยำงพำรำ และพริก และได้รับทุน
สนับสนุนกำรท ำวิจัยจำกทั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) ท ำให้มีประสบกำรณ์ และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ถ่ำน
เพื่อกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชได้เป็นอย่ำงดี  
 
  

 
 
 
 



ภาพที่ 1 กำรผลิตถ่ำนเพื่อใช้ในกำรหุงต้ม ผลิตน้ ำส้มควันไม้ และน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดิน และ
เพิ่มผลผลิตพืช 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กำรผลิตเตำชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน 
 
 งำนวิจัยที่ผ่ำนมำให้ผลกำรศึกษำที่ชี้ให้เห็นว่ำ กำรใส่ถ่ำนช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูด

ใช้ธำตุอำหำรโดยเฉพำะไนโตรเจนในข้ำว รวมทั้งเพิ่มผลผลิตข้ำวได้ไม่แตกต่ำงจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมี
อย่ำงเดียว นอกจำกนี้ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรเพิ่มค่ำ CEC และ pH ของ
ดิน ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำของดินเพิ่มขึ้น (Hemwong et al., 2011; Hemwong et al., 
2012; Hemwong and Cadisch, 2012; เสำวคนธ์ และศศิธร, 2554; เสำวคนธ์, 2556; เสำวคนธ์
, 2557; เสำวคนธ์, 2559; เสำวคนธ์, 2561)  

 ดังนั้น องค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรซำกพืชที่เหลือจำกกำรเกษตร และซำกพืชที่มีอยู่ใน
ชุมชน รวมทั้งกำรผลิต และใช้ถ่ำนชีวภำพทั้งในครัวเรือน และทำงกำรเกษตรที่ทีมวิจัยมีจะสำมำรถ
น ำมำถ่ำยทอดสู่ชุมชน และผู้ที่สนใจน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตคนในชุมชนบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีที่ได้จัดกำร มี 4 องค์ควำมรู้ ดังนี้ 
1) การจัดการซากพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงดิน 

คุณสมบัติ และคุณภำพของซำกพืชแต่ละประเภทมีผลตอควำมเป็นประโยชน์ของ
ธำตุอำหำรในดินที่มีต่อพืช กำรจัดกำรซำกพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อใช้ปรับปรุงดินจ ำเป็นต้องมี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับซำกพืชต่ำง ๆ เพื่อที่จะท ำให้สำมำรถจัดกำรซำกพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อใช้
ในกำรปรับปรุงดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.1) ความรู้เบื้องต้นถึงปญัหาของการเสื่อมโทรมของดิน 
กำรที่สภำพภูมิประเทศของภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นที่รำบสูงเป็นลูกคลื่น 

และมีทั้งพื้นที่ที่เป็นที่ดอนและที่ลุ่มซ่ึงใช้ประโยชน์ในกำรเพำะปลูกพืชแต่ละชนิด (ภำพที่ 3) กำรที่
มีสภำพภูมิประเทศดังกล่ำวท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยของธำตุอำหำรจำกดินได้ง่ำย เกิดกำรสูญเสีย
ธำตุอำหำรจำกดินโดยกำรไหล่บ่ำ และชะล้ำงของดินเป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลง



พื้นที่กำรใช้ประโยชน์ (รูปที่ 4) เช่น จำกพื้นที่ป่ำเป็นพื้นที่เพำะปลูกพืชไร่ จำกที่นำเป็นที่ปลูกพืชไร่ 
พืชสวน เป็นต้น ซึ่งเกิดกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ก่อให้เกิดกำรเสื่อมโทรมของดิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 สภำพภูมปิระเทศและกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในกำรท ำกำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที ่4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใชท้ี่ดินจำกพื้นที่ปำ่มำเป็นพื้นที่ท ำกำรเกษตร 
 
 ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของดินเสื่อมโทรม ได้แก่ ดินมีอินทรียวัตถุต่ ำ อำจเห็นได้จำกดินชั้นบน
ไม่ค่อยด ำ และไม่ร่วน ดินมีธำตุอำหำรพืชต่ ำ (ดินจืด) เกิดกำรกร่อนของดิน เนื่องจำกกำรสูญเสีย
ดิน ดินมีควำมเป็นกรดเพิ่มขึ้น และดินมีสัตว์และจุลินทรีย์ในดินลดลง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ลักษณะดิน ก) ดินที่มีควำมอดุมสมบูรณ์ ข) ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์  

 ค) ดินจืด ง) ดินพังทลำย และ จ) ดินที่เกิดจำกกำรกร่อนของดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ดีจะมีสัตว์ในดินอำศัยอยู ่
 
 
 
 
 
 
 

คก ข

ง จ



 กำรปรับปรุงดินควรใช้อินทรียวัตถุทีห่ำได้ในท้องถิ่น เช่น เศษเหลือจำกกำรเกษตรทั้ง
พืช และสัตว ์ ส่วนที่เหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร และกำรน ำเศษซำกต่ำง ๆ 
ผ่ำนกระบวนกำรหมกั (ปุย๋หมกั) เป็นตน้  

1.2) หลักการเลือกใช้อินทรียวตัถุเพื่อปรับปรุงดิน 
คุณภำพซำกอินทรีย์เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญ เพื่อให้

สำมำรถวำงแผนจัดกำรซำกอินทรีย์แต่ละชนิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อควำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน กำรเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชที่ปลูกมำกที่สุด  

กำรแบ่งวัสดุอินทรีย์ตำมชนิดของพืช 
พืชตระกูลถั่ ว  และไม่ ใช่พืชตระกูลถั่ว  ซ่ึงจะมีปริมำณธำตุอำหำรที่ เป็น

องค์ประกอบแตกต่ำงกัน โดยธำตุอำหำรหลักที่มีผลต่อกำรเป็นประโยชน์ของวัสดุอินทรีย์ คือ 
ไนโตรเจน ซ่ึงจะมีผลต่อค่ำ C/N ratio หำกค่ำ C/N ratio ต่ ำ แสดงว่ำมีปริมำณไนโตรเจนสูงเป็น
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปริมำณของคำร์บอนที่เป็นองค์ประกอบในวัสดุอินทรีย์นั้น ๆ ซ่ึงจะท ำให้ควำม
เป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรสูงท ำให้พืชสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ มักพบในพืชตระกูลถั่ว เช่น 
ครำมขน ถั่วลิสง มะขำม และกระถินยักษ์ เป็นต้น (ภำพที่ 7) ในทำงตรงกันข้ำม หำกค่ำ C/N 
ratio สูง แสดงว่ำมีปริมำณคำร์บอนสูงกว่ำปริมำณไนโตรเจนมำก ซ่ึงจะท ำให้ควำมเป็นประโยชน์
ของธำตุอำหำรต่ ำโดยเฉพำะในระยะแรกของกำรใส่วัสดุอินทรีย์ลงในดินซ่ึงท ำให้พืชแสดงอำกำร
ขำดได้ซ่ึงมักพบในพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ตัวอย่ำงเช่น ฟำงข้ำว ใบอ้อย และใบยูคำลิปตัส เป็นต้น 
(ภำพที่ 8)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชตระกูลถั่ว 
   ท่ีมา: พจนีย์ (2551) 

กลุ่มวัสดุอินทรีย์พืชตระกูลถั่ว 

ไนโตรเจน = 4.3 % ลิกนิน = 6.5 
% 

ไนโตรเจน = 4.0 % ลิกนิน = 8.5 
% 
โพลีฟีนอลส์ = 0.9 % 

ไนโตรเจน = 3.0 % ลิกนิน = 
11.3 % 
โพลีฟีนอลส์ = 2.5 % 

ไนโตรเจน = 2.2 % ลิกนิน = 4.9 % 
โพลีฟีนอลส์ = 2.3 % เซลลโูลส = 36 
% 

ไนโตรเจน = 1.2 % ลิกนิน = 8.8 
% 

ไนโตรเจน = 0.8 % ลิกนิน = 17.2 % 
โพลีฟีนอลส์ = 2.7 % เซลลโูลส = 
21% 

ครามขน จามจุร ี กระถินยักษ์ 

ถ่ัวลิสง ประดู ่ มะขาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 8 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว 
  ท่ีมา: พจนีย์ (2551) 
 กำรแบ่งวัสดุอินทรีย์ตำมชั้นคุณภำพ 

1) คุณภำพชั้นที่ 1: สำมำรถใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยไนโตรเจนได้อย่ำงรวดเร็ว 
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง แต่มีปริมำณลิกนิน 

และโพลีฟีนอลส์ต่ ำ ตัวอย่ำงเช่น ครำมขน จำมจุรี และกระถินยักษ์ (ภำพที่ 9) 
2) คุณภำพชั้นที่ 2: ผสมปุ๋ยเคมีหรือวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพสูง 

เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนสูงแต่มีปริมำณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง 
ตัวอย่ำงเช่น  ใบสะเดำ 

3) คุณภำพชั้นที่ 3: ผสมกับปุ๋ยเคมีหรือท ำปุ๋ยหมัก 
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนไม่สูงแต่มีปริมำณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง 

ตัวอย่ำงเช่น ฟำงข้ำว ใบอ้อย (ภำพที่ 11) ปริมำณไนโตรเจนไม่เพียงพอต้องเสริมด้วยปุ๋ยเคมีหรือ
น ำไปท ำปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเพิ่มควำมเป็นประโยชน์ในช่วงระยะแรกไม่ท ำให้พืชแสดงอำกำรขำด 

4) คุณภำพชั้นที่ 4:  ให้ใส่คลุมดินเพื่อป้องกันกำรกัดกร่อน 
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจน ลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง ตัวอย่ำงเช่น 

มะขำม ใบพลวง (ภำพที่ 12) ซ่ึงจะทนต่อกำรย่อยสลำยจึงท ำให้คงอยู่ในดินได้นำน 
 

กลุ่มวัสดุอินทรีย์ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว 

ไนโตรเจน = 0.3 %   ลิกนิน = 10.4 % 
โพลีฟีนอลส์ = 0.8 % 

ไนโตรเจน = 0.6% 
ลิกนิน = 8.6 %  โพลีฟีนอลส์ = 10.8 % 

ไนโตรเจน = 0.6%   ลิกนิน = 14.5 % 
โพลีฟีนอลส์ = 2.8 % เซลลโูลส = 21 

% 

ไนโตรเจน = 0.5 %   ลิกนิน = 4.7 % 
โพลีฟีนอลส์ = 0.5 %   เซลลูโลส = 45 % 

ยูคาลิปตัส ใบพลวง 

ฟางข้าว อ้อย 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 9 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 1 
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 10 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครามขน 

ไนโตรเจน = 4.3 % 
ลิกนนิ = 6.5 % 
โพลฟีีนอลส์ = 1.5 % 

จามจุรี 

ไนโตรเจน = 4.0 % 
ลิกนนิ = 8.5 % 
โพลฟีีนอลส์ = 0.9 % 

กระถินยักษ ์

ไนโตรเจน = 3.0 % 
ลิกนนิ = 11.3 % 
โพลฟีีนอลส์ = 2.5 % 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ตัวอยำ่งวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 3 
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ตัวอยำ่งวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 4 
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559) 

ฟางข้าว อ้อย 

ไนโตรเจน = 0.5 % 
ลิกนนิ = 4.7 % 

โพลฟีีนอลส์ = 0.5 % 
เซลลูโลส = 45 % 

ไนโตรเจน = 0.3 % 
ลิกนนิ = 10.4 % 

โพลฟีีนอลส์ = 0.8 % 

ไนโตรเจน = 2.2 % 
ลิกนนิ = 4.9 % 
โพลฟีีนอลส์ = 2.3 % 
เซลลูโลส = 36 % 

ถ่ัวลิสง ประดู ่

ไนโตรเจน = 1.2 % 
ลิกนนิ = 8.8 % 
โพลฟีีนอลส์ = 3.6 % 

ยูคาลิปตัส 

ไนโตรเจน = 0.6% 
ลิกนนิ = 8.6 % 

โพลฟีีนอลส์ = 10.8 % 

ไนโตรเจน = 0.8 % 
ลิกนนิ = 17.2 % 

โพลฟีีนอลส์ = 2.7 % 
เซลลูโลส = 21% 

มะขาม 

ไนโตรเจน = 0.6% 
ลิกนนิ = 14.5 % 

โพลฟีีนอลส์ = 2.8 % 
เซลลูโลส = 21 % 

ใบพลวง 



1.3) หลักการผสมสารอินทรีย ์
  กำรใช้วัสดุอินทรีย์ลงในดินไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชทันที และอำจท ำให้
พืชแสดงอำกำรขำดอย่ำงรุนแรง และส่งผลต่อผลผลิตของพืชได้ ดังนั้น กำรมีควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับ
คุณภำพของวัสดุอินทรยี์แต่ละชนิดท ำให้สำมำรถเลือกสำรอินทรีย์มำผสมเพื่อให้เกิดควำมเป็น
ประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยอำศัยหลักกำรผสมสำรอินทรีย์ที่คุณภำพสูงกับสำรอินทรียท์ี่มีคุณภำพต่ ำเข้ำ
ด้วยกันแล้วจึงใส่ในดินซ่ึง 
- เมื่อสำรอินทรีย์ผสมเกิดกำรย่อยสลำยในดินโดยจุลินทรีย์ในดินเข้ำมำกระท ำ 
- สำรอินทรีย์คุณภำพสูงเป็นฝ่ำยให้ไนโตรเจน ส่วนสำรคุณภำพต่ ำเป็นฝ่ำยให้สำรประกอบ

คำร์บอน เช่น ลิกนิน และเซลลูโลส ระหว่ำงกำรย่อยสลำย 
- ผลก็คือ ท ำให้ดินดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพรำะเกิดกำรให้ธำตุอำหำร เช่น ไนโตรเจน และ

เกิดกำรสร้ำงสำรฮิวมัส (สำรอินทรยี์ที่ท ำให้ดินด ำ) 
- อย่ำงไรก็ตำม เรำจะต้องผสมสำรอินทรยี์ต่ำงคุณภำพให้มีปริมำณที่สมดุลกัน เพือ่ให้มี

ไนโตรเจนและคำร์บอนที่พอเหมำะต่อกำรย่อยสลำย 
 

2) การผลิตเตาและถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน และการผลิตพืช  
กำรท ำเตำเผำถ่ำนมีหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน โดยส่วน

ใหญ่ที่พบเห็นกันมำกคือ เตาเผาถ่านแบบ 1 ชั้น ที่ใช้ถังน้ ำมันขนำด 200 ลิตร (ทั้งแบบแนวนอน 
และแนวตั้ง) ซ่ึงสำมำรถเก็บน้ ำส้มควันไม้น ำไปใช้ในทำงกำรเกษตรได้  เตำที่ใช้วัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรน ำมำใช้ส ำหรับหุงต้มโดยใช้ปี๊บหรือถังขนำดเล็ก หรือเรียกว่ำ เตาชีวมวล นอกจำกนี้ยัง
มีเตำเผำถ่ำนแบบ 2 ชั้น ที่เรียกว่ำ เตาไบโอชาร์ ซ่ึงเตำทั้งสำมชนิดนี้มีส่วนประกอบและขั้นตอน
กำรผลิตและใช้งำนดังต่อไปนี้ 

2.1) เตาเผาถ่านแบบ 1 ชั้น (แบบแนวนอน)  
ส่วนประกอบของเตาเผาถ่าน ประกอบด้วย  
- ถังน้ ำมันหรือถังเหล็กขนำด 200 ลิตร 
- ข้องอฉำกใยหินขนำด 4 นิ้ว 
- ท่อตรงใยหินขนำด 4 นิ้ว ยำว 1 เมตร 
- อิฐบล๊อค 5 ก้อน 
- อิฐแดง 1 ก้อน 
 ขั้นตอนการท าเตาเผา  
- น ำถังที่เปิดฝำด้ำนหน้ำ และเจำะรูด้ำนท้ำยขนำด 5 นิ้ว มำวำงไว้ตรงกลำง

ระหว่ำงเสำค้ ำยัน โดยให้รูกลมที่เจำะอยู่ด้ำนล่ำงใช้อิฐแดงรองถังใช้กระเบื้องหรือก่ออิฐบล๊อคเป็น
แนวท ำเป็นร้ัวกันดินฉนวนโดยมีระยะห่ำงจำกผนัง 20 เซนติเมตร (ภำพที่ 13) 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 กำรวำงถังขนำด 200 ลิตร 
 

- น ำท่อข้องอใยหิน ประกอบกับตัวถังที่ช่องด้ำนท้ำย ต่อข้องอด้วยท่อตรงใย
หินยำว 1 เมตร ปักเสำเพื่อประคองท่อตรง และใช้ดินโคลนหรือปูนยำรอยต่อระหว่ำงถังกับข้องอ 
และข้องอกับท่อตรง (ภำพที่ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 กำรต่อข้องอและใช้ดินโคลนหรือปูนยำรอยต่อระหวำ่งถังกับข้องอ และข้องอกับท่อตรง 
- ใช้เศษกระเบื้องปิดด้ำนข้ำงและท้ำยถัง ให้มีลักษณะเป็นกล่อง และบรรจุ

ดินเป็นฉนวนให้เต็ม   วำงไม้หมอนขวำงเพื่อให้เกิดช่องอำกำศด้ำนล่ำง   จัดเรียงไม้ที่ต้องกำรเผำ
เข้ำเตำ   โดยให้ไม้ท่อนใหญ่อยู่ด้ำนบน ไม้เล็กอยู่ด้ำนล่ำง (ภำพที่ 15)  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 กำรบรรจุดินให้เต็มกล่อง กำรวำงไม้หมอนขวำง และกำรจัดเรียงไม้ในเตำ 



- ใช้ฝำถังที่ตัดเป็นช่องแล้วปิดเตำ   โดยให้ช่องอำกำศอยู่ด้ำนล่ำง ใช้อิฐ
บล็อกก่อเป็นช่องอำกำศเข้ำ   ยำแนวส่วนต่อทั้งหมด (รวมทั้งฝำถัง) ด้วยดินเหนียว  โดยให้อำกำศ
สำมำรถเข้ำได้เฉพำะด้ำนหน้ำ และออกได้เฉพำะปล่องด้ำนหลัง ห้ำมมีรอยรั่ว (ภำพที่ 16)  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 16 กำรปิดเตำ และท ำช่องอำกำศ 
 

ขั้นตอนการเผาถ่าน และเก็บน้ าสม้ควันไม้ 
- เร่ิมท ำกำรจุดไฟ บริเวณหน้ำเตำที่ห้องเผำไหม้ด้ำนหน้ำค่อยๆ ใส่เชื้อเพลิง 

ควำมร้อนจะกระจำยเข้ำไปสู่ในตัวเตำ เพื่อไล่อำกำศเย็นและควำมชื้นที่อยู่ในเตำและเนื้อไม้ (ภำพที่ 
17) ช่วงนี้ควันที่ออกมำตรงปล่องควันจะเป็นควันสีขำว (ไอน้ ำ) กลิ่นเหม็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 กำรจุดไฟหน้ำเตำเผำถ่ำน 

 
- เผำไปอีกระยะหนึ่ง ควันสีขำวจะเร่ิมบำงลง และเปลี่ยนเป็นสีเทำ ลดกำร

ป้อน จนหยุดให้เชื้อเพลิง และควบคุมอำกำศโดยกำรหรี่ชอ่งหน้ำเตำเหลือสัก 2 นิ้ว (20-30 ตำรำง
เซนติเมตร) (ภำพที่ 18) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 18 กำรสังเกตสีควันและท ำกำรปิดชอ่งหน้ำเตำ 
 
- หลังจำกหยุดป้อนเช้ือเพลิงหน้ำเตำ จะสังเกตสีของควันที่ปำกปล่อง เป็นสี

ขำวอมเหลอืง และมีกลิ่นฉุนแสบจมกู ชว่งนี้ให้เร่ิมเก็บน้ ำส้มควันไม้  โดยให้หรีห่น้ำเตำลง เหลือสัก 
1 นิ้ว ให้อำกำศเข้ำ และรักษำอุณหภูมิในเตำให้นำนที่สุด จะได้น้ ำส้มควันไม้มำก (ภำพที่ 19) 
น้ ำส้มควันไม้จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น   

ชั้นบนสุด เป็นน้ ำมันใส   
ชั้นกลำงเป็นของเหลวใสสีชำ คือ น้ ำส้มควันไม้  
ชั้นล่ำงสุด เป็นของเหลวสีด ำข้น คือ น้ ำมันดิน  

หำกเอำผงถ่ำนมำผสม 5% โดยน้ ำหนัก ผงถ่ำนจะดูดซับทั้งน้ ำมันใส และน้ ำมันดินที่
แขวนลอยอยู่ให้ตกตะกอนไปชั้นล่ำงสุดเร็วขึ้น เพียงประมำณ 45 วัน 

กำรใช้ในกำรเกษตร เนื่องจำกน้ ำส้มควันไม้ที่มีควำมเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อที่
รุนแรง เนื่องจำกมีควำมเป็นกรดสูง และมีสำรประกอบ เช่น เมทำนอล และฟีนอล ซ่ึงสำมำรถฆ่ำ
เชื้อได้ดี เมื่อน ำมำเจือจำง 200 เท่ำ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้ำนเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่ม
ปริมำณมำกขึ้น เนื่องจำกได้รับสำรอำหำรจำกกรดน้ ำส้ม น้ ำส้มควันไม้จึงใช้ประโยชน์ในกำรเกษตร
ได้ด ี

 
 
 
 
 

 
 

   ภาพที่ 19 กำรเก็บน้ ำส้มควันไม้ในระหว่ำงกำรเผำถ่ำน 
 
 



- เมื่อควันกลำยเป็นสีน้ ำเงิน  ให้เปิดหน้ำเตำ เพื่อให้อำกำศร้อน เข้ำไปไล่สำร
ตกค้ำงในเตำ และไม้จะเป็นถ่ำนบริสุทธิ์ โดยเปิดหน้ำเตำครึ่งหนึ่ง ทิ้งไว้สัก 30 นำที เมื่อสีของควัน
มีสีฟ้ำใสๆ แสดงว่ำไม้เริ่มเป็นถ่ำนใกล้หมด สำรตกค้ำงเหลือน้อย ให้ปิดหน้ำเตำและปล่องให้สนิท
ด้วยดินเหนียว ไม่ให้อำกำศเข้ำ   ทิ้งให้เย็น ประมำณ 8 ชม. จึงเปิดเอำถ่ำนออกมำใช้ได้ (ภำพที่ 
20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 กำรปิดหน้ำตำด้วยดินเหนียวเมื่อควันกลำยเป็นสีน้ ำเงิน 
 

2.2) เตาชีวมวล 
กำรผลิตเตำชีวมวลจำกวัสดุรอบตัวที่มีรำคำถูกและหำได้ง่ำยในท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน และลดต้นทุนกำรผลิต โดยได้แบ่งเตำชีวมวล ออกเป็น 
2 แบบ คือ เตาชีวมวลสองชั้น และ เตานรก ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรหุงต้มเพื่อลดค่ำใช้ใน
ครัวเรือนได ้

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 21 กำรใช้ประโยชน์จำกเตำชีวมวล 
 

เตาชีวมวลสองชั้น 
 ส่วนประกอบ  

- ปี๊บ 1 ใบ ที่ไม่ต้องปิดฝำ 
- ถังสีเหล็กไม่ใช้แล้ว 
- มีดปลำยแหลม 



วิธีการท า  
- น ำถังสีเหล็กมำเจำะรูรอบ ๆ ให้ทั่วโดยแต่ละรูห่ำงกันประมำณ 5 
เซนติเมตร 
- ปี๊บใช้มีดปลำยแหลมเจำะรูเป็นรูปสีเหลยีมผืนผ้ำ ยำวประมำณ 15 

เซนติเมตร สูงประมำณ 5 เมตร เพื่อเป็นที่ส ำหรับให้ขี้เถำออกมำจำกเตำ (ภำพที่ 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที ่22 รูที่เจำะบริเวณปี๊บเพือ่เป็นช่องให้เอำขี้เถ้ำออก 
- น ำถังสีไปวำงบนฝำด้ำนบนของปี๊บเพื่อวดัขนำด และท ำกำรตัดปี๊บให้ได้

ขนำดพอดีกบัถังสีใส่ลงไปได้ซ่ึงถังสีจะค้ำงอยู่บนปี๊บพอดี (ภำพที ่23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่23 กำรวำงถังสีบนฝำปี๊บเพื่อท ำกำรวัดขนำดและตัดปีบ๊ 
 
 
 



 วิธีการใช้เตาชีวมวล 
- น ำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ใบไม้ หรือกิ่งไม้ 

มำใส่ลงในส่วนของถังสีด้ำนในประมำณครึ่งถัง แล้วจุดไฟ 
- เมื่อไฟติดให้เติมเศษพืชลงไปทีละนิด ไฟจะติดเรื่อย ๆ หำกเป็นเศษพืช

ที่มีควำมชื้นสูงช่วงแรกจะควันเยอะ รออีกสักพักจะควันแถบไม่มี เนื่องจำก ควันถูกน ำไปใช้ในกำร
เผำไหม้อีกรอบ ท ำให้ควันน้อย (ภำพที่ 24) 

-  หำกต้องกำรเพิ่มไฟให้แรงอีกก็ใส่เศษพืชลงไปหรือกิ่งไม้หักเป็นท่อน
ขนำดประมำณ 10 เซนติเมตร ได้เรื่อย ๆ ซ่ึงควำมร้อนสำมำรถอยู่ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 6 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 24 กำรเติมเชื้อเพลิงจำกเศษพชื และกำรลุกไหม้ของเชื้อเพลิงจำกเตำชีวมวล 

เตานรก 
   เตำนรก เป็นเตำชีวมวลอีกแบบหนึ่ง กำรเรียกเตำนรก เนื่องจำกควำมรอ้น

ที่ได้มีควำมร้อนสูงมำก และอยู่ได้นำนประมำณ 6 ชั่วโมง 
ส่วนประกอบ  

- ปี๊บ 1 ใบ เปิดฝำดำ้นบนออก 
- กระปอ๋งกำแฟ หรอื กระป๋องปลำกระป๋องที่เอำฝำหวัและท้ำยออก 
- ท่อ PVC ขนำด 2 นิ้ว สูงประมำณ 1 เมตร 
- มีดปลำยแหลม 

วิธีการท าและการใช้งาน  
- น ำปี๊บที่เปิดฝำด้ำนบนออกแล้วมำเจำะรูปเป็นวงกลมขนำดเท่ำกับ

กระป๋องกำแฟ หรือ กระป๋องปลำกระปอ๋ง โดนเจำะด้ำนลำ่งของปี๊บสูงขึ้นมำจำกก้นปี๊บประมำณ 
10 เซนติเมตร 

- น ำเอำกระปอ๋งกำแฟใส่ไปที่ช่องที่เจำะไว้ โดยให้ปลำยกระปอ๋งที่ใส่เข้ำไป
อยู่ส่วนกลำงของปี๊บพอดี (ภำพที่ 25) 

- น ำท่อ PVC ใส่ลงไปในปี๊บโดยให้ท่อชิดกับปลำยกระปอ๋งพอดี 



- น ำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย หรอืใบไม้ น ำมำเท
ใส่ลงไปในช่องวำงที่เหลือระหว่ำงท่อกับปี๊บ โดยอัดให้แน่นจนเต็ม (ภำพที่ 26) 

- ยกท่อ PVC ออก และท ำกำรจุดไฟบริเวณช่องกระป๋องกำแฟด้ำนนอก 
(ภำพที ่27) 

- รอไฟติดควำมร้อนจะค่อยไหมเศษวัสดุ และมีควันน้อย  
- สำมำรถใช้ขำตั้งเตำแก๊สมำวำงรองหม้อส ำหรับท ำกบัอำหำรได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
       ภาพที่ 25 กำรใส่กระป๋องกำแฟในปี๊บ 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 26 กำรใส่เศษพืชลงในปี๊บพร้อมอัดให้แน่น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 กำรจุดเตำ และกำรเผำไหม้ของเตำแบบชั้นเดียว 
2.3) เตาไบโอชาร์ 



เตำไบโอชำร์ หรือ เตำชีวภำพ เป็นเตำที่ผลิตที่ขึ้นมำเพื่อกำรผลิตถ่ำนชีวภำพ
โดยเฉพำะซ่ึงใช้กระบวนกำรเผำไหม้โดยกำรใช้ควำมร้อนในกำรแยกสลำยภำยใต้สภำวะที่ไม่มี
ออกซิเจน (pyrolysis) ลักษณะของเตำจะเป็นเตำแบบ 2 ชั้น มีกำรออกแบบ และพัฒนำรูปแบบ
ของเตำไบโอชำร์อยู่จ ำนวนมำก  

ส่วนประกอบ และวิธีกำรใช้งำนดังนี้ 
ส่วนประกอบ  

- ถังเหล็กขนำด 200 ลิตร (ถังส ำหรับเผำ) จ ำนวน 2 ใบ 
- ถังเหล็กขนำด 50 ลิตร (ถังตัวในบรรจวุัสดุ) 
- ท่อเหล็ก หรือท่อใยหิน หรือถังเหล็กแบบยำว ขนำด 50 ลิตร  
- มีดตัดไม้ หรือเล่ือยมอื 

วิธีการท า  
 - ถังเหล็กขนำด 200 ลิตร เปิดหัวและท้ำยของถังให้ทะลุถึงกันทั้งหมด 

จ ำนวน 1 ใบ เพื่อเป็นพื้นที่ในกำรรองรับเชื้อเพลิง ส่วนถังเหล็กขนำด 200 ลิตร อีก 1 ใบ ท ำกำร
ตัดส่วนหัวที่ยังไม่เปิดฝำถังออกให้มีควำมสูงประมำณ 50 เซนติเมตร และเจำะรูตรงกลำงเพื่อเป็นที่
ระบำยควันโดยใช้คีมดัดให้ตั้งฉำกด้ำนข้ำงเจำะเป็นรูรูปสี่เหลียมขนำดประมำณ 10 เซนติเมตร 
รอบ ๆ จ ำนวน 4 รู  เพื่อเป็นฝำปิดเตำเผำ (ภำพที่ 28) 

 - ถังเหล็กขนำด 50 ลิตร มีฝำปิดและตัวล๊อคถังด้ำนบน ด้ำนข้ำงถังเจำะ
เป็นรูโดยรอบจ ำนวน 10 รู ขนำดรูประมำณ 1 เซนติเมตร เพื่อให้ควำมร้อนจำกด้ำนนอกเขำ้ไปท ำ
ให้วัสดุกลำยเป็นถ่ำน (ภำพที่ 29) 

 - ถังเหล็กแบบยำว ขนำด 50 ลิตร น ำมำเจำะส่วนตรงกลำงด้ำนบนของถัง
และดัดให้ตั้งฉำกเพื่อในกำรเป็นท่อระบำยควันในระหว่ำงกำรเผำ ดังแสดงในภำพที่ 30 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

              ภาพที ่28 ถังเหล็กขนำด 200 ลิตร และฝำครอบปิดเตำ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที ่29 ถังเหล็กขนำด 50 ลิตร และฝำปิดพร้อมตวัล๊อค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 30 ถังเหล็กแบบยำว ขนำด 50 ลิตร ส ำหรับเป็นท่อระบำยควนั 
วิธีการใช ้ 

- น ำถังเหล็กขนำด 200 ลิตร ที่เปิดหัวและท้ำยมำตั้งบนแท่นปูหรืออิฐให้สูง
จำกพื้นดินประมำณ 3 เซนติเมตร เพื่อให้อำกำศผ่ำนเข้ำไปได้เกิดกำรเผำไหม้วัสดุเชื้อเพลิง 

- น ำถังเหล็กขนำด 50 ลิตร มำใส่วัสดุที่ต้องกำรจะเผำถ่ำนชีวภำพซ่ึงควรเป็น
วัสดุที่มีควำมชื้นต่ ำหรือท ำกำรตำกให้แห้งก่อน กรณีเป็นวัสดุที่เป็นเนื้อไม้ เช่น ไม้สะเดำ ยูคำลิปตัส 
และไม้ไผ่ เป็นต้น ควรตัดไม้ให้มีควำมยำวไม่เกิน 20-30 เซนติเมตร (ภำพที่ 31) ขึ้นอยู่กับขนำด
ของไม้ ถ้ำไม้มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงมำกกว่ำ 2 นิ้ว ควรผ่ำไม้ให้มีขนำดเล็กลง เช่นแบ่งเป็น 4 ส่วน
หรือ 6 ส่วนแล้วแต่ขนำดไม้ให้มีขนำดใกล้เคียงกัน หำกเป็นวัสดุที่มีขนำดเล็กเช่น ฟำงข้ำว ใบไม้ 
หรือหญ้ำ สำมำรถใส่ลงไปในถังได้เลย 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 31 กำรเตรียมวัสดุที่จะผลิตถ่ำนชีวภำพจำกยูคำลิปตัส 

-น ำไม้ที่เตรียมไว้น ำมำบรรจุลงในถังเหล็กตัวในขนำด 50 ลิตร ให้เต็มถังและปิด
ฝำล๊อคด้วยสำยล๊อคให้แน่น และคว่ ำถังลงเพื่อเตรียมบรรจุลงไปในถังเหล็กขนำด 200 ลิตร (ภำพที่ 
32) 

-น ำถังเหล็กขนำด 50 ลิตร วำงภำยในถังเหล็กขนำด 200 ลิตร และใส่วัสดุที่เป็น
เชื้อเพลิงภำยในถังเหล็กขนำด 200 ลิตร เหลืออยู่ โดยให้อยู่รอบๆ ถังเหล็กเหล็กขนำด 50 ลิตร 
และส่วนของด้ำนบนของถังด้วย เพื่อให้ควำมร้อนกระจำยในเตำเผำได้อย่ำงทั่วถึงและสม่ ำเสมอ 
อัตรำส่วนของเชื้อเพลิงซ่ึงเป็นไม้ที่ไม่ใช้แล้วควรประกอบด้วยไม้ที่ติดไฟง่ำย และไม้ที่มีเนื้อไม้สูง
ผสมกัน เพรำะจะช่วยในกำรรักษำอุณหภูมิของเตำเผำให้สูงขึ้นและเป็นถ่ำนได้เร็วขึ้น โดยปกติ
อัตรำส่วนของวัสดเุช้ือเพลิงกับน้ ำหนักของวัสดุที่ใช้ผลิตถ่ำนชีวภำพ เท่ำกับ 1:1 (ภำพที่ 33)  

-จุดไฟในเตำด้ำนบนของวัสดุเชื้อเพลิงให้รอบจนไฟติดเชื้อเพลิงหลักเสียก่อน โดย
ใช้เวลำประมำณ 10-15 นำที  

-ปิดฝำถังเตำเผำด้ำนบน และน ำท่อใยหินหรือท่อเหล็กหรือถังเหล็กแบบยำว 
ขนำด 50 ลิตร ที่เตรียมสวมด้ำนบนฝำเพื่อให้เป็นปล่องระบำยควันขณะเผำ (ภำพที่ 34) 
 
 

 
 
 
 
 

       ภาพที่ 32 กำรบรรจุวัสดุที่จะผลิตถ่ำนชีวภำพลงในถังเหล็กขนำด 50 ลิตร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

      
 ภาพที่ 33 กำรบรรจุวัสดุเชื้อเพลิง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 34 กำรจุดไฟ ปิดฝำ และใส่ท่อระบำยควัน 

-สังเกตควันไฟที่ออกจำกปล่อง ถ้ำไม่มีควันลอยขึ้นมำหรือมีน้อย แสดงว่ำไฟก ำลัง
จะดับต้องแก้ไขโดยอำจเปิดช่องอำกำศด้ำนล่ำงหำกมีเศษไม้ปิดช่ออำกำศเพื่อให้อำกำศเข้ำไป โดย
ปกติกำรเผำถ่ำนชีวภำพจะใช้เวลำประมำณ 4-6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ ควรปล่อยให้
เตำเผำเย็นก่อนแล้วจึงเปิดเตำ โดยปกติมักจะท ำกำรเผำตอนเย็นและเมื่อไฟดับจึงมำเปิดเตำตอน
ช่วงเช้ำ 

-น ำถังด้ำนในออกมำและเทถ่ำนลงซ่ึงจะสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ หำกเป็นถ่ำน
ชีวภำพจำกวัสดุที่เป็นไม้ขนำดใหญ่ก็น ำมำบดก่อนที่จะน ำไปใช้ (ภำพที่ 35) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพที่ 35 ถ่ำนชีวภำพจำกฟำงข้ำว และกำรบดถ่ำนชีวภำพจำกยูคำลิปตัส 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 36 ตัวอย่ำงถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุต่ำงๆ  
 

3) การผลิตถ่านแกลบโดยใช้เตาเผาอยา่งง่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกำรใช้ถ่ำนเพื่อกำรหุงต้ม แต่ถูก

น ำมำใช้เป็นสำรปรับปรุงดินน้อยมำก ยกเว้น กำรใช้ขี้เถ้ำถ่ำนที่มีกำรน ำไปใช้ใส่ดินเพื่อเพิ่มควำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน  

แกลบเป็นวัสดุอินทรีย์ที่เหลือใช้ทำงกำรเกษตรซ่ึงมีอยู่จ ำนวนมำกในชุมชน เป็น
วัสดุที่เหมำะกับกำรน ำมำผลิตเป็นถ่ำนเพื่อน ำไปใส่ดินเพื่อปรับปรุงดิน และเพื่อกำรผลิตพืช 
เนื่องจำก ถ่ำนแกลบมีขนำดเล็กไม่ต้องท ำกำรบดให้ละเอียด กำรผลิตถ่ำนแกลบโดยลดต้นทุนต่ ำ 
และใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนน ำมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรผลิตถ่ำนแกลบโดยใช้
เตำอย่ำงง่ำย มีขั้นตอนดังนี้ 

 

ถ่านจากไม้ไผ่ 

ถ่านจากเศษกิง่ไม้ ถ่านจากกากมะพร้าว ถ่านจากเศษหญ้า ถ่านจากไม้ไผ ่



วัสดุอุปกรณ์ 
- ปี๊บเปิดฝำหนึ่งด้ำน 1 ใบ 
- สังกะสีแผ่นเรียบขนำดประมำณ กว้ำง 80 เซนติเมตร ยำว 100 เซนติเมตร 

จ ำนวน 1 แผ่น 
- มีดปลำยแหลม 
- ลวด 
- แกลบดิบ 
- เศษฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำ 
วิธีการท า 
- กำรท ำเตำเผำ ใช้มีดปลำยแหลมเจำะปี๊บด้ำนข้ำงขอบๆ เป็นช่องๆ ทั้งสี่ด้ำน 

และด้ำนบนของปี๊บที่ยังไม่ได้เปิดฝำให้มีขนำดประมำณเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร แล้วใช้
แผ่นสังกะสีม้วนให้เป็นท่อส ำหรับให้ควันออก และมัดด้วยลวด แล้วใส่ลงในช่องที่เจำะไว้ด้ำนบน
โดยท่อควรจะมีควำมสูงประมำณ 80 เซนติเมตร (ภำพที่ 37)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 37 เตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย 

- น ำฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำที่จะเป็นเชื้อเพลิงม้วนและใส่ลงไปด้ำนล่ำงของปี๊บ 
จุดไฟที่ฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำแล้วคว่ ำปี๊บลง (ภำพที่ 38) 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 38 กำรใส่ฟำงข้ำวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกำรเผำ และกำรจุดไฟภำยในปี๊บ 



 
- น ำแกลบมำเทรอบ ๆ ปี๊บจนท่วม ปริมำณแกลบหำกกองใหญ่จะใช้เวลำใน

กำรเผำนำนขึ้น และคอยเขี่ยแกลบด้ำนล่ำงขึ้นมำเร่ือยๆ เพื่อให้เกิดกำรไหม้ที่ทั่วถึง (ภำพที่ 39) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 ขั้นตอนเทแกลบรอบ ๆ ปี๊บ และต้องคอยเฝ้ำให้เกิดกำรไหม้ที่ทั่วถึง 
 

- พอแกลบเร่ิมเป็นถ่ำนทั้งหมดให้ล้มเตำลงและใช้น้ ำรดเพื่อหยุดกำรเผำไหม้ 
และตำกถ่ำนแกลบจนแห้งเก็บใส่กระสอบน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดินต่อไป (ภำพที่ 40) 

 
 

 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 40 กำรใช้น้ ำรดกองถ่ำนแกลบ    

  
4) การใช้ถ่านชวีภาพในการปรบัปรุงดิน และการผลิตพืช 

ถ่านชีวภาพ (Biochar) คือ วัสดุอินทรีย์ที่ถูกเผำในสภำพที่มีปริมำณออกซิเจน
ต่ ำหรือไม่มีออกซิเจน ด้วยอุณหภูมิสูง 300-600 °C ซ่ึงเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ กระบวนกำรไพโรไล
ซิส (pyrolysis) (Bruun, 2011)  มีนักวิทยำศำสตร์จ ำนวนมำกให้ควำมสนใจในกำรใช้ถ่ำนชีวภำพ
เป็นวัสดุปรับปรุงดิน (soil amendment) ถ่ำนชีวภำพ (biochar) ซ่ึงก็คือ อินทรียวัตถุที่ถูกเผำเป็น
ถ่ำนแล้วเช่นเดียวกันกับ ถ่ำน (charcoal) แต่มีควำมแตกต่ำงกันตรงที่ ถ่ำนส่วนมำกมีวัตถุประสงค์



ผลิตเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงำน และใช้ในกำรหุงต้มเป็นส่วนใหญ่ แต่ขณะที่ถ่ำนชีวภำพจะใช้ส ำหรับ
ใส่ลงไปในดินส่วนองค์ประกอบต่ำงๆ ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน (Verheijen et al., 2010) 

 
4.1) คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ 
   จำกกำรตรวจเอกสำร ร่วมกับผลกำรศึกษำของคณะด ำเนินงำน (เสำวคนธ์, 

2559; เสำวคนธ์, 2557; เสำวคนธ์, 2556; เสำวคนธ์ และศศิธร, 2554) สำมำรถสรุปคุณสมบัติของ
ถ่ำนชีวภำพดังนี้  

ความพรุน และพื้นที่ผิว : โครงสร้ำงของถ่ำนชีวภำพมีผลต่อสมบัติของถ่ำน
ชีวภำพ เช่น ควำมพรุน และพื้นที่ผิวซ่ึงเป็นสมบัติบำงประกำรของถ่ำนชีวภำพที่มีบทบำทส ำคัญต่อ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรเผำถ่ำนชีวภำพในสภำพที่อุณหภูมิแตกต่ำงกันจะมีผลท ำให้พื้นที่ผิว 
และควำมพรุนแตกต่ำงกันและมีส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำ ควำมจุในกำรดูดซับ และ
ควำมสำมำรถในกำรหมุนเวียนธำตุอำหำรที่แตกต่ำงกันด้วย กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินเป็นกำร
เพิ่มพื้นที่ผิวสูงขึ้นอำจมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ ำของดินได้ 

 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 41 ตัวอย่ำงรูพรุนของ 1) ถ่ำนชีวภำพยูคำลิปตัสซ่ึงเผำด้วยเตำไบโอชำร์  

        และ2) ถ่ำนแกลบเผำด้วยเตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย 
        ที่มา: เสำวคนธ์ (2561) 
 
  ปริมาณธาตุอาหาร : โดยทั่วไปปริมำณธำตุอำหำรที่อยู่ในถ่ำนชีวภำพจะขึน้อยู่
กับปริมำณธำตุอำหำรในวัตถุดิบ ถ่ำนชีวภำพที่ผลิตจำกปุ๋ยคอกหรือกระดูกจะมีปริมำณธำตุอำหำร
สูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ฟอสฟอรัส (6.1% ฟอสฟอรัส ในถ่ำนจำกมูลสุกร และ2.2% ฟอสฟอรัส ใน
ถ่ำนจำกมูลไก่) (Tsai et al., 2001; Huang et al., 2011) ถ่ำนชีวภำพซ่ึงผลิตจำกวัตถุดิบที่ได้จำก
พืช เช่น ไม้เน้ือแข็งส่วนใหญ่จะมีปริมำณธำตุอำหำรต่ ำ (0.04 และ 0.001% ฟอสฟอรัส ในเปลือก 
และแก่นไม้ยูคำลิปตัส) (FAO, 1985) ในขณะที่วัตถุดิบซ่ึงเป็นใบไม้ และของเสียจำกกระบวนกำร
แปรรูปอำหำรจะมีปริมำณธำตุอำหำรสูงกว่ำ (0.95% ฟอสฟอรัส ในใบถั่วลิสง) (Yuan, et al., 
2011) นอกจำกนี้ สภำพแวดล้อมของกำรเผำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริมำณ และควำมเป็น
ประโยชน์ของธำตุอำหำรของถ่ำนชีวภำพ โดยกำรเผำในสภำพที่อุณหภูมิสูงอำจท ำให้ปริมำณและ
ควำมเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนลดลง  

1) 

2) 

2) 



 ความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน : ควำมจุในกำรแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
คือ ควำมสำมำรถในกำรดูดซับธำตุอำหำรที่เป็นประจุบวก และจะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมำในดิน
เพื่อให้พืชสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ถ่ำนชีวภำพที่มีค่ำ CEC สูงมีควำมสำมำรถในกำรดูดซับธำตุโลหะ
หนัก และสำรประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น สำรก ำจัดแมลง และวัชพืช (Navia 
and Crowley, 2010) ดังนั้น กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินที่ท ำกำรเกษตรจึงเป็นผลดีในกำรช่วย
ลดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีทำงกำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำม ถ่ำนชีวภำพที่ใช้เป็นสำรปรับปรุงดินไม่
ควรจะผลิตโดยใช้อุณหภูมิสูง เพรำะจะท ำให้สมบัติในดูดยึดธำตุอำหำรของถ่ำนชีวภำพลดลง  
  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ถ่ำนชีวภำพที่ใช้ในกำรปรับปรุงดินโดยทั่วไปมักมี
คุณสมบัติเป็นด่ำงซ่ึงจะมีผลต่อ pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมำณมำกแต่ไม่ใช่ถ่ำนชีวภำพ
ทั้งหมดที่มี pH เป็นด่ำง โดยทั่วไป pH ของถ่ำนชีวภำพอยู่ระหว่ำง 4-12 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ 
และสภำพแวดล้อมของกำรเผำ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิกำรเผำถ่ำนชีวภำพจะท ำให้ค่ำ pH ของถ่ำน
ชีวภำพบำงชนิดเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะสำมำรถผลิตถ่ำนชีวภำพที่มีค่ำ pH สูงได้แต่
อำจจะไม่มีผลต่อ pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมำณไม่มำกนัก ทั้งนี้เนื่องจำกดินมีควำมจุ
บัฟเฟอร์ (buffering capacity) 

ถ่ำนชีวภำพมีสมบัติในกำรปรับปรุงดิน ได้แก่ ควำมพรุน และพื้นที่ผิวสัมผัส, 
ปริมำณคำร์บอน, CEC และ pH สูง ซ่ึงคุณสมบัติเหล่ำนี้ท ำให้ดินมีสภำพที่เหมำะสมต่อควำมเป็น
ประโยชน์ของธำตุอำหำรพืช คือ ลดควำมหนำแน่นของดิน และเพิ่มควำมจุในกำรอุ้มน้ ำ, เพิ่มค่ำ 
CEC และ pH ในดิน, เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ย โดยเฉพำะปุ๋ย
ไนโตรเจน ท ำให้พืชมีกำรเจริญเติบโต และผลผลิตดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปใน
ดินควรใส่ร่วมกับปุ๋ยโดยเฉพำะปุ๋ยไนโตรเจน หำกต้องกำรเพิ่มกำรเจริญเติบโตและผลผลิตพืช แต่
หำกต้องกำรใช้เป็นสำรปรับปรุงสมบัติของดินอย่ำงเดียวก็ไม่จ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี นอกจำกนี้ ถ่ำน
ชีวภำพยังช่วยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยกำรกักเก็บคำร์บอนได้ปริมำณมำกกว่ำกำรใส่
สำรอินทรีย์อื่นๆ สมบัติของถ่ำนชีวภำพมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และ
สภำพแวดล้อมของกำรเผำ เช่น อุณหภูมิที่ใช้เผำ และวิธีกำรเผำ เป็นต้น  

 
 
4.2) การน าถ่านชีวภาพไปใช้ในการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช 
 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงดิน และกำรผลิตพืช เนื่องจำกมีวัสดุ

อินทรีย์หลำยชนิดในท้องถิ่น หรือที่เหลือจำกกำรเกษตรที่สำมำรถน ำมำใช้ผลิตถ่ำนชีวภำพได้ แต่
บำงชนิดมีขนำดใหญ่ดังนั้นกำรน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดินจะท ำให้เกิดประโยชน์ต้องใช้เวลำนำน 
เนื่องจำกพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่ำงถ่ำนชีวภำพกับดินมีน้อยกว่ำถ่ำนชีวภำพผลิตจำกวัสดุอินทรีย์ที่มี
ขนำดเล็ก ดังนั้นกำรน ำเอำถ่ำนชีวภำพที่มีขนำดใหญ่มำใช้ในกำรปรับปรุงดินและกำรผลิตพืชนั้น
สำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 



- ถ่ำนชีวภำพที่มีขนำดใหญ่ต้องท ำกำรบดให้มีขนำดเล็กลงโดยกำรทบ 
หรือใช้เครื่องบดเศษซำกพืชส ำหรับท ำปุ๋ย (ภำพที่ 42) 

 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ 42 กำรทุบถ่ำนให้มีขนำดเล็กลง  

 
- กำรน ำไปใช้มีหลำยวิธี ได้แก่ กำรใส่ลงในดินโดยตรง กำรผสมกับดิน

หรือปุ๋ยหมักในสัดส่วนที่ไม่จ ำเป็นต้องมำกอำจใส่ทีละน้อย หรืออำจจะสัดส่วน 1 : 0.5 แต่ควรจะมี
กำรใส่ประจ ำทุก ๆ ปี เพื่อปรับปรุงดิน (ภำพที่ 43) หรือใช้เป็นวัสดุปลูกโดยตรงก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 43 กำรใส่ถ่ำนที่ผ่ำนกำรบดแล้วลงไปในดินในเพื่อกำรผลิตพืช 
- เนื่องจำกถ่ำนมีปริมำณธำตุอำหำรโดยเฉพำะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ที่

ต่ ำแต่ปริมำณของโพแทสเซียมสูง ซ่ึงได้จำกเถ้ำที่ปนอยู่ในถ่ำน ดังนั้นกำรใส่ถ่ำนอย่ำงเดียวลงไปใน
ดินอำจมีผลท ำให้พืชขำดธำตุอำหำรได้ จำกผลกำรศึกษำควรท ำกำรใส่ถ่ำนร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยเคมี จะช่วยให้กำรเจริญเติบโตของพืชดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่ถ่ำนร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยลด
ปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งจำกเดิม เช่น ข้ำวจำกใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง คือช่วงปักด ำ และ
ช่วงข้ำวเริ่มตั้งท้อง หำกใส่ถ่ำนร่วมสำมำรถใส่ปุ๋ยเคมีเฉพำะช่วงข้ำวเริ่มตั้งท้องก็ให้ผลผลิตไม่
แตกต่ำงจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง (เสำวคนธ์, 2557)  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 44 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับหินฟอสเฟตต่อกำรเจริญเติบโตของรำกยำงพำรำที่ปลูกใหม่    
   ที่มา: เสำวคนธ์ และคณะ (2558) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำว 
ที่มา: พัชรี (2559) 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี 
 1) กำรลดค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือนด้ำนเชื้อเพลิงทดแทนไม่ต่ ำกว่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ และ
ต้นทุนกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร ไม่ต่ ำกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ 
 2) กำรใช้เศษซำกพืชที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) แนวทำงกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืชได้ไม่ต่ ำกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ จำกกำรใช้ถ่ำน
ชีวภำพซ่ึงผลิตจำกทรัพยำกรที่มีในชุมชน 

 
 
 

ปุ๋ ยเคม ีต ำรับควบคุม 
ถ่ำนชีวภำพ ฟำงข้ำว ถ่ำนชีวภำพ 

ผสมฟำงข้ำว 

และปุ๋ยเคมี

ก) ไม่ใส่ 
Rock P 

ข) ใส่ Rock P 

ค) ใส่ถ่าน ง) ใส่ถ่าน+
Rock P 
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