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ดร. ไมเคลิ เชเฟอร ์เกษียณอายจุากการเป็นอาจารยส์อนวชิารัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรัทเกอรส ์ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เป็นผูก้อ่ตัง้มลูนธิอิุน่ใจเมือ่ปี 2008 หลังจากการศกึษาเกีย่วกบัถา่นไบโอชารท์ีก่ารประชมุเอคโค 

เมือ่ปี 2013 มลูนธิอิุน่ใจไดเ้ริม่ตน้ออกแบบและปรับปรงุทดสอบการใชอ้ปุกรณ์ผลติถา่นไบโอชารท์ีต่น้ทนุต า่และ

ใชเ้ทคโนโลยแีบบงา่ยๆเพือ่เกษตรกรทีม่ฐีานะยากจน ในปี 2017 ทมีไบโอชารจ์ากมลูนธิอิุน่ใจไดเ้ป็นผูช้นะ

รางวัลพลังงานโลก World Energy Globe Award (ประเทศไทย)  ดา้นการพัฒนาตน้แบบถา่นไบโอชารใ์นระดบั

หมูบ่า้นทีเ่ป็นกจิการเพือ่สงัคม และทมีงานเพิง่ไดเ้ริม่ด าเนนิการท ากจิการเพือ่สงัคมอกีอยา่งหนึง่คอืการขาย

ผลติภณัฑไ์บโอชารข์องเกษตรกรภายใตช้ ือ่สนิคา้ “รักษ์ดนิ”  

 

ในบทความนี ้ดร.ไมเคลิ เชเฟอรแ์บง่ปันประสบการณ์ในการน าถา่นไบโอชารไ์ปใชจ้รงิในประเทศทีก่ าลังพัฒนา 

โดยมเีป้าหมายเพือ่มุง่เนน้ไปยงัการศกึษาถา่นไบโอชารท์ีไ่มใ่ชก่ารศกึษาภายในหอ้งทดลองวชิาการ แตน่ า

ออกมาศกึษาในบรบิทพืน้ทีก่ารเกษตรของประเทศก าลงัพัฒนาทีไ่มไ่ดเ้ป็นระบบระเบยีบเหมอืนในหอ้งทดลอง  

โดยหวังวา่จะเป็นการตอกย ้าความมัน่ใจใหก้บันักพัฒนาที ่“ลงมอืสมัผัสกบังานจรงิๆ” วา่สามารถผลติถา่นไบ

โอชาร น าไปใช ้และแมแ้ตท่ดสอบถา่นไบโอชารใ์นพืน้ทีไ่ด ้

 

ค าน า 

 

มเีอกสารขอ้มลูการทดลองจ านวนมากทีม่เีนือ้หาอธบิายเกีย่วกบัถา่นไบโอชารห์รอืถา่นชวีภาพและขอ้ดขีองถา่น

ชนดินี ้มรีายงานในดา้นดมีากมายผลการทดลองไดม้าจากการทดสอบภาคสนามในประเทศทีก่ าลังพัฒนา1  

 

อยา่งไรกต็าม หากคณุท างานกบัเกษตรกรรายยอ่ยทีย่ากจน ขอ้ดตีา่งๆทีม่ใีนรายงานเกีย่วกบัถา่นไบโอชาร์

เหลา่นัน้อยา่เพิง่เชือ่ทัง้หมด ผมไมไ่ดห้มายความวา่ขอ้มลูเหลา่นัน้ไมม่ปีระโยชน ์แตเ่ป็นขอ้มลูทีด่มีาก (แมจ้ะมี

การเอนเอยีงไปบา้ง เหมอืนผลการทดลองทางวทิยาศาสตรท์ั่วไปสว่นใหญ ่ทีเ่ป็นขอ้มลูทีม่กัจะไมถ่กูตอ้ง ไมม่ี

ประโยชน ์และไมม่กีารรับรอง) แตค่ณุควรเก็บความตืน่เตน้เกีย่วกบัขอ้มลูเหลา่นัน้ไวก้อ่นโดยอยา่ลมืค านงึถงึ

พืน้ทีท่ีค่ณุท างานอยู ่และผูท้ีค่ณุท างานอยูด่ว้ย 

 

โลกแหง่การทดลองและตวัคณุเอง 

คณุสมบตั ิ3 ขอ้ของการทดลองถา่นไบโอชารใ์นหอ้งทดลองทีท่ าใหเ้กดิผลตา่งกนักบัการทดลองทีค่ณุอาจ

จัดท าขึน้เองในฐานะนักพัฒนาชมุชน ผูท้ีท่ าการทดลองเพือ่จดุประสงคใ์นการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นเอกสารทาง

วทิยาศาสตรต์อ้งรูไ้ดแ้ก ่(1) คณุสมบตัขิองถา่นไบโอชารท์ีช่ดัเจน (2) สภาพเคมขีองดนิทีช่ดัเจน และ (3) 

                                                           
1
 แหลง่ข้อมลูท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบัถ่านไบโอชาร์ อยู่ในบรรณานกุรมอ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเปิดเผยจากบริษัทถ่านไบโอชาร์หรือจากข้อมลูภาคสนาม ท่ีมีขื่อวา่ International 

Biochar Initiative (IBI), http://www.biochar-international.org/ โดยนอกจากนี ้IBI ยงัตีพิมพ์หมวดหมูข่องรายงานสัน้ๆท่ีดีมากเก่ียวกบัหลกัการวิจยั ซึง่
ในบทความนี ้ผมจะขอเสนอวา่ข้อมลูเหลา่นีอ้าจมากเกินไปส าหรับผู้ ท่ีท างานโดยตรงกบัเกษตรกร อยา่งไรก็ตาม ใจความส าคญัคือการแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงหลกัการส าคญัด้าน
วิธีการทางวิทศาสตร์ ซึง่เป็นเหตผุลท่ีวา่ท าไมต้องมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยา่งท่ีต้องท ากัน ผลท่ีตามมาคือ ข้อมลูของผมจึงอาจฟังดไูมเ่หมือนวา่มาจากนกัวิทยาศาสตร์ท่ีท างาน
ในห้องทดลอง ซึง่จริงๆผมก็ไมไ่ด้มาทางแนวนี ้แต่ท่ีแน่ๆเวลาผมเรียนจบวิทยาศาสตร์มา 

https://rakdin.in.th/


ปรมิาณสว่นผสมทีช่ดัเจนของถา่นไบโอชาร,์ ปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ยคอก และดนิเหนยีว ในบรบิทของพืน้ทีก่ารเกษตรใน

ประเทศก าลังพัฒนานัน้ ซึง่คณุและเกษตรกรทีค่ณุท างานอยูด่ว้ยไมรู่แ้ละไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหลา่นีไ้ดเ้ลย 

 

แลว้จะท าอยา่งไร? 

อยา่เพิง่โยนวทิยาศาสตรท์ิง้ไป ถา่นไบโอชารม์คีณุคา่มากมาย เพราะฉะนัน้ อยา่รูส้กึวา่ตอ้งเชือ่เมือ่ผูเ้ชีย่วชาญ

บอกคณุวา่อยา่ใชถ้า่นไบโอชาร ์ “จนกวา่คณุจะใชว้ตัถเุชือ้เพลงิชนดินี ้ผา่นขบวนการไพโรไลซสิทีอ่ณุหภมูนิี ้

และใสว่สัดนุีล้งในดนิ, ฯลฯ...” 

 

ถา่นไบโอชารถ์อืวา่มปีระโยชนอ์ยา่งมากส าหรับเกษตรกร อยา่งไรกต็าม การเรยีนรูแ้ละการแนะน าการใชถ้า่นไบ

โอชารจ์ะไดผ้ลและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้หากคณุเรยีนรูท้ีจ่ะคดิถงึความชดัเจนวา่คณุก าลังจะใชถ้า่นไบโอชาร์

เพือ่อะไร โดยเขา้ใจปัจจัยทีจ่ าเป็นตา่งๆในการทดสอบทีด่ ีและอยา่ลมืขอ้จ ากดัทีแ่ทจ้รงิภายใตส้ถานทีท่ีค่ณุ

ท างานอยู ่ในบทความนี ้ผมไดน้ าเสนอขอ้แนะน าส าหรับวธิกีารจัดการการท างานกบัถา่นไบโอชาร ์ตาม

ประสบการณ์ของเราในพืน้ทีอ่ าเภอพรา้ว ซึง่เป็นเขตพืน้ทีส่งูในจังหวดัเชยีงใหม ่ขอ้เสนอแนะของผมมาจาก

ประสบการณ์ 4 ปีทีฟ่ารม์ทดลองอุน่ใจ ทีม่พีืน้ทีก่ารทดสอบ 35 แปลง เมือ่ปี 2015 เราไดเ้ริม่ท าการทดสอบปุ๋ ย

หลายชนดิทีม่สีว่นผสมของถา่นไบโอชารโ์ดยเปรยีบเทยีบกบัปุ๋ ยสงัเคราะห ์โดยท าการทดสอบในฟารม์ของเรา

และในการทดลองภาคสนามทีจ่ัดท าขึน้กบัเกษตรกร การทดสอบทัง้สองไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ในดนิในพืน้ที ่เมือ่

เกษตรกรผลติปุ๋ ยทีม่ถีา่นไบโอชารเ์ป็นสว่นผสมและน าไปใช ้ปรากฏวา่ใหผ้ลทีด่กีวา่ปุ๋ ยสงัเคราะหท์ีใ่ชก้นั

โดยทั่วไปในพืน้ทีนั่น้ 

 

คณุภาพถา่นไบโอชาร,์ ชนดิของดนิ, การใชถ้า่นไบโอชารใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ, และการวดั

ถา่นไบโอชารใ์นพืน้ที ่

ในการท างานกบัเกษตรกรรายยอ่ยเพือ่ผลติถา่นไบโอชาร ์คณุจ าเป็นตอ้งค านงึถงึปัจจัย 3 ประการตอ่ไปนีค้อื (1) 

คณุภาพของถา่นไบโอชารท์ีส่ามารถสอนเกษตรกรในการผลติได;้ (2) คณุสมบตัขิองดนิในพืน้ทีท่ีท่ าการเกษตร

อยู;่ และ (3) วธิกีารวดัปรมิาณถา่นไบโอชารท์ีจ่ะเตรยีมน าไปใช ้(เป็นปัจจัยทีก่ารทดลองวทิยาศาสตรใ์น

หอ้งทดลองตอ้งมเีชน่กนั!) คณุอาจไดย้นิค าอธบิายเยอะแยะมากมายวา่เพราะอะไรปัจจัยแตล่ะอยา่งจงึมี

ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ และเพราะอะไรทัง้คณุและเกษตรกรจงึไมไ่ดรั้บการไวว้างใจใหจ้ดัการกบัปัจจัยตา่งๆ

เหลา่นี ้ผมขอแนะน าวา่อยา่ไปสนใจในจดุนีเ้ลย 

 

ทีม่ลูนธิอิุน่ใจ เราไดอ้อกแบบและทดสอบอปุกรณ์ทีใ่ชง้า่ยและไมซ่บัซอ้นเพือ่ผลติถา่นไบโอชาร ์(ตอนนีเ้รา

เรยีกวา่เตา “flame cap ovens” และ เตาถังปรับปรงุ “modified JRo’s”); เรามอีปุกรณ์ศกึษาวเิคราะหด์นิใน

บรเิวณกวา้ง ทีม่กีารน ามาใชง้านแลว้ และไดท้ าการทดสอบแลว้กบัระบบการวัดคา่ในพืน้ที ่เรามัน่ใจวา่คณุจะ

สามารถสอนเกษตรกรเกีย่วกบัวธิกีารท าถา่นไบโอชารท์ีม่คีณุภาพและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งประสบ

ความส าเร็จ โดยใหค้วามส าคัญวา่คณุก าลังท าอะไร อยูท่ีไ่หน ท าเพือ่ใคร และท าเพราะอะไร 

 

ปญัหา “คณุภาพของถา่นไบโอชาร”์ ทีม่กัมขีอ้สงสยั 

ถา่นไบโอชารท์ีด่พีอใชห้รอืดยีอดเยีย่มคอืะไร? ถา้คณุไมรู่ ้ก็ไมต่อ้งแปลกใจเพราะมหีลายคนทีไ่มรู่เ้หมอืนกนั ไม่

มใีครในแวดวงของถา่นไบโอชารท์ีส่ามารถใหค้ าตอบนีไ้ด ้ค าตอบจะขึน้อยูก่บัวา่คณุตัง้ใจจะน าถา่นไบโอชารไ์ป 

“ใชท้ าอะไร” และคณุตัง้ใจจะท าถา่นไบโอชาร ์“เพือ่ใคร” คณุสมบตัทิี ่“ด”ี เมือ่ใชก้บัสิง่หนึง่อาจไมด่นัีกเมือ่

น าไปใชก้บัอกีสิง่หนึง่2 ในบทความนี ้ผมจะพจิารณาวา่ “ถา่นไบโอชารค์ณุภาพ” คอื “ถา่นไบโอชารท์ีช่ว่ยท าให ้

                                                           
2
 คณุอาจลองใช้เวลาหาข้อมลูในอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบับริษัทต่างๆท่ีขายถ่านไบโอชาร์ ลองดวูา่สินค้ามีความแตกต่างกนัเพียงใด ถ้าคณุคิดเหมือนผม คณุจะเห็นวา่สนิค้าเหลา่นัน้ไม่
แตกต่างกนัเลย 



ผลผลติเพิม่ขึน้ และชว่ยปรับปรงุดนิใหเ้กษตรกร3 นอกจากนีผ้มจะกลา่วถงึเพยีงวธิกีารท าถา่นไบโอชารโ์ดย

เกษตรกรรายยอ่ยทีบ่างรายถอืวา่กลุม่คนทีย่ากจนทีส่ดุในโลก 

 

คณุสมบตัแิละคณุภาพทีเ่ชือ่กนัเกีย่วกบัถา่นไบโอชารท์ีพ่บในหอ้งทดลองและในพืน้ทีจ่รงิจะไดรั้บการพจิารณา

ตา่งกนั ในขบวนการของหอ้งทดลอง นักวจิัยจะระบคุณุสมบตัหินึง่หรอืสองอยา่งของถา่นไบโอชารท์ีม่คีวามเชือ่

กนัหรอืเป็นทีรู่จั้กกนัแลว้ เชน่ คณุสมบตัใินการเพิม่ผลผลติ แลว้นักทดลองจะสรา้งวธิทีีจ่ะทดสอบตวัอยา่งของ

ถา่นไบโอชารช์นดิตา่งๆ เพือ่ระบวุา่ชนดิใดมคีณุสมบตัทิีต่อ้งการมากกวา่และสรปุวา่ถา่นไบโอชารช์นดินัน้ 

“ดกีวา่” ในทางตรงกนัขา้ม วธิกีารทดลองในพืน้ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการน าถา่นไบโอชารช์นดิตา่งๆไปใสใ่นแปลง

ทดลองในพืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกร  แลว้ท าการวัดปรมิาณผลผลติ/คณุภาพของดนิทีด่ขี ึน้ เพือ่ดวูา่ถา่นไบ

โอชารช์นดิไหนใหผ้ลเชงิบวกมากกวา่  วธิกีารในหอ้งทดลองจะไดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งมหาศาล และชว่ย

สรา้งความเป็นไปไดใ้นการเขา้ใจเกีย่วกบักลไกทีม่าทีไ่ปในการท างานทีว่เิศษของถา่นไบโอชาร ์แตก่ารทดลอง

ในพืน้ทจีรงิจะบอกเราทกุสิง่ทีเ่ราจ าเป็นตอ้งรูว้า่ถา่นไบโอชารท์ีเ่ราผลติอยูม่คีณุสมบตัติรงตามทีเ่ราตอ้งการให ้

เป็นหรอืไม ่(แต ่“คณุสมบตัติรงตามทีเ่ราตอ้งการ” อาจเป็นเป้าหมายทีไ่มช่ดัเจนนัก เชน่ ถา้เราไดรั้บผลผลติ

เพิม่ขึน้ 10%  เราจะถอืวา่ประสบความส าเร็จหรอืไม?่  ถา้เราท าใหถ้า่นไบโอชารม์คีณุภาพมากยิง่ขึน้ เราจะได ้

ผลผลติเพิม่ถงึ 20% หรอืไม?่ ค าถามจากขอ้สงัเกตและประสบการณ์นีอ้าจท าใหเ้ราบางคนนอนไมห่ลบัมาแลว้) 

 

ทีม่ลูนธิอิุน่ใจ เราไมม่นัีกวทิยาศาสตรแ์ละไมม่หีอ้งทดลอง เราจงึไดท้ าการทดสอบทีไ่มยุ่ง่ยากซบัซอ้นอะไร ซึง่เป็น

วธิขีอง Hugh McLaughlin ทีท่ าเพือ่ทดสอบคณุภาพของถา่นไบโอชาร ์(McLaughlin 2010) การทดลองอยา่งเดยีว

ทีส่ าคญัทีส่ดุทีเ่ราท าคอืการทดสอบแบบ “แมค่รับ… มอืผมสะอาดแลว้”   น่ันคอื การจับถา่นไบโอชารแ์ลว้ไปลา้ง

มอืดว้ยน ้า ถา้ถา่นถกูลา้งออกดว้ยน ้าหมด แสดงวา่อณุหภมูกิารผลติถา่นสงูพอทีท่ าใหเ้กดิชัน้ตา่งๆทีส่ าคญัของวง

แหวนคารบ์อนทีเ่ป็นลักษณะของถา่นไบโอชารท์ีด่ ีถา้มอืเรายงัมสีดี าเหนยีวๆตดิอยู ่แสดงวา่อณุหภมูทิีใ่ชต้ ่าเกนิไป

และถา่นยงัมสีว่นประกอบของน ้ามนั ทาร ์และกลิน่อืน่ๆเหลอือยู ่แสดงใหเ้ห็นวา่ขบวนการกลายเป็นถา่นไมส่มบรูณ์

พอ กลุม่เป้าหมายของเราผูเ้ป็นเกษตรกรในพืน้ที ่ไมไ่ดส้นใจเกีย่วกบัผล “ทีแ่ทจ้รงิ” ทีอ่อกมาจากหอ้งทดลอง แต่

พวกเขาสนใจผลทีเ่ห็นและจับตอ้งได ้เกษตรกรเหลา่นีต้อ้งการรูข้อ้มลูเป็นพเิศษเกีย่วกบั 3 สิง่คอื ถา่นไบโอชาร์

ของเราชว่ยเพิม่ผลผลติทางการเกษตรหรอืไม?่ พชืผลของเราเตบิโตแข็งแรงจากการสงัเกตเห็นไดด้ว้ยตาหรอืไม?่ 

ดนิของเรามคีณุภาพดขีึน้หรอืไมเ่มือ่วัดดว้ยการมองด ูความรูส้กึและปรมิาณของไสเ้ดอืน? การรวบรวมขอ้มลูเพือ่

น าไปสูผ่ลสรปุใดๆก็ตามจากการทดสอบถา่นไบโอชาร ์ไมว่า่จะในหอ้งทดลองหรอืในแปลงเกษตร จะตอ้งมกีารระบุ

อยา่งชดัเจนถงึวัสดตุัง้ตน้ในขบวนการ หากไมม่บีรรทัดฐาน ผลของการทดลองงทีไ่ดก้็ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ในการ

ทดลองภาคสนาม มคี าถามทีส่ าคัญขอ้หนึง่คอื “เมือ่เกษตรกรมโีอกาสไดท้ าถา่นไบโอชารเ์อง เกษตรกรจะใช ้

อะไรเป็นวตัถดุบิเพือ่ไดถ้า่นไบโอชารท์ีจ่ะน าไปใสใ่นดนิ?” เกษตรกรจะใชว้ัสดเุหลอืใชท้างการเกษตรหลายชนดิ

ทีม่อียูใ่นการท าถา่นไบโอชาร ์ตวัอยา่งเชน่ คณุสามารถจัดการอบรมในสถานทีท่ีม่กีารปลกูขา้วโพดอยู ่แตถ่า้คณุ

โชคด ีเกษตรกรอาจน าเพือ่นๆหรอืญาตทิีป่ลกูขา้วทีบ่า้นและจะท าถา่นจากฟางขา้ว นอกจากนีเ้กษตรกรจะใชว้ธิี

ทีห่ลากหลายในการท าถา่นไบโอชาร ์คณุสามารถสอนวธิใีดวธิหีนึง่ในการท าถา่นไบโอชาร ์แตแ่น่ใจไดเ้ลยวา่ไม่

วา่จะสอนวนไปมา 25 รอบ สดุทา้ยแลว้ สิง่ทีส่อนไปจะเหลอือยูเ่พยีงนดิเดยีวเมือ่มกีารน าไปแบง่ปันและ

ปรับเปลีย่น ค าถามส าคญัถดัมาอกีค าถามหนึง่คอื “การใชถ้า่นไบโอชารท์ีท่ าเองใหผ้ลคุม้คา่ตอ่เกษตรกร

หรอืไม?่” 

 

ค าถามส าคัญทีส่ดุ ในความคดิของผมคอื “ถา้คณุยงัมสีตดิอียู ่คณุจะบอกเกษตรกรหรอืไมว่า่ พวกเขาจะได ้

ผลผลติเพิม่ขึน้หากพวกเขาใชเ้วลาและความพยายามในการท าถา่นไบโอชารเ์พือ่เอาไปใสใ่นพืน้ทีเ่พาะปลกู?4 

                                                           
3
 ท่ีมลูนิธิอุ่นใจ เราก าลงัทดสอบความสามารถของถ่านไบโอชาร์ท่ีผลิตจากเตา TLUDs และเตาเผาแบบราง เพื่อก าจดัโลหะหนกั, ยาฆา่แมลง และสารปนเปือ้นอ่ืนๆออกจากดินและ
น า้ท่ีสะสมในพืน้ท่ีการเกษตร การวิจยันีก้ าลงัด าเนินอยูแ่ละผลท่ีออกมาจะน าเสนอในรายงานต่อไป มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมากพอท่ีจะบอกวา่ถ่านไบโอชาร์มีคุณสมบติัด้านนี ้ดงั

ตวัอยา่งท่ีพบได้จากอ้างอิง Hilber and Bucheli (2010) and Rongjun et al. (2014)  
4 ผมอยากจะเน้นตรงจดุนีเ้พราะเป็นสิง่ส าคญั งานวิจยัมีอยู่สองแบบท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน ได้แก่งานวิจยัที่จดัท าขึน้ส าหรับผู้ ท่ีคิดว่างานวิจยัโดยตวัของมนัเองคือ
เปา้หมาย และงานวิจยัส าหรับผู้ ท่ีมีแนวโน้มว่าการท่ีถ่านไบโอชาร์จะช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตคือเปา้หมาย ส าหรับบทความนี ้เป็นบทความในแบบท่ีสอง แม้จะเป็นการ



ค าตอบส ัน้ๆ: แน่นอน 

ผมรูไ้ดอ้ยา่งไร? 

 

ผมรูเ้พราะมลูนธิอิุน่ใจทีผ่มอยูไ่ดส้อนเกษตรกรถงึวธิกีารใชเ้ตาเผาถา่นแบบ TLUD  (ยอ่มาจากTop Lit Up 

Draft) จากถังแกลลอน และเตาเผาแบบราง “flame cap” ทีใ่ชท้ าถา่นไบโอชาร ์จากนัน้เราไดส้ง่พวกเขา

กลับไปทีบ่า้นและท าถา่นเอง จากนัน้เราไดก้ าหนดแปลงทดลองแบบคู ่โดยเป็นแปลงทดลองทีอ่ยูต่ดิกนัทีม่ี

บนัทกึผลผลติปรมิาณใกลเ้คยีงกนั แลว้ใหเ้กษตรกรใสปุ่๋ ยสงัเคราะหใ์นอตัราสว่นทีใ่ชต้ามปกตใินแปลงหนึง่ สว่น

อกีแปลงหนึง่ใหใ้สถ่า่นไบโอชารท์ีท่ าเอง โดยจะใสเ่ฉพาะถา่นไบโอชารอ์ยา่งเดยีวหรอืจะเพิม่ปุ๋ ยคอก, ปัสสาวะ

สกุร, EM และหรอืดนิเหนยีวตามทีก่ าหนดไวใ้ห ้สิง่ทีเ่ราเนน้คอืเราขอใหแ้ปลงทดสอบทกุแปลงอยูต่ดิถนนทีม่คีน

ผา่นไปมา เพือ่สมาชกิในชมุชนจะมองเห็นได ้เราแขวนป้ายขนาดใหญไ่วเ้หนอืแปลงทดสอบแตล่ะแปลงเพือ่

บอกวา่แปลงนัน้ใสอ่ะไรบา้ง เราท าการทดสอบซ ้าแบบนีก้บัถา่นไบโอชารท์ีท่ าจากวตัถดุบิทีห่ลากหลาย เพราะ

เกษตรกรจะไดใ้ชอ้ะไรก็ไดท้ีม่อียูเ่ป็นวตัถดุบิเชือ้เพลงิ และทีส่ าคญัคอืเพือ่จะไดรู้ว้า่ผลผลติถา่นทีไ่ดจ้ะมี

คณุสมบตัแิตกตา่งกนัไปตามวัตถดุบิเชือ้เพลงิในแตล่ะทอ้งทีห่รอืไม ่ 

 

ผลผลติทีไ่ดส้อดคลอ้งกนั และออกมาในเชงิบวก ตารางดา้นลา่งนีค้อืผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบเมือ่ปี 2016 : 

เกษตรกร 10 คนปลกูขา้วมะล ิ105 และขา้วเหนยีวสนัป่าตอง5 หมายเหต:ุ พันธุข์า้วมะล ิ105 และขา้วเหนยีวสนั

ป่าตองใหผ้ลผลติแตกตา่งกนั จากขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งระหวา่งพันธุแ์ละความแตกตา่งระหวา่ง

สตูรการบ ารงุ มาตราวัดคอืกโิลกรัมของผลผลติตอ่ตารางเมตร สว่นสตูรการบ ารงุเป็นดังนี:้ สตูร 1: ถา่นไบโอชาร์

แชใ่หอ้ ิม่ตวัในปัสสาวะสกุร 400 กก. สตูร 2: ปุ๋ ยสงัเคราะห ์16:20:0 และ 46:0:0 ผสมกนัในอตัรา 50:50 

ปรมิาณ 15 กก. กบัถา่นไบโอชาร ์ 6 กโิลกรัม สตูร 3: ปุ๋ ยหมกั 400 กก และถา่นไบโอชารแ์ชใ่หอ้ ิม่ตัวใน

ปัสสาวะสกุร 400 กก. ทกุแปลงมกีารใสถ่า่นไบโอชารท์ีอ่ตัรา ถา่นไบโอชาร ์250 กรัม/ตรม.  

คา่เฉลีย่ 

ผลผลติจากแปลง
ถา่นไบโอชาร ์
(กก./ตรม.) 

 

ผลผลติจากแปลง
ปุ๋ ย NPK (กก./

ตรม.) 
 

+/- ผลผลติที่
เพ ิม่ข ึน้จากแปลง
ถา่นไบโอชาร ์
(กก./ตรม.) 

% +/- ผลผลติที่
เพ ิม่ข ึน้จากแปลง
ถา่นไบโอชาร ์     

 

สตูร 1 .2125 .1956 .0169 8.8% 

สตูร 2 .3638 .3338 .03 9.1% 

สตูร 3 .4238 .395 .0288 7.3% 

สนัป่าตอง สตูร 1 N/A N/A N/A N/A 

สนัป่าตอง สตูร 2 .5625 .4688 .0937 20.0% 

สนัป่าตอง สตูร 3 .5738 .525 .0488 11.6% 

มะล ิ105 สตูร 1 .225 .2031 .0219 10.8% 

มะล ิ105 สตูร 2 .1419 .1419 0 0.0% 

มะล ิ105 สตูร 3 .2813 .2581 .0232 9.1% 

                                                                                                                                                                                                   
พยายามท าให้วิธีการของงานวิจยัแบบท่ีหนึง่น ามาใช้ได้ในโลก “แหง่ความเป็นจริง” เพ่ือจะมัน่ใจได้ว่า “ข้อแรก เราไม่ได้ท าอะไรท่ีไม่ดี” และ “ข้อสอง เราพยายามท าสิง่

ดีๆทัง้หมดท่ีเราสามารถท าได้” เราต้องการให้ความพยายามนีอ้อกหา่งจากสิง่ที่ก าลงัเกิดขึน้ปัจจบุนัอย่างที่คณุ Hugh McLaughlin อธิบายไว้อย่างเหมาะสม
ให้กบัผมเป็นการสว่นตวัว่า “นกัวิจยัในโลกของถ่านไบโอชาร์ก าลงัท าตวัอยู่ฝ่ายตรงข้ามกบัสิง่ดีท่ีควรจะท า คือสนบัสนนุให้ “ต้องมีงานวิจยัเพิ่มขึน้อีกก่อนท่ีจะน าความรู้
ท่ีได้ออกไปเผยแพร่ มนษุย์ท่ีก าลงัรอคอยและทกุข์ทรมานจะต้องรอความช่วยเหลือไปก่อนจนกว่าฉนัจะได้เลื่อนต าแหน่งขึน้เป็นอาจารย์เตม็ขัน้ หรืออาจถึงต้องปลด
เกษียณก่อน ...” 
 
5 จากข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูท่ีมีในรายงานของ Jeffrey, et al. (2015) ข้าวตอบสนองไม่มากนกัตอ่ถ่านไบโอชาร์ การตอบสนองเฉลี่ยทัว่โลกอยู่ท่ีประมาณ 15% การตอบสนองปี
แรกในพืน้ท่ีปลกูนีอ้ยู่ท่ีประมาณ 11% ข้อมลูท่ีขาดหายไปในตารางและข้อมลูท่ีมีจ านวนมากเกินไปของข้าวสนัป่าตองท่ีมีตอ่สตูร 2 ท าให้เหน็ว่าเกษตรกรท่ีใช้สตูร 2 หลายคน
ถอนตวัออกช้าไปเราจงึจดัเตรียมการแจกสตูรใหม่ให้คนอ่ืนไม่ทนั และเกษตรกรท่ีปลกูข้าวมะล ิ105 ด้วยสตูร 2 ต้องพบกบัปัญหาระบาดของเพลีย้ท่ีมาเร็วและท าลายข้าวใน
แปลงท่ีใสไ่บโอชาร์ไว้ไปเป็นจ านวนมาก 

ตารางที ่1: การทดลองทีจ่ัดท าขึน้ในปี 2016 โดยมลูนธิอิุน่ใจ กบัเกษตรกรรายยอ่ย 10 ราย เพือ่เปรยีบเทยีบ

ผลผลติจากแปลงทีใ่ชถ้า่นไบโอชาร ์และแปลงทีใ่ชปุ้๋ ยสงัเคราะหแ์ละสว่นผสมอืน่ๆ 



ในวดิโีอ videotaped interviews ทีม่เีกษตรกรเขา้รว่มดว้ยระหวา่งโครงการทดสอบนี ้(Warm Heart 2017)

เกษตรกรมกับอกเสมอวา่พชืในแปลงทีม่ถีา่นไบโอชารด์แูข็งแรงกวา่และดนิในแปลงทีม่ถีา่นไบโอชารด์ขี ึน้จน

สงัเกตไุดเ้พยีงในระยะฤดปูลกูเดยีว (เกษตรกรดใีจมากกบัผลของไบโอชารท์ีม่ตีอ่พชืและคณุภาพของดนิ และ

บอกเราหลายครัง้วา่สิง่นีส้ าคัญกวา่การไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้ เพราะถา่นไบโอชารส์ามารถท าสิง่เหลา่นีไ้ดโ้ดยเทา่ที่

เห็นปุ๋ ย NPK ไมส่ามารถท าได ้เกษตรกรชอบถา่นไบโอชารม์ากกวา่) สว่นการทดสอบดนินัน้เราท าทันทหีลังจาก

เก็บเกีย่วจากแปลงคูท่ีใ่ชถ้า่นไบโอชาร/์ปุ๋ ย NPK ทีป่ลกูขา้วมะล ิ105 (สตูร 1) และไดผ้ลเป็นทีม่ัน่ใจวา่ถา่นไบ

โอชารม์ผีลปรับปรงุคณุภาพของดนิ6  

 

แปลง คา่pH อนิทรยีว์ตัถ%ุ ไนโตรเจน% 
ฟอสฟอรสั  

mg/kg 
โปตสัเซยีม 

mg/kg 
เหล็ก 

Cmol(+)/kg 

ถา่นไบโอชาร ์
(ถา่นไบโอชาร์
400 กก.กบั
ปัสสาวะสกุร) 

5.00 8.62 0.18 4.25 96.30 14.54 

NPK 4.89 8.43 0.18 4.20 88.30 13.417 

 

ประเภทของดนิ และถา่นไบโอชาร ์

มวีธิคีดิอยู ่2 แบบเกีย่วกบัดนิ ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีท่ าการเกษตรสว่นใหญ ่การพดูถงึดนิจะเนน้ที่

คณุสมบตัเิฉพาะของดนิในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ หรอืบางครัง้อาจเป็นเพยีงสว่นใดสว่นหนึง่ของพืน้ที่8 สว่นใน

ประเทศทีก่ าลังพัฒนาขอ้มลูเหลา่นีไ้มส่ามารถหามาได ้แตถ่า่นไบโอชารเ์ป็นทางหนึง่ทีจ่ะใหป้ระโยชนอ์ยา่ง

มากมาย (โดยเฉพาะดา้นการปรับปรงุคณุภาพดนิ) แมจ้ะไมรู่ถ้งึคณุสมบตัเิกีย่วกบัดนิทีเ่กษตรกรก าลังใชง้านอยู ่

 

อกีวธิคีดิหนึง่คอื ในมมุทีก่วา้งกวา่นัน้ นักวทิยาศาสตรแ์ยกดนิออกเป็นหมวดหมู ่แตล่ะหมวดหมูม่คีณุสมบตัทิี่

คลา้ยกนัทีก่ าหนดศักยภาพดา้นการเกษตรของดนิโดยรวม แผนทีป่ระเภทของดนิในประเทศก าลังพัฒนาสว่นใหญม่ี

การจัดท าไวแ้ลว้ และคณุสามารถชว่ยเกษตรกรทีค่ณุท างานอยูด่ว้ยในการระบหุมวดหมูพ่ืน้ฐานของดนิในพืน้ทีท่ีค่ณุ

อยู ่และใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชนไ์ด ้ถา้คณุท างานกบัเกษตรกรในประเทศก าลังพฒันา หมวดหมูพ่ืน้ฐานของดนิ

ทีเ่กษตรกรท าการเพาะปลกูอยูม่กัจะมแีนวโนม้ไปในทางทีไ่มม่คีณุภาพทีถ่า่นไบโอชารส์ามารถแกไ้ขปรับปรุงใหด้ี

ขึน้ได ้

 

เรารูไ้ดอ้ยา่งไร? 

 

กอ่นทีจ่ะตัดสนิใจท าการสง่เสรมิถา่นไบโอชาร ์มลูนธิอิุน่ใจไดม้อบหมายใหนั้กวทิยาศาสตรท์ีเ่ชีย่วชาญดา้นดนิคอื

คณุปีเตอร ์เอลสเ์นอร ์เป็นผูจั้ดท าภาพรวมประเภทของดนิในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เมือ่ไดค้ณุสมบตัเิดน่ของดนิ

แตล่ะประเภทแลว้เราขอใหเ้อาขอ้ดขีองถา่นไบโอชารร์ะบเุอาไว ้จากการท าเชน่นีเ้ราจงึสรปุไดถ้งึประสทิธภิาพทีส่งู

ทีค่าดหวังไวข้องถา่นไบโอชารใ์นการปรับปรงุดนิโดยมพีืน้ฐานตามการแบง่หมวดหมูป่ระเภทของดนิในโลก (สว่น

ใหญเ่ป็นเขตรอ้น) 

 

ประเภทของดนิ 

ถา้คณุท างานกบัเกษตรกรรายยอ่ยในประเทศก าลังพัฒนา แสดงวา่สว่นใหญค่ณุอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตรอ้นซึง่มปีระเภท

ดนิพืน้ฐานทีพ่บไดม้ากทีส่ดุไดแ้ก ่อครซิอล (Acrisols), ลโิทซอล (Lithosols) หรอื ไนโตซอล (Nitosols) (ใน

                                                           
6 ผลท่ีได้นีไ้ม่มีแม้แตข้่ออ้างอิงสถิตพืิน้ฐานท่ีส าคญั (เช่นคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน) เพราะไม่ได้มาจากห้องทดลองที่เป็นทางการ  ตวัเลขอินทรีย์วตัถจุะดสูงูกว่าหากคณุ
คุ้นเคยกบัดนิในภาคเหนือของไทย น่ีคือทุง่นาท่ีชาวนาไถกลบตอซงัข้าวและให้ผลผลติปีละ 2-3 ครัง้ 
7 ส าเนารายงานจากห้องทดลองมีท่ีมลูนิธิอุ่นใจหากต้องการตดิตอ่ได้ท่ี  info@warmheartonline.org 
8 มีการใช้เคร่ืองจกัรท่ีน าโดย GPS เพิ่มมากขึน้เพ่ือเปลี่ยนปริมาณการใสปุ่๋ ยขณะท างานในพืน้ท่ีเพาะปลกูเพ่ือปรับไปตามชนิดของดนิ 

ตารางที ่2: การทดสอบดนิทีน่ ามาหลังการเก็บเกีย่วทันทจีากแปลงทดลองคูห่นึง่ของขา้วมะล ิ1057 

https://youtu.be/eUSEE1-ueE0


เขตพืน้ทีเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ผน่ดนิใหญ ่ดนิสามประเภทนีเ้ป็นสว่นประกอบมากกวา่ 60% ของดนิระดับ

ผวิหนา้ หากคณุดแูผนทีโ่ลกทัง้สามภาพตอ่ไปนี ้คณุจะเห็นวา่ดนิในประเทศก าลังพัฒนามดีนิประเภทอครซิอล, 

ลโิทซอล และไนโตซอลอยูม่าก)9  ดนิกลุม่อครซิอลถอืวา่เป็นดนิทีค่ณุภาพไมด่ ีและพบอยูเ่ยอะมาก สว่นลโิท

ซอล และไนโตซอล มคีณุภาพดกีวา่อครซิอล แตท่ัง้หมดถอืวา่เป็นดนิทีไ่มด่พีอส าหรับการเกษตรแบบยัง่ยนื 

อยา่งไรกต็าม คณุสมบตัทิีท่ าใหอ้ครซิอลเป็นดนิไมด่กีลบัท าใหอ้ครซิอลจับคูไ่ดเ้ป็นอยา่งดกีบัถา่นไบโอชาร์

นอกจากนีถ้า่นไบโอชารย์งัเป็นตัวชดเชยอยา่งดสี าหรับขอ้ดอ้ยทีส่ าคญัทีส่ดุของลโิทซอลและไนโตซอล 

                                           

 ดนิอครซิอลมลีักษณะคอื “ไมม่ธีาตอุาหารทีพ่ชืตอ้งการ, มภีาวะเป็นพษิจากแรธ่าตอุลมูเินยีม,  มกีารดดูซบั

ฟอสฟอรัสสงู, คลายตวัหรอืกระเทาะตวัและงา่ยตอ่การถกูกดัเซาะทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการเพาะปลกูที่

มอียูอ่ยา่งจ ากดั... เนือ่งจากดนิอครซิอลไมค่อ่ยมปีฏกิริยิาทางชวีภาพ ดังนัน้ขบวนการเตบิโตทดแทนทาง

ธรรมชาต,ิ ฯลฯ ในบรเิวณผวิหนา้ทีถ่กูท าลายไปดว้ยการใชเ้ครือ่งจักรจงึเป็นไปอยา่งชา้ๆ” (FAO 2001) 

 

  

                                                           
9
 ข้อมลูอ้างอิงในรายละเอียดทัง้หมดเก่ียวกบัดนิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และการเปรียบเทียบดนิ/ถ่านไบโอชาร์จากตารางนีม้าจาก Elstner 2017 

ภาพที ่1: แผนทีด่นิอครซิอลทีพ่บในโลก 

เป็นกลุ่มดิน 
หลัก 

พบร่วมกับ
ดินอ่ืน 

พบผสมตัว
กับดินอ่ืน 

พืน้ที่อ่ืนๆ (แหล่งน ำ้, ธำนน ำ้แข็ง, ไม่
มีข้อมูล) 



 

การเพาะปลกูในพืน้ทีด่นิลโิทซอล “ตอ้งมกีารคอยใสปุ่๋ ยและ(หรอื)ปนูขาวอยูเ่สมอ” และ “ลักษณะโครงสรา้ง

ผวิหนา้ดนิทีไ่มแ่ข็งแรงท าใหด้นิลโิทซอลงา่ยตอ่การกระเทาะตัวและถกูกดักรอ่นในพืน้ทีล่าดชนั” ดนิลโิทซอล “มี

ความอิม่ตัวดว้ยดา่งสงูกวา่ ดังนัน้จงึมโีครงสรา้งทีค่อ่นขา้งจะแข็งแรงกวา่โครงสรา้งทีพ่บในดนิอครซิอล... 

คณุสมบตัใินการอุม้น ้าดกีวา่ดนิอครซิอลเล็กนอ้ย...โดยมเีนือ้ดนิเหนยีวและสารอนิทรยีว์ัตถทุีเ่หมอืนกนั... ลโิท

ซอลยงัเป็นดนิทีถ่กูกดักรอ่นไปตามฤดกูาล และมรีะดับสารอาหารและการสะสมสารอาหารทีต่ ่า แตค่ณุสมบตัดิา้น

เคมขีองลโิทซอลโดยทั่วไปแลว้ดกีวา่อครซิอลเพราะมคีา่ pH ของดนิสงูกวา่และไมม่ภีาวะความเป็นพษิจากธาตุ

อลมูเินยีมทีเ่ป็นอนัตรายรา้ยแรง  ปรมิาณสมับรูณ์ของการแลกเปลีย่นดา่งมกัจะไมเ่กนิ 2 cmol(+) kg-1 อนุภาค

ละเอยีดเนือ่งจากลโิทซอลมคีวามสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวกต ่า... ระดับสารอาหารสมับรูณ์ของดนิต า่และ

ความสามารถในการเก็บกกัประจบุวกในลโิทซอลมนีอ้ยจงึท าใหต้อ้งมกีารเตมิปุ๋ ยและ (หรอื)ปนูขาวกอ่นในพืน้ทีท่ี่

ท าการเพาะปลกูอยา่งตอ่เนือ่ง ดนิลโิทซอลทีเ่สือ่มโทรมไปในดา้นเคม ีและ(หรอื)ดา้นกายภาพจะเกดิการฟ้ืนฟเูอง

ใหมไ่ดช้า้มาก” (FAO 2001)  

 

  

เป็นกลุ่มดิน 
หลัก 

พบร่วมกับ
ดินอ่ืน 

พบผสมตัว
กับดินอ่ืน 

พืน้ที่อ่ืนๆ (แหล่งน ำ้, ธำนน ำ้แข็ง, ไม่มี
ข้อมูล) 

ภาพที ่2: แผนทีด่นิลโิทซอลทีพ่บในโลก 

เป็นกลุ่มดิน 
หลัก 

พบร่วมกับ
ดินอ่ืน 

พบผสมตัว
กับดินอ่ืน 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (แหล่งน ำ้, ธำนน ำ้แข็ง, ไม่มี
ข้อมูล) 

ภาพที ่3: แผนทีด่นิไนโตซอลทีพ่บในโลก 



ไนโตซอลจัดกวา่เป็นดนิดทีีอ่ยูใ่นเขตรอ้นชืน้ เพราะเป็นดนิทีม่คีวามเสถยีรและทนตอ่การถกูกดักรอ่น อกีทัง้ยงั

เป็นดนิทีร่ากพชืสามารถหยัง่ไดล้กึ ระบายน ้าและเก็บกกัน ้าไดด้ ีดนิชนดินีป้ระกอบไปดว้ยอนิทรยีว์ตัถแุละ

สารอาหารมากกวา่ดนิอครซิอลและลโิทซอล แตย่งัไมใ่ชด่นิทีอ่ดุมสมบรูณ์นัก ดังนัน้จงึเหมาะทีส่ดุกบัการใชป้ลกู

พชืผลทีไ่มต่อ้งการการบ ารงุมากนักเชน่ กาแฟ, โกโก ้และยาง (FAO 2001) 

 

ถา่นไบโอชารแ์ละประเภทของดนิ 

จากขอ้มลูฉบบัแรกของเอกสารเรือ่งดนิในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ผน่ดนิใหญ ่“Soils of Mainland Southeast 

Asia,” Elstner (2017- สามารถแสดงความจ านงได)้ ไดส้รปุประโยชนท์ีส่ าคญัของถา่นไบโอชารไ์วแ้ละท าการ

เปรยีบเทยีบรปูแบบของประโยชนก์บัคณุสมบตัทิีเ่ชือ่มโยงกบัดนิหลกัแตล่ะประเภท ประโยชนข์องถา่นไบโอชาร์

ทีผู่เ้ขยีนสรปุไวม้ดีังนี:้ 

• ลดความเป็นกรดของดนิโดยเพิม่คา่ pH ของดนิ 

• เพิม่ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวก (CEC) 

• ลดการร่ัวซมึของสารอาหาร 

• ปรับปรงุใหด้นิรว่นซยุขึน้และลดความหนาแน่นรวมของดนิ 

• เพิม่ความสามารถในการอุม้น ้าของดนิ 

• ลดภาวะเป็นพษิจากธาตอุลมูเินยีม 

• สง่เสรมิการด ารงชวีติของจลุนิทรยีใ์นดนิ 
 

จากนัน้เมือ่ผูเ้ขยีนสรปุคณุสมบตัขิองดนิแตล่ะประเภททีไ่ดท้ดสอบจรงิในพืน้ทีเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เราเห็น

ไดช้ดัเจนวา่ถา่นไบโอชารไ์มใ่ชย่าครอบจักรวาลส าหรับดนิทกุประเภทในทกุๆที ่แตเ่มือ่พจิารณาคณุสมบตัทิาง

เคมแีละประโยชนใ์นการเพาะปลกูของดนิประเภทตา่งๆ (ตารางที ่1) เราจะเห็นวา่ ดนิอครซิอล, ไนโตซอล และ

ลโิทซอล (ลซิซิอล) สามารถรับประโยชนจ์ากการใชถ้า่นไบโอชาร ์(ตารางที ่2)  

 

 

 ตารางที ่3: คณุสมบตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัดนิ 7 ประเภทในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(จาก Elstner 2017) 

 

กลุม่ดนิ

หลกั 

ความอุดม

สมบูรณ ์
คา่ pH CEC 

โครงสรา้ง

ดนิ 

การอุม้

น า้ 

การระบาย

น า้ 

กจิกรรมของ

สิง่มชีวีติใน

ดนิ 

อครซิอล นอ้ย กรด ต า่ ไมเ่สถยีร ไมด่ ี ชา้ ต า่ 

เกรยซ์อล ด ี
กรดออ่นถงึ

เป็นกลาง 
สงู N/A N/A อิม่ตวัดว้ยน ้า ต า่ 

แคมบซิอล ด ี
กรอดอ่นถงึ

ปานกลาง 
ปานกลาง เสถยีร ด ี ด ี สงู 

ลโิทซอล นอ้ย 
กรดออ่นถงึ

เป็นกลาง 
ปานกลาง เสถยีร ไมด่ ี ด ี ต า่ 

ลวูซิอล ด ี
กรอดอ่นถงึ

ปานกลาง 
ปานกลาง เสถยีร N/A ด ี N/A 

ฟลวูซิอล ด ี กลาง ปานกลาง เสถยีร ด ี
มนี ้าใตด้นิขงั

อยู่ 
N/A 

ไนโตซอล นอ้ย กรด ต า่ เสถยีร ไมด่ ี ด ี High 

 

 

 

 



ตารางที ่4: ผลของไบโอชารท์ีม่ตีอ่ดนิทีพ่บมากทีส่ดุและมปัีญหามากทีส่ดุ ไดแ้ก ่อครซิอล, ลโิทซอล (ลซิซิอล) และไน

โตซอล  ในประเทศก าลงัพัฒนา ดนิเหลา่นีพ้บไดเ้กอืบ 2ใน 3 ของผวิหนา้ดนิทัง้หมด  

 

ประเภทของดนิ 

ความ

อุดม

สมบูรณ ์

คา่ pH CEC โครงสรา้ง

ดนิ 
การอุม้น า้ 

การ

ระบายน า้ 

กจิกรรมของ

สิง่มชีวีติใน

ดนิ 

อครซิอล ดขีึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ดขีึน้ ดขีึน้ ดขีึน้ ดขีึน้ 

ลโิทซอล ดขีึน้ 
ดขีึน้จน

เป็นกลาง  
เป็นกลาง เป็นกลาง ดขีึน้ เป็นกลาง ดขีึน้ 

ไนโตซอล ดขีึน้ เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ เป็นกลาง ดขีึน้ เป็นกลาง เป็นกลาง 

 

สรปุไดว้า่ ถา้คณุท างานกบัเกษตรกรในพืน้ทีเ่ขตรอ้นหรอืกึง่เขตรอ้น คณุอาจไมส่ามารถปรับชนดิของถา่นไบ

โอชารท์ีใ่ชใ้หเ้ขา้กบัดนิในพืน้ทีข่องเกษตรกรแตล่ะทีไ่ด ้แตค่ณุสามารถประเมนิไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ถา่นไบ

โอชารจ์ะมผีลตอ่ดนิ ถา้ดนิของคณุเป็นอครซิอล คณุคาดหวังไดว้า่การใชถ้า่นไบโอชารจ์ะเกดิผลสงูมาก ถา้ดนิ

ของคณุเป็นลโิทซอล ก็จะมผีลด ีและถา้เป็นดนิไนโตซอล ก็จะมผีลปานกลางถงึด ีคณุอาจไดผ้ลทีอ่าจดเีกนิคาด 

แตก่็ไมค่วรคาดหวังมากเกนิควรและทีส่ าคัญคอืใหท้ าการทดสอบกอ่น ไมว่า่จะเป็นการทดสอบการผลติ, การใส ่

และการใชถ้า่นไบโอชาร ์โดยทดสอบดว้ยตัวเองกอ่นทีจ่ะเผยแพรไ่ปใหเ้กษตรกร 

 

(ขอ้มลูระหวา่งประเทศแนะน าวา่การประเมนิประสทิธภิาพของถา่นไบโอชารใ์นบทความนีเ้ป็นตวัเลขทีค่อ่นขา้งต า่

กวา่ความเป็นจรงิ  ขอ้มลูจากการทดสอบแมใ้นดนิคณุภาพดใีนประเทศอเมรกิาและยโุรบแสดงใหเ้ห็นผลทีด่มีาก 

แตเ่นือ่งจากคณุและเกษตรกรไมอ่าจรูข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัดนินัน้ ดังนัน้ บทเรยีนส าคญัทีไ่ดจ้ากจดุนีค้อื ดนิ

ของคณุไมว่า่จะเป็นดนิแยข่นาดไหน ถา่นไบโอชารส์ามารถแกไ้ขใหด้ขี ึน้ได)้ 

 

 

การวดัปรมิาณ 

การน าการวดัปรมิาณไปใชแ้ละการสือ่สารเรือ่งการวดัปรมิาณอาจท าไดค้อ่นขา้งยากเมือ่ตอ้งท างานกบัเกษตรกร 

ในการผลติปุ๋ ยทีม่สีว่นผสมของถา่นไบโอชาร ์ในสภาพการท างานในหอ้งทดลอง มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าการ

ทดลองจากวตัถแุหง้ (Dry Matter หรอื DM) ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ เพือ่จะพจิารณาปรมิาณทีแ่น่นอนของถา่นไบ

โอชารห์รอืปุ๋ ยหมกัทีใ่ช ้โดยการท าใหแ้หง้สนทิแลว้ชา่งน ้าหนัก นอกจากนัน้ ในหอ้งทดลองคณุยงัสามารถ

วเิคราะหส์ว่นประกอบเคมขีองสว่นผสมเปียกเชน่ปัสสาวะสกุร (ทีเ่ราใชเ้พือ่แชถ่า่นไบโอชาร)์ และรูแ้น่นอนวา่

ตอ้งใชก้ีล่ติรตอ่ถา่นไบโอชาร ์อยา่งไรก็ตาม วธิกีารเหลา่นีไ้มส่ามารถท าไดใ้นพืน้ทีจ่รงิ คณุอาจตอ้งพจิารณา

ครา่วๆวา่ถา่นไบโอชารจ์ะไมข่ยายตัวเมือ่เปียก เพือ่จะใหป้รมิาตรเป็นตวัก าหนดการวดั แตค่ณุจะตอ้งไมล่มืดว้ยวา่

วัสดเุชือ้เพลงิทีต่า่งกนั (ในขบวนการไพโรไลซสิและอณุหภมูทิีใ่ช)้ จะไดถ้า่นไบโอชารท์ีไ่มเ่หมอืนกนั คอืถา่นที่

ไดแ้ตล่ะครัง้อาจมคีวามหนาแน่นตา่งกนั และแตกสลายไปในเวลาทีต่า่งกนั 

 

แลว้จะท าอยา่งไร? 

 

กอ่นอืน่ ใหเ้ตอืนตัวเองกอ่นวา่เพราะอะไรเราจงึตอ้งการวัดปรมิาณตัง้แตแ่รก เราไมไ่ดว้ดัปรมิาณเพือ่จดุประสงค์

ในการทดลองวทิยาศาสตรท์ีแ่มน่ย า คณุก าลังวดัปรมิาณเพือ่ไดจ้ดุทีส่ามารถน าไปท าซา้ได ้คณุตอ้งการรูว้า่ ถา้

ฉันท าอยา่งนีแ้ลว้ ผลทีไ่ดค้อือะไร? ถา้ฉันท าอยา่งน ัน้แลว้ ผลทีไ่ดค้อือะไร? คณุอยากรูว้า่อะไรทีม่ผีลตอ่

สว่นผสมของถา่นไบโอชารท์ีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงปรมิาณผลผลติ, สขุภาพของพชืผล และคณุภาพของ

ดนิ คณุตอ้งการวธิใีดวธิหีนึง่ทีจ่ะวัดปรมิาณเพือ่สามารถเปรยีบเทยีบสตูรตา่งๆภายใตภ้าวะทีเ่หมาะสม โดยมอบ

เครือ่งมอืใหเ้กษตรกรของคณุไดน้ าไปใชไ้ดจ้รงิ 

 

และเครือ่งมอืวดัปรมิาณเหลา่นัน้ก็คอื – ถัง 

 



เกษตรกรทีค่ณุท างานอยูด่ว้ยสว่นใหญจ่ะมวีธิชีัง่น ้าหนักขา้วและผลผลติอยูแ่ลว้ ดังนัน้เกษตรกรจงึจะสามารถชัง่
น ้าหนักสว่นผสมสตูรถา่นไบโอชารไ์ด ้แตถ่า้ไมม่คีวามเขา้ใจเรือ่งปรมิาณความชืน้ในสว่นผสม การชัง่น ้าหนักก็
อาจไมม่คีวามหมายมากนัก ตัวอยา่งเชน่ ถา่นไบโอชารท์ีท่ าจากเตาเผาแบบ JRo จะมปีรมิาณความชืน้ทีน่่าจะต า่
กวา่ถา่นไบโอชารท์ีท่ าจากเตาเผาแบบรางเปิด (FC trough) 
 
ทีม่ลูนธิอิุน่ใจ เราไมส่ามารถวัดปรมิาณความชืน้ไดอ้ยา่งแมน่ย า อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานระดับโลกส าหรับการน า
ถา่นไบโอชารไ์ปใชอ้ยูท่ีป่รมิาณหลายตันตอ่พืน้ที ่(โดยไมเ่จาะจงปรมิาณความชืน้) ซึง่ตอ้งมกีารประมาณตวัเลข
จากปรมิาณของกรัมหรอืกโิลกรัมทีน่ าไปใชต้อ่ตารางเมตร การประมาณอตัราการน าไปใชเ้ป็นเรือ่งยากและคงไม่
มปีระโยชน ์หากเกษตรใสถ่า่นลงในพืน้ทีด่ว้ยมอื อกีทัง้ไมใ่หค้วามส าคญัตอ่ปรมิาณความชืน้ หรอืไมส่ามารถวดั
ความชืน้ได ้การน าถา่นไบโอชารไ์ปใสใ่นพืน้ทีต่าม “มาตรฐานโลก” (จากการผลศกึษาทั่วโลก) คอื 10 ตันตอ่
พืน้ทีห่นึง่เฮคตาร ์หรอื 1 กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร งานเขยีนวทิยาศาสตรแ์นะน าวา่ดนิทีด่กีวา่ จะตอ้งใชถ้า่นไบ
โอชารม์ากกวา่ เพือ่ใหไ้ดผ้ลออกมาเป็นดนิทีด่ขี ึน้ ทีม่ลูนธิอิุน่ใจ เราพบวา่งานเขยีนนีเ้ป็นจรงิ คอื ดนิทีแ่ยก่วา่ 
(เชน่ อครซิอลทีถ่กูกดัเซาะ) ตอ้งการถา่นไบโอชารน์อ้ยกวา่เมือ่ตอ้งการเพิม่ผลผลติ เราไมเ่คยใชถ้า่นไบโอชาร์
เกนิกวา่ 250 กรัมตอ่ตารางเมตรในการทดลอง เราไดเ้ห็นผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ปรมิาณมากขณะทีเ่รามองหาวธิกีาร
เพิม่ผลผลติโดยไมเ่พิม่งานใหก้บัเกษตรกรยากจนทีม่กัมอีายมุากและสขุภาพไมด่ ี
 
เนือ่งจากการวดัคา่ความชืน้เป็นเรือ่งยาก เราจงึตอ้งการวธิใีนการเปรยีบเทยีบระหวา่งถา่นไบโอชารท์ีท่ าแตล่ะ

ครัง้ ปุ๋ ยหมกั, ดนิเหนยีว หรอืวัสดอุืน่ๆ เพือ่พจิารณาวา่ตวัแปรเหลา่นัน้มผีลตอ่ปรมิาณผลผลติทีแ่ตกตา่งจากเดมิ

หรอืไม ่

 

นอกจากวธิกีารชัง่น ้าหนักแลว้ การใชถ้ังเป็นวธิทีีง่า่ยกวา่มากในการวดัปรมิาณของสว่นผสม โดยเริม่จากถา่นไบ

โอชารป์รมิาณมากและสว่นผสมอืน่ๆทีค่ดิวา่จะใสเ่พิม่เขา้ไป จากนัน้ ผสมสตูรตา่งๆใหเ้ขา้กนัในเวลาเดยีวกนั โดย

ใชว้สัดเุหมอืนกนัและถังเหมอืนกนั พยายามมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดท้ีจ่ะใสส่ว่นผสมในปรมิาณทีส่ม า่เสมอ ถา้

เกษตรกรท าวธิเีดยีวกนันี ้และคณุก็ท าเหมอืนกนับอ่ยๆ คณุก็จะไดป้รมิาณทีใ่กลเ้คยีงทีพ่อจะน าไปเปรยีบเทยีบกนั

ได ้ 

 

การทดสอบดว้ยถัง อาจไดข้อ้มลูทีไ่มแ่น่นอนหรอืน่าเชือ่ถอืพอทีจ่ะเผยแพรไ่ปยงันอกกลุม่ของคณุ (อาจรวมถงึ 

ชนดิของดนิ, วธิไีพโรไลซสิ, วัสดเุชือ้เพลงิ, การเพิม่ประสทิธภิาพ, ระยะเวลาทีป่ลอ่ยถา่นไบโอชารไ์ว,้ ฯลฯ) แต่

อยา่งไรกต็าม วธินีีท้ าใหก้ารทดสอบของคณุเป็นไปอยา่งเหมาะสม เชน่ คณุจัดการสตูรตา่งๆอยา่งเป็นรปูแบบ

และน าไปใชใ้นแปลงอยา่งเหมาะสม มกีารสุม่ตวัอยา่งและท าซ า้ทีเ่ป็นแบบแผนสม า่เสมอ คณุสามารถยนืยนัใน

ผลของแตล่ะสตูรทีส่มัพันธก์นัในสภาพทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเฉพาะของคณุ อยา่ลมืวา่วธินีีไ้มใ่ชเ่ป็นวธิทีีไ่มเ่ป็น

วทิยาศาสตร ์แตเ่ป็นวธิกีารค านงึถงึขอ้จ ากดัในสภาพความเป็นจรงิทีค่ณุตอ้งท างานอยูแ่ละเป็นวธิทีีย่งัมพีืน้ฐานที่

ถกูตอ้งตามหลักวทิยาศาสตรอ์ยู ่การทดลองของคณุอาจไมน่ าไปสูก่ารตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน แตจ่ะท าใหเ้ห็น

การเปรยีบเทยีบทีส่มัพันธแ์ละมคีวามหมายระหวา่งสตูรตา่งๆทีใ่ชใ้นบรบิทของคณุเอง ซึง่จะเป็นแนวทางใหผู้อ้ ืน่

น าไปปฏบิตัไิดใ้นบรบิทคลา้ยกนั ถา้คณุปฏบิตักิารในวธินีี ้คณุจะสามารถพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจกบัเกษตรกรวา่ถา้พวก

เขาท าถา่นไบโอชารแบบนีแ้ละผสมกบัวัสดอุยา่งอืน่แบบนี ้พวกเขาจะไดผ้ลออกมาตามทีค่าดหวังไว ้

 

สรปุ 

อยา่หลงประเด็นไปกบัสิง่ทีค่นอืน่พดูเกีย่วกบัสว่นประกอบของ “ถา่นไบโอชารท์ีม่คีณุภาพ” และเชน่เดยีวกนั อยา่

ยดึตดิวา่ “ถา่นไบโอชารน์ีต้อ้งใชท้ าแบบนีเ้ทา่นัน้” หรอื “วธิกีารวัดปรมิาณทีถ่กูตอ้งตอ้งเป็นแบบไหน” แตใ่ห ้

มองหาวธิกีารและวตัถดุบิที ่“ดพีอ”  ทีม่อียูใ่นบรบิทเฉพาะของคณุ ใหด้วูา่เป้าหมายของคณุคอือะไร และทีท่ีค่ณุ

อยูม่อีะไรทีพ่อจะหาได ้อยา่งทีใ่นสมยักอ่น อรสิโตเตลิไดก้ลา่วไวท้ านองเดยีวกนันีว้า่ “ความแมน่ย าในการศกึษา

สิง่ใดสิง่หนึง่อยูใ่นธรรมชาตขิองสิง่ทีจ่ะศกึษานัน้” (Aristotle, trans. 1962) 
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