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ถงับ าบดัน า้เสยีท าเองทีย่ ัง่ยนืส าหรบัชุมชนหา่งไกลและก าลงัพฒันา โดยใชว้สัดดุดู
ซบัเป็นถา่นไบโอชารท์ ีท่ าในทอ้งถิน่ 
 

สาร เอคโค เอเชยี  ภาคพเิศษส าหรบัสาร ECHO Development Notes  
    ฉบบัที ่16 เดอืนมนีาคม 2013 
 

โดย จอช เคริน์ส,์ วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ (MS)  
 

 

การปนเป้ือนของสารเคมสีงัเคราะหใ์นน า้: ปญัหาทีม่กัถูกมองขา้มในการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในระดบันานาชาต ิ
 

การปนเป้ือนของแหลง่น ้าดืม่จากสารอนิทรยีส์งัเคราะหต์า่งๆ (SOCs) เชน่ยาก าจัดศตัรูพชื ถอืเป็นปัญหาส าคัญทั่วโลก มลภาวะจากยา
ก าจัดศตัรูพชืปรากฏอยูถ่งึสองครัง้ในอนัดบั 1 ใน 10 ของ รายงานปัญหามลภาวะทีเ่ป็นพษิทีส่ดุของโลกประจ าปี 20111โดยสถาบนั 

Blacksmith ประเทศอเมรกิา และไดถ้กูพูดถงึในรายงานทกุๆปีตัง้แตม่ี

การตพีมิพค์รัง้แรกในปี 2006 อยา่งไรก็ดยีังคงมกีารขาดแคลน
เทคโนโลยบี าบดัทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มเพือ่แยกเอาสารอนิทรยี์

สงัเคราะหอ์อก ซึง่เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ ประหยัดคา่ใชจ้่าย และ
ยอ่หรอืขยายสว่นไดท้ีส่ามารถเขา้ถงึชมุชนในประเทศก าลงัพัฒนาหรอื

ในพืน้ทีห่า่งไกลในประเทศทีพั่ฒนาแลว้ 

 
จากบทวจิารณ์หนึง่เมือ่ไมน่านมานีใ้นนติยสารScience2บอกวา่ในแตล่ะ

ปีมกีารผลติสารอนิทรยีส์งัเคราะห(์SOCs) 300 ลา้นตนั รวมถงึยาก าจัด
ศตัรูพชืและสตัวป์รมิาณ 5 ลา้นตนัทีเ่ป็นสว่นส าคัญทีท่ าใหน้ ้าเสือ่ม

คณุภาพน ้าในระดับสากล จากรายงานไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ปัญหาดงักลา่ว

มักจะเกดิขึน้ในประเทศก าลงัพัฒนาทีม่กีารใชย้าก าจัดศตัรูพชืทีเ่กนิ
ขนาด คนสว่นใหญ่ทีข่าดความรูเ้กีย่วกับอนัตรายดา้นสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ รวมถงึการแพร่กระจายของสารเคมทีีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตในตลาด

มดื ตวัอยา่งเชน่ ในประเทศไทย รอ้ยละ 75 ของยาก าจัดศตัรูพชืและ
สตัวท์ีใ่ชก้นันัน้เป็นสารทีถู่กสัง่หา้มหรอืตอ้งอยูใ่นการควบคมุอยา่ง

เขม้งวดในโลกตะวนัตกเนือ่งจากเป็นอนัตรายตอ่ระบบนเิวศน์และมี
ผลเสยีตอ่สขุภาพของมนุษย์3 ผูเ้ขยีนนติยสารScience กลา่ววา่ “วธิกีาร
ก าจัดสารปนเป้ือนในน ้าในพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กและในครัวเรอืนมักเป็นวธิกีารบรรเทาทีอ่าจท าไดเ้พยีงวธิเีดยีว เนื่องจากปัญหาการ

ภาพที ่1 ภาพจากกลอ้งจลุทรรศนอ์เิลคตรอนแบบสแกน (SEM) 
ของถา่นไมล้ าใยและถา่นกมัมันตท์ีห่าซือ้ไดท้ัว่ไปเพือ่แสดงความ
คลา้ยคลงึกนัดา้นโครงสรา้ง (ภาพ SEM ของถา่นจาก Carl 
Saquing, มหาวทิยาลยั North Carolina State University) 
 

ภาพที ่2 ระบบการผลติถ่านหงุตม้แบบดัง้เดมิ (เตาเผา) ใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 

เตาเผากอ่ดว้ยอฐิและดนิเหนยีว 

 

เตาเผาถัง 200 ลติร 

 

ถา่นจากไมล้ าไย 

 

ถา่นกมัมันต ์
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ขาดแคลนสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่ป็นแบบศนูยร์วม”  และผูเ้ขยีนยังเรยีกรอ้งใหม้ ี“ระบบทีง่่าย ราคาถกู และไวใ้จไดท้ีผู่ค้นทีอ่าศยัใน
ชมุชนสามารถใชไ้ดห้ลังจากไดรั้บการฝึกอบรมเพยีงนดิหน่อย” 

น่าเสยีดายทีส่ารอนิทรยีส์งัเคราะห ์(SOCs) ยังไมเ่ป็นที ่“ตืน่ตวั” ของผุท้ีม่ ี
บทบาทแถวหนา้ในการพัฒนาระหวา่งประเทศดา้นระบบ สขุาภบิาลและ

สขุอนามัยทางน ้า (WASH) ตวัอยา่งเชน่ เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของ
องคก์ารสหประชาชาตเิป็นหว่งเพยีงเรือ่งของการบรรเทาทกุขด์า้นสิง่มชีวีติที่

กอ่ใหเ้กดิโรคทีเ่กดิจากน ้าเสยี4ไมน่านมานี ้ผมเองไดเ้ขา้ร่วมการประชมุส าคัญ
ระหวา่งประเทศเกีย่วกบัน ้าและสขุภาพในโลกนีก้ับชมุชนก าลังพัฒนา5การ

น าเสนอของผมเป็นเพยีงหัวขอ้เดยีวทีพู่ดถงึสารอนิทรยีส์งัเคราะหใ์นน ้าดืม่และ

น าเสนอเทคโนโลยบี าบดัทีเ่ป็นไปได ้6เชือ้โรคจลุนิทรยีม์ักท าใหเ้กดิอนัตราย
อยา่งฉับพลนัตอ่สขุภาพของมนุษย ์(เชน่ ทอ้งเสยี) ดงันัน้จงึเป็นการสมควรแลว้

ทีจ่ะใหค้วามส าคัญทีเ่ชือ้โรคเหลา่นี ้อย่างไรก็ตาม เราก็ไมค่วรมองขา้มอนัตราย
ของสารพษิเคมทีีม่กีารสะสมทางชวีภาพเชน่ยาปราบศัตรูพชื ความเร่งดว่นและ

ระดบัของปัญหานีเ้ป็นจดุส าคัญทีต่อ้งการน าเสนอ ตัวอยา่งเชน่ การส ารวจ

หญงิชาวมง้ที่
อาศัยในหมูบ่า้น

แมส่าใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม่

ทีไ่ดรั้บรายงาน
วา่มกีารตรวจพบสารดดีทีใีนตวัอยา่งน ้านมแมร่อ้ยละ 100 นอกจากนัน้ยังมี

การตรวจพบสารฆา่แมลงอืน่ๆอกีมากมาย และโอกาสเสีย่งจากปรมิาณนมที่

ดืม่ทกุวนัในเด็กทารกมเีกนิกวา่ทีอ่งคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่
สหประชาชาตแิละองคก์ารอนามัยโลกก าหนดไวถ้งึ 20 เทา่7 

 
การกรองดว้ยถา่นไบโอชาร/์ถา่นหงุตม้ คอืทางเลอืกทีย่ ัง่ยนื ใช้

ตน้ทนุต า่ และเหมาะสมส าหรบัการบ าบดัน า้แบบท าเองหรอืจรงิ

หรอืไม?่ 
การกรองดว้ยถา่นหงุตม้ถกูน ามาใชเ้พือ่บ าบดัน ้าดืม่มาเป็นเวลาพันๆปี8และ

ยังคงใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนันี ้โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกลใน
ประเทศทียั่งผลติถ่านอยูม่ากเชน่ประเทศ บราซลิ อนิเดยี จนี ไทยและ

ประเทศอืน่ๆในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้9การกรองดว้ยถา่นทีท่ ากนัในทอ้งถิน่
นัน้เป็นการป้องกนัการเสีย่งตอ่สารอนิทรยีส์งัเคราะหท์ีไ่ดผ้ลทีส่ดุ ซึง่ถา่นนีม้ี

อยูแ่ลว้ในครัวเรอืนและชมุชนในพืน้ทีห่า่งไกลและยากจน เนื่องจากถา่นหงุ

ตม้สามารถแสดงคณุสมบตัไิดค้ลา้ยกบัถ่านกมัมันต์10อย่างไรก็ตามจนถงึ
ปัจจุบนันียั้งไมม่กีารศกึษาใดทีแ่สดงปรมิาณประสทิธภิาพของถา่นในการ

บ าบัดน ้า11 

ภาพที ่3  การกรองเพือ่แยกยาก าจัดวัชพชืดว้ยถา่นชนดิตา่งๆทีไ่ดจ้าก
เตาเผาแบบดัง้เดมิ 

 

ภาพที ่4 เตาแกซ๊ซไิฟรข์นาดใชท้ าอาหารทีส่ามารถ
ผลติถา่นได ้ด ูAnderson et al. 2007,1 Anderson 
20101 and McLaughlin 20101 and 20111ส าหรับ
ทฤษฏแีละรายละเอยีดการท า (เครือ่งวดัอณุหภมูใิช ้
ส าหรับการวจัิยเทา่นัน้) 
 

ภาพที ่5 เตาแกซ๊ซไิฟรช์วีมวลขนาด 200 ลติรทีใ่ชผ้ลติถา่นส าหรับ
พืน้ทีท่ าการเกษตร 
 

ถา่นจากไมย้คูาลปิตสั/จากหอ้งทดลองตามวธิกีารเผาถา่นแบบดัง้เดมิ 

 

เตาเผาแบบใชถ้งั 200 
ลติรแบบเดมิ ใน
หอ้งทดลอง 

 

เตาเผากอ่ดว้ยอฐิและดนิ
เหนยืวแบบเดมิ ใน 

 

ย
าฆ
า่แ
ม
ล
ง
ท
ีถ่
กู
ก
 าจั
ด
อ
อ
ก
ไ
ป
 

 

อณุหภมูสิงูสดุและระยะเวลาความรอ้น 

 

อากาศสว่นแรกเขา้
ไปเพือ่เผาไหมก้า๊ซ 

 

หอ้งทดลอง 

จากขบวนการ
ไพโรไลซสิ 

 

ชอ่งอากาศ
สว่นแรก 

 

ถงัสขีนาด 1 
แกลลอนใชเ้ป็น
เตาเผา (เจาะรู
ดา้นลา่ง 

 
ทีว่ดัอณุหภมู ิ
Thermocouple 

 

พดัลมไฟฟ่า
ขนาดเล็ก 

 

     ถา่นทีไ่ด ้

 
    ขีเ้ลือ่ยอดัเม็ด 

 

เตาแก๊ซซิไฟร์ 200 ลติร
ชนิดจุดไฟจากด้านบน

อากาศไหลขึน้ 
เพือ่การผลติถา่น    

ไบโอชารก์รองน า้

ประสทิธภิาพสงู 

 

เวน้ระยะ 5 ซม จาก
ขอบถงัดา้น 

 
เจาะรขูนาด 95 มม      
   300 รทูีก่น้ถงั 

 

ฐานรองทีม่ัน่คง 

 

ฝาปิด 55 ซม 

 

 ทีจั่บ 

 

13 ซม 

 
จดุตดิตัง้ทีว่ดั
อณุหภมู ิ(ไม่
ตอ้งมกี็ได)้ 

 

 ตวัถงั
เตา 

 

25 ซม 

 
10 ซม 

 

15 ซม 

 

20 ซม 

 
ฝาครอบ 

 

120 ซม 

 

20 ซม 

 

ปลอ่งควนั 
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ขอ้สรุปและความคดิเห็นของผลการวจิยัภาคสนามและจากหอ้งทดลอง 

 
ในตอนนีจ้ะเป็นการสรุปผลการศกึษาภาคสนามและการทดลองจากหอ้งทดลองทีเ่พิง่จัดท าขึน้เมือ่ไมน่านมานีเ้พือ่ศกึษาความมี

ประสทิธภิาพของถา่นจากเตาเผาแบบดัง้เดมิและถา่นจากเตาแกซ๊ซไิฟรเ์พือ่การบ าบดัน ้า โดยสามารถอธบิายไดด้งันีค้อื ระบบเตาเผา
แบบดัง้เดมิใชเ้พือ่ผลติถา่นจากเชือ้เพลงิทีเ่ป็นไม ้โดยถา่นทีไ่ดนั้น้มักจะน าไปเป็นเชือ้เพลงิในการหงุหาอาหาร กระบวนการของเตาเผานี้

มักท าใหเ้กดิมลพษิสงู ใชพ้ลงังานและเวลาอย่างไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพ และตอ้งใชแ้รงงานมาก สว่นเตาแก๊ซซไิฟรท์ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และเกดิการเผาไหมท้ีส่ะอาดนัน้มักใชใ้นการท าอาหารและเป็นเครือ่งท าความอุน่ใหก้บับา้นเรอืนและใหส้ว่นทีเ่หลอืจาก
ขบวนการคอืถา่น โดยเตาแกซ๊ซไิฟรน์ีใ้ชง้า่ย สะดวก และสามารถใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลไดห้ลายชนดิกวา่ รวมถงึเศษไมแ้ละเศษพชืผลทาง

การเกษตร ทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกับเบือ้งหลงัแนวคดิของการผลติถ่านดว้ยขบวนการผลติกา๊ซชวีมวลไดท้ี ่
www.aqsolutions.org 

 
ถา่นทีผ่ลติไดจ้ากระบบเตาเผาแบบด ัง้เดมิ 

 

จากการทดสอบเบือ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ถา่นทีผ่ลติจากเตาเผาในหมูบ่า้น (เชน่เตาเผาดว้ยถัง 200 ลติรแนวนอน12และแบบรังผึง้ทีท่ าจาก
อฐิและดนิโคลน) มคีวามสามารถทีด่ใีนการดดูซบัยาก าจัดวชัพชื แตจ่ากการศกึษาชีใ้หเ้ห็นความแตกตา่งอยา่งมากในความสามารถดดู

ซบัสารอนิทรยีส์งัเคราะหข์องถา่นทัง้หลายทีผ่ลติขึน้จากวธิกีารแบบดัง้เดมิ13แมผ้ลทีไ่ดเ้บือ้งตน้นีด้ดู ีแตว่ธิกีารนีก็้มสีว่นในการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจกทีส่ าคญั และมักใชเ้ชือ้เพลงิทีไ่มย่ั่งยนื และบางครัง้ไดม้าอยา่งผดิกฏหมาย14,15,16 

 

เมือ่พูดถงึการบ าบัดน ้า ถา่นหงุตม้ทีผ่ลติแบบดัง้เดมินีม้ปีระสทิธภิาพตา่งกนัไป เราไดส้งัเกตดกูารผลติถา่นแบบดัง้เดมิดว้ยเตาเผาจากถัง 
200 ลติรและแบบรังผึง้จากอฐิและดนิโคลนทีท่ าร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร ชาวบา้นทางภาคเหนอืและศนูยพั์ฒนาพลงังานจากไมจ้ังหวัด

สระบรุ ีการสงัเกตการณ์นี้ท าใหเ้กดิการจ าลองระดับอณุหภมูทิีจ่ดุสงูสดุและลักษณะระยะความรอ้นของระบบการผลติถา่นแบบดัง้เดมิดว้ย
การใชข้บวนการไพโรไลซสิในหอ้งทดลองแบบสัง่การไดเ้พือ่ทดลองผลติถา่นออกมา ภาพที ่3แสดงใหเ้ห็นถงึความแตกตา่งใน

ความสามารถในการดดูซับยาก าจัดวัชพชืของถา่นทีผ่ลติภายใตว้ธิกีารผลติถา่นแบบตา่งๆ และแสดงใหเ้ห็นวา่ถา่นชนดินี้สามารถดดูซบัใน
อตัราทีไ่มเ่กนิไปกวา่รอ้ยละ 80 ภายใตก้ารทดลองแบบตา่งๆ (วธีกีารทดลองและขอ้มลุเพิม่เตมิจะน าเสนอในสว่นตอ่ไป) ดงันัน้สภาวะการ

ผลติและคณุภาพของถา่นทีไ่ดม้ผีลอยา่งมากตอ่ประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้า 

 
ถา่นทีผ่ลติจากการผลติกา๊ซชวีมวลจากขบวนการแกซ๊ซฟิิเคช ัน่ 

 
การผลติถา่นทีม่คีณุภาพสม า่เสมอในการดดูซบัทีด่ ีทีป่ระหยัดพลงังาน ย่ังยนืตอ่สิง่แวดลอ้มและย่อขยายสว่นไดนั้น้สามารถท าไดด้ว้ย

วธิกีารผลติกา๊ซชวีมวลจากขบวนการแกซ๊ซฟิิเคชัน่ เตาแก๊ซซไิฟรช์วีมวลก าลงัแพร่หลายอยา่งรวดเร็วในการท าอาหารในครัวเรอืนใน

ประเทศก าลงัพัฒนาเนือ่งจากมกีารเผาไหมท้ีป่ระหยัดพลงังาน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก และใหผ้ลผลติถา่นปรมิาณหนึง่จากเศษ
พชืผลทางการเกษตรและป่าไมท้ีเ่หลอืใชจ้ากการด ารงชวีติประจ าวนั17,18ระบบแกซ๊ซไิฟรข์นาดใหญแ่ละซับซอ้นสามารถปรับไปใชใ้นที่

ตา่งๆทัว่โลกเพือ่ผลติถา่นไบโอชารเ์พือ่เป็นตวัปรับปรุงดนิส าหรับการเกษตร เพิม่ผลผลติและลดคารบ์อน19,20,21 การผลติถา่นจากเตา
แกซ๊ซไิฟรเ์ป็นทีย่อมรับจากหลักการดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มเมือ่เปรยีบเทยีบกับการผลติแบบดัง้เดมิ เนือ่งจากกา๊ซทีไ่ดจ้าก

ขบวนการไพโรไลซสิถกูเผาไหม ้

ขา้งในระบบแทนทีจ่ะถกูปลอ่ย
ออกมาเป็นมลพษิ22,23 ดงันัน้กา๊ซ

เหลา่นีจ้งึกลายเป็นพลงังานเพือ่
ขบัเคลือ่นขบวนการไพโรไลซสิและ

ไมจ่ าเป็นตอ้งมแีหลง่พลงังานความ
รอ้นจากภายนอก นอกจากนัน้ เตา

แกซ๊ซไิฟรช์วีมวลยังสามารถ

น าไปใชค้วบคูก่บัอปุกรณ์สว่นอืน่ที่
ท าขึน้เพือ่เก็บพลงังานชวีภาพและ

การน าความรอ้นทีเ่ป็นสว่นทีเ่หลอื
ไปใช ้24 

 

จากการศกึษาทีผ่า่นมาแสดงใหเ้ห็น
วา่ถา่นจากเตาแกซ๊ซไิฟร ์

โดยเฉพาะจากแบบทีอ่ากาศมมีาก 
(เชน่ การเพิม่อากาศเมือ่จ าเป็นดว้ย

การใชพั้ดลมหรอืเครือ่งเป่า) จะท า
ใหเ้กดิลกัษณะทางเคมแีละกายภาพ

ทีส่ม ่าเสมอ เชน่พืน้ทีผ่วิมาก รูพรุน

ขนาดเล็ก และความสามารถดดูซบั
ยาก าจัดวชัพชืเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ถา่นจากเตาเผาแบบดัง้เดมิ25,26ดงันัน้ถา่นจากเตาแกซ๊ซไิฟรอ์าจเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการดดูซบัยาฆา่แมลง สารประกอบ
อตุสาหกรรมและเชือ้เพลงิ ยาทีใ่ชส้ าหรับมนุษยแ์ละสตัว ์และสารอนิทรยีส์งัเคราะหอ์ืน่ๆทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่คณุภาพของน ้า 

ภาพที ่6 และ 7 ระบบการผลติถา่นไบโอชารด์ว้ยเตา
แกซ๊ซไิฟรท์ีท่ าจากถังขนาด 200 ลติรสองใบและแผน่
เหล็ก (ภาพโดย Lyse Kong) 
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ภาพที ่8 และ 9แผนภาพแสดงพืน้ทีผ่วิ N2 BET 
(ดา้นบน) และรูพรุน (ดา้นลา่ง) ของถา่นทีท่ าจาก (1) 

ทอ่นไมส้นผ่าซกีในถัง 200 ลติรแบบเดมิและเตาเผาอฐิ, 
(2) จากแผน่ไมเ้ล็กขนาดเทา่กันของไมส้นในขบวนการ

ไพโรไลซสิในหอ้งทดลองทีค่วบคมุไดเ้พือ่ใชผ้ลติถา่น

ภายใตอ้ณุหภมูแิละสภาพอากาศทีค่วบคมุได,้ และ (3) 
เตาแก๊ซซไิฟรช์นดิเผาจากดา้นบนและอากาศไหลขึน้ 

(TLUD) ขนาดทีใ่ชท้ าอาหาร โดยใชข้ีเ้ลือ่ยไมส้นอัดเม็ด 
(พืน้ทีผ่วิและรูพรุนจาก David Rutherford, USGS) 

 
เราเลอืกกรด 2,4-D เป็นสารประกอบทดสอบเพราะมี

ความเกีย่วขอ้งกับสิง่แวดลอ้มคอืมกีารใชก้นัแพร่หลาย

เป็นยาก าจัดวชัพชืทีพ่บมากทีส่ดุทัว่โลกและเป็นหนึง่ใน
ยาฆา่แมลงทีต่รวจพบมากทีส่ดุในน ้า,27รวมทัง้ยัง

เกีย่วขอ้งกับสขุภาพของมนุษยเ์พราะเป็นสารกอ่มะเร็ง
และสงสยัวา่จะเป็นตวัขดัขวางการท างานของตอ่มไร ้

ทอ่28นอกจากนีค้ณุสมบัตทิางเคมยีังท าใหเ้ป็น

สารประกอบทีค่อ่นขา้งยากตอ่การก าจัดออกไปดว้ยการ
ดดูซบั ดงันัน้ ถา้กรด 2,4-D ถกูดดูซับไปดว้ยถา่น ก็แสดง

วา่ยาก าจัดศัตรูพชือืน่ๆอาจสามารถก าจัดออกไปไดด้ดีว้ย
วธินีีด้ว้ยเชน่กนั 

 
ในการทดลอง มกีารใชถ้่าน 100 มก./ลติรบดดว้ยครกแลว้

ร่อนผา่นตะแกรงขนาดมาตรฐานตาขา่ย 200มม. และใส่

ในสารละลายทีม่ ี2,4-D ปรมิาณ100 ไมโครกรัม/ลติร (US 
EPA MCL 70 μg/L; WHO Guideline 30 μg/L), และ

สารอนิทรยีท์ีม่อียูแ่ลว้ทีค่วามเขม้ขน้คารบ์อนอนิทรยี์
ทัง้หมด 4 มก./ลติร (เพือ่กระตุน้น ้าธรรมชาต)ิ โดยขวดน ้า

ทีท่ดลองนีจ้ะถูกกวนเป็นเวลาสองอาทติยเ์พือ่ใหเ้ขา้ถงึ

ภาวะสมดลุ ขอ้มลูเตาเผาแบบดัง้เดมิเป็นคา่เฉลีย่ส าหรับ
ถา่นสามชนดิทีท่ าจากไมไ้ผ ่ไมย้คูาลปิตัสผ่าซกี และทอ่น

ไมส้นทีเ่ผาในถัง 200 ลติรและเตาเผาอฐิ สว่นขอ้มลูของ
การทดลองไพโรไลซสิเป็นคา่เฉลีย่ของถา่นสีช่นดิทีท่ า

จากไมไ้ผ ่ไมย้คูาลปิตสั ไมล้ าไยและทอ่นไมส้น ตดัเป็น

ชิน้ขนาดเทา่กนั (15 ซม.x 10 ซม.x 1 ซม.) และเขา้
ขบวนการไพโรไลซสิภายใตก้ารควบคมุอณุหภมูแิละ

อากาศ ขอ้มลูของเตาแก๊ซซไิฟรแ์บบท าอาหารเป็น
คา่เฉลีย่จากถา่นท าจากขีเ้ลือ่ยสนอัดเม็ดหลายๆชดุใน

เตาเผา TLUD ขนาด 1 แกลลอนภายใตภ้าวะลมเป่า
ธรรมชาต(ิND) และลมเป่าบงัคับ (FD ใชพั้ดลมไฟฟ้า) 

โดยเตาแกซ๊ซไิฟรแ์บบท าอาหาร FD และเตาแกซ๊ซไิฟร ์

ND ขนาดถัง 200 ลติรสามารถก าจัด 2,4-D ใหม้คีา่ต า่
กวา่คา่การตรวจสอบ (2 ไมโครกรัม/ลติร) น่ันคอืประมาณ

“100 เปอรเ์ซนต”์ 
 

ขอ้สรุปปจัจบุนัจากการวจิยัในหอ้งทดลองและ

ภาคสนาม 
 

โดยสรุปคอื เมือ่เปรยีบเทยีบกับการผลติถา่นแบบดัง้เดมิ
แลว้ การผลติถา่นดว้ยเตาแกซ๊ซไิฟรนั์น้ประหยัดพลงังาน

กวา่มาก และยังปลอ่ยกา๊ซทีเ่ป็นมลพษิกบับรรยากาศนอ้ย
กวา่มาก ยิง่กวา่นัน้เตาแก๊ซซไิฟรยั์งสามารถใชง้านได ้

ดว้ยเศษเหลอืใชจ้ากพืน้ทีก่ารเกษตรและป่าไม ้เหมาะ

ส าหรับเชือ้เพลงิชวีมวลขนาดเล็ก เตาแก๊ซซไิฟรส์ามารถ
เชือ่มตอ่เขา้กับหน่วยอืน่ๆและประยกุตใ์ชเ้พือ่เก็บความ

รอ้นและใชค้วามรอ้นทีเ่ป็นผลพลอยได ้การวจัิยยังแสดง
ใหเ้ห็นวา่เครือ่งมอืส าหรับขบวนการไพโรไลซสิทัง้ขนาด

 ภาพที ่8 พืน้ทีผ่วิ/ถา่นไบโอชารจ์ากไมส้น 

 

   ภาพที ่9 รูพรุน/ถา่นไบโอชารจ์ากไมส้น 

 

 ภาพที ่10 แผนภาพแสดงการกรองแยกยาก าจัดวชัพชืทัว่ไปคอื 2,4-D 
(กรด 2,4-dichlorophenoxyacetic ) จากสารละลายดว้ยถา่นตา่งๆทีใ่ชใ้น
การทดลอง 
 

พืน้ทีผ่วิ/ถา่นไบโอชารจ์ากไมส้น 

 

อณุหภมูสิงูสดุ 

 

เตาแก๊ซซไิฟร์

ท าอาหาร 

 

เตาเผาในหอ้งทดลอง 

 เตาเผาแบบเดมิ 

 

อณุหภมูสิงูสดุ 

 

เตาเผาแบบเดมิ 
(ไมไ้ผ ่ไมย้คูา ไม ้

ล าไย ไมส้น) 

 

เตาเผาในหอ้งทดลอง 
(ไมไ้ผ ่ไมย้คูา ไมล้ าไย 

ไมส้น) 

 
เตาแก๊ซซไิฟร์

ท าอาหาร 
(ขีเ้ลือ่ยอัดเม็ด) 

 

เตาแก๊ซซไิฟร์
ท าอาหาร 

(ไมย้คูา ไมไ้ผ)่ 

 

การกรองแยกยาก าจัดวชัพชื 2,4-D ดว้ย

ถา่นไบโอชาร ์(100มก/ถา่น 1ลติร) 

ย
าก
 าจั
ด
วชั
พ
ชื
ท
ีถ่
กู
แ
ย
ก
อ
อ
ก
 

 

ปรมิาตรรพูรนุรวม 

 

เตาเผาแบบเดมิ 

 

อณุหภมูสิงูสดุ 

 

เตาเผาในหอ้งทดลอง 

 
เตาแก๊ซซไิฟร์

ท าอาหาร 

 

ปรมิาตรรพูรนุขนาดเล็ก 

 

รพูรนุ /ถา่นไบโอชารจ์ากไมส้น 

 



 5

 

เล็ก(ใชท้ าอาหาร) และขนาดใหญข่ึน้ (ถัง 200 ลติร) สามารถใหอ้ณุหภมูสิงูสม า่เสมอ (650-950°C) เพือ่สรา้งพืน้ทีผ่วิและรูพรุนทีด่ใีน

ถา่นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดดูซบัยาก าจัดวชัพชืในการทดลอง ดงันัน้ ถา่นไบโอชารท์ีไ่ดจ้ากเตาแก๊ซซไิฟรถ์อืวา่เป็นเทคโนโลยทีีม่ี
ศกัยภาพทีเ่หมาะสม ประหยัด และย่ังยนืเพือ่การบ าบดัน ้าทีไ่มต่อ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงูในพืน้ทีห่า่งไกลและประเทศก าลงัพัฒนา 

 
ยิง่กวา่นัน้ นอกจากการใชถ้า่นไบโอชารส์ าหรับการบ าบัดน ้าแลว้ ถา่นไบโอชารท์ีใ่ชแ้ลว้ยังสามารถน าไปใชป้ระโยชนด์า้นการปรับปรุงดนิ

และเป็นกลวธิกีักเก็บคารบ์อน ซึง่แทจ้รงิแลว้เราขอแนะน าใหม้กีารน าไปใชก้บัปุ๋ ยหมัก29และการน าไปใสด่นิเมือ่ตอ้งการทิง้ถ่านทีผ่า่นการ

กรองแลว้ วธิกีารทีด่ทีีส่ดุส าหรับชมุชนในเขตหา่งไกลและเจา้ของพืน้ทีข่นาดเล็กในการน าถา่นทีใ่ชแ้ลว้ไปใชไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุคอืปลอ่ย
ไวส้กัพักและทิง้ไวใ้หม้สีภาพทีเ่หมาะสมทีจ่ลุนิทรยีใ์นสภาพแวดลอ้มจะยอ่ยสลายสารปนเป้ือนทีถ่กูดดูซบัไว ้ อณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้เชน่ใน

ขณะทีม่กีารหมักของเสยีอนิทรยี ์ตวัอยา่งเชน่หอ้งน ้าปุ๋ ยหมัก จะเป็นการเร่งกจิกรรมของจุลนิทรยีแ์ละขบวนการยอ่ยสลาย ยิง่กวา่นัน้ จาก
การศกึษาทีเ่พิง่ผ่านมาไมน่านเกีย่วกบัตวัดดูซบัทีเ่ป็นคารบ์อนนัน้ เราไมไ่ดค้าดหวังวา่จะมสีารปนเป้ือนถกูปลอ่ยออกมาสูด่นิและตน้ไม ้

จากการชะละลายจากถา่นกรองทีใ่ชแ้ลว้30วธิกีารแบบเกา่วธิหีนึง่ในการใสถ่า่นกรองทีใ่ชแ้ลว้ในดนิสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยการ
ผสมเขา้กับดนิในอตัราต า่คอืใชถ้า่นประมาณ 16 กโิลกรัมตอ่ไร่ 

 

กรณีศกึษาการใชก้ารกรองดว้ยถา่นไบโอชารก์บัชุดบ าบดัน า้แบบผา่นวสัดกุรองหลายข ัน้เพือ่ไวใ้ชเ้อง 

ภาพที ่11 เป็นระบบบ าบดัน ้าขนาดกลาง (ไมเ่กนิ 
3000 ลติรตอ่วนั) แบบไหลผ่านวสัดกุรองหลายขัน้

โดยไมใ่ชพ้ลงังาน ซึง่เป็นระบบทีใ่ชช้ดุกรองทีเ่ป็น

หนิ ทรายกรองชวีภาพ และถา่น ระบบนีใ้ช ้

งบประมาณนอ้ยกวา่ประมาณ 15,000 บาท (ตาม

แรงงานและวัสดใุนทอ้งถิน่) ในการสรา้งและสามารถ
ใชง้านไดห้ลายปีโดยตอ้งมกีารเปลีย่นวัสดเุป็นระยะๆ

คอืทรายกรองชวีภาพและถา่นทีต่อ้งเปลีย่นใหม่ทกุๆ 
2-3 ปี ระบบนีถ้กูตดิตัง้เมือ่เดอืนกมุภาพันธ ์2551 

และใหบ้รกิารชมุชนเกษตรแหง่หนึง่ทางภาคเหนอื

ของประเทศไทยทีม่ปีระชากรจ านวนทีเ่ปลีย่นแปลง
ตามฤดกูาลตัง้แต ่10-100 คน (โดยเฉลีย่ 40 คน) 

และบ าบัดน ้าทัง้หมดทีใ่ชใ้นพืน้ทีก่ารเกษตรไม่วา่จะ
เป็นเพือ่น ้าดืม่ ใชใ้นครัว และรา้นอาหาร (การเตรยีม

อาหารและเครือ่งดืม่ น ้าลา้งชาม) 

 
ส าหรับครัวเรอืนและชมุชนทีห่่างไกลมากๆ การบ าบดั

น ้าไวใ้ชเ้องทีร่าคาไมแ่พงเพือ่ก าจัดสารปนเป้ือน
ชวีภาพและเคมนัีน้สามารถท าไดด้ว้ยการใชว้ัสดกุรอง

ทีท่ าขึน้เองและหามาไดจ้ากในพืน้ที ่ภาพที ่12 และ 

13 แสดงโรงงานบ าบดัน ้าดืม่แบบไหลผ่านสิง่กรอง
โดยไมใ่ชพ้ลงังานโดยสามารถเคลือ่นยา้ยไดแ้ละให ้

น ้าสะอาดไดว้นัละไมเ่กนิ 300 ลติรตอ่วนั (พอดกีับ
ความตอ้งการน ้าดืม่ตอ่วนัส าหรับคน 100 คน) โดยมี

ชดุกรองของหนิ ทรายกรองชวีภาพ และถา่น ถังกรอง
เป็นถังโพลเีอธาลนี (HDPE)ทีม่คีวามหนาสงู 

ปราศจาก BPA ขนาด 200 ลติรจ านวน 4 ถัง โดยถัง

เปลา่มนี ้าหนักนอ้ยกวา่ 10 กโิลกรัม และสามารถขน
ยา้ยเขา้ไปในชมุชนห่างไกลดว้ยการแบกหรอืหามไป 

โดยถังเหลา่นีเ้ชือ่มตอ่กนัดว้ยทอ่และอปุกรณ์พวีซี ี
ซึง่การเตมิวัสดกุรองใสถ่ังสามารถท าไดท้ีส่ถานที่

ตอ้งการใชแ้ละวัสดเุหลา่นัน้หาไดใ้กล ้ๆ  ระบบนีม้ใีช ้

งบประมาณ 3750 บาท ในการกอ่สรา้ง และสามารถ
ประกอบสว่นตา่งๆเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้ครือ่งมอืไมม่าก 

(เชน่ ชดุเครือ่งมอืเอนกประสงค)์ และสามารถใชง้านไดห้ลายปี โดยเปลีย่นวสัดกุรองเป็นระยะๆคอืทรายกรองชวีภาพและถ่านปีละครัง้ 
ระบบนีแ้สดงไวใ้นภาพที ่12 ทีก่ าลงัใชง้านในหอพักโรงเรยีนส าหรับเด็กกะเหรีย่งทีเ่ป็นผูอ้พยพทีช่ายแดนไทย-พมา่ 

 
 

 

 
 

 ภาพที ่11 ระบบบ าบัดน ้าแบบไหลผา่นสิง่กรองหลายขัน้ขนาด 3000 ลติรตอ่
วนั “ท าใชเ้องในหมูบ่า้น” 
 

วาลว์ลกูลอย 

 
กอ๊กกวนน ้า 

 

แทงคก์รอง
กรวดหยาบ 
แบบไหลขึน้ 

 

แทงคก์รอง
ทราย
ชวีภาพ/ชา 

 

แทงคก์รอง
ถา่น 
 (ไบโอชาร)์ 

 

แทงคเ์ก็บ
น ้าสะอาด 

 

แทงคก์รองกรวด 

 
แทงคก์รองทราย 

 

วาลว์เก็บตวัอยา่ง
แทงคก์รองกรวด 

 

วาลว์เก็บตวัอยา่ง
แทงคก์รองทราย 

 

แทงคก์รองถา่น 

 
แทงคเ์ก็บน ้า
สะอาด 

 

วาลว์เก็บตวัอยา่ง
แทงคก์รองถา่น 

 

มาตรวดัน ้า 
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คูม่อืและวดิโีอแนะน าส าหรับใครก็ตามทีส่นใจในรายละเอยีดการออกแบบ 

การประกอบ และการใชง้านของระบบบ าบดัน ้าเหลา่นี ้รวมถงึเตาแกซ๊ซไิฟร์
ราคาประหยัดส าหรับการผลติถ่านไบโอชารท์ีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการกรองน ้า

โดยใชช้วีมวลทีเ่หลอืใชจ้ากการด าเนนิชวีติประจ าวนั ทา่นสามารถดไูดจ้าก
เว็บไซทข์อง Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org) 
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จอช เคริน์ส ์เป็นผูร้่วมกอ่ตัง้และผูอ้ านวยการดา้นวทิยาศาสตรท์ี ่Aqueous Solutions และทา่นก าลงัศกึษาปรญิญาเอกดา้นวศิวกรรม
สิง่แวดลอ้มส าหรับการพัฒนาชมุชนทีม่หาวทิยาลยั University of Colorado-Boulder ทา่นไดรั้บวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นชวีธรณีเคมี

ส ิง่แวดลอ้มจากมหาวทิยาลยั UC-Berkeley และปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติดา้นเคมจีากมหาวทิยาลัย Clemson นอกจากนีท้า่นมี
ประสบการณ์ 6 ปีในการท างานดา้นการพัฒนาชนทบแบบย่ังยนืในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยทา่นสามารถตดิตอ่คณุจอช เคริน์ส ์

ไดท้ี ่(720) 989 3959 หรอื  josh@aqsolutions.org, joshua.kearns@colorado.edu, และ Skype (“joshkearns”) 

 
เกีย่วกบัองคก์าร 

 
Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org) เป็นองคก์ารทีไ่มห่วงัผลก าไร โดยการเป็นรวมตวัของอาสาสมัครทีเ่ป็นนักวทิยาศาสตรท์ี่

ท างานวจัิย, วศิวกรภาคสนาม, และนักออกแบบเชงินเิวศน์ทีท่ างานเพือ่สง่เสรมิความมั่นคงในการด ารงชวีติ, ความย่ังยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม
และเศรษฐกจิ และการพึง่พาตนเองของชมุชนผา่นการออกแบบเชงินเิวศน์และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมส าหรับน ้าดืม่และสขุอนามัย 

เราจัดท าการวจัิยภาคสนามและในหอ้งทดลองเกีย่วกับระบบบ าบดัน ้าขนาดเล็กเพือ่ใชเ้องและระบบสขุอนามัยเชงินเิวศน ์นอกจากนีเ้รายัง

บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นเทคนคิและการจัดการโครงการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่น ้าดืม่และสขุอนามัยทีย่ั่งยนืโดยร่วมมอืกับชมุชน
หา่งไกล ชมุชนทีเ่ป็นกลุม่ชาตพัินธุ ์และชมุชนทีส่งัคมไมเ่ห็นความส าคัญทัง้ทางดา้นการเมอืงหรอืเศรษฐกจิในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต ้การวจัิยของเรามเีป้าหมายเพือ่แสดงใหเ้ห็นการประยกุตใ์ชถ้า่นทีผ่ลติขึน้เองในทอ้งถิน่เพือ่ใชใ้นการบ าบดัน ้าในครัวเรอืนและชมุชน
ขนาดเล็กในชมุชนก าลงัพัฒนา โดยงานนี ้เราตระหนักถงึประโยชนส์ามอย่างส าหรับสขุภาพของคนในชมุชน ความย่ังยนืของสิง่แวดลอ้ม

และเศรษฐกจิของชมุชน ซึง่ไดแ้ก ่(1) เพือ่เสนอวธิกีารบ าบดัน ้าทีส่ามารถท าไดเ้องและราคาประหยัดในชมุชนทีย่ังไมม่กีารบรกิารนี้ (2) 

เพือ่ทดแทนการสรา้งมลภาวะและการผลติถา่นทีใ่ชพ้ลงังานอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพดว้ยการใชเ้ตาแกซ๊ซไิฟรท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
และ (3) เพือ่สง่เสรมิธรุกจิขนาดเล็กระดับหมูบ่า้นในการผลติตวัดดูซบัทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยผา่นการมสีว่นร่วมกบัรัฐบาล ธรุกจิขนาดเล็ก 

และองคก์ร NGO ทัง้ในและตา่งประเทศ เราท าการเผยแพร่ผลของงานวจัิยเหลา่นีเ้พือ่ใหน้ าไปใชเ้ป็นเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมทีจ่ะให ้
ประโยชน์กบัการด ารงชวีติของคนในชมุชนรวมถงึเป็นประโยชนก์บัสิง่แวดลอ้มดว้ย 

http://www.aqsolutions.org/

