ี ทาเองทีย
ถ ังบาบ ัดนา้ เสย
่ ง่ ั ยืนสาหร ับชุมชนห่างไกลและกาล ังพ ัฒนา โดยใชว้ ัสดุดด
ู
ั ็ นถ่านไบโอชาร์ทท
ซบเป
ี่ าในท้องถิน
่
ี ภาคพิเศษสาหร ับสาร ECHO Development Notes
สาร เอคโค เอเชย
ฉบ ับที่ 16 เดือนมีนาคม 2013
โดย จอช เคิรน
์ ส์, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MS)
ั
การปนเปื้ อนของสารเคมีสงเคราะห์
ในนา้ : ปัญหาทีม
่ ักถูกมองข้ามในการพ ัฒนาชุมชนอย่างยง่ ั ยืนในระด ับนานาชาติ
การปนเปื้ อนของแหล่งน้ าดืม
่ จากสารอินทรียส
์ งั เคราะห์ตา่ งๆ (SOCs) เช่นยากาจัดศัตรูพช
ื ถือเป็ นปั ญหาสาคัญทั่วโลก มลภาวะจากยา
กาจัดศัตรูพช
ื ปรากฏอยูถ
่ งึ สองครัง้ ในอันดับ 1 ใน 10 ของ รายงานปั ญหามลภาวะทีเ่ ป็ นพิษทีส
่ ด
ุ ของโลกประจาปี 20111โดยสถาบัน
Blacksmith ประเทศอเมริกา และได ้ถูกพูดถึงในรายงานทุกๆปี ตงั ้ แต่ม ี
การตีพม
ิ พ์ครัง้ แรกในปี 2006 อย่างไรก็ดย
ี ังคงมีการขาดแคลน
เตาเผาก่อด ้วยอิฐและดินเหนียว
เทคโนโลยีบาบัดทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ แยกเอาสารอินทรีย ์
สังเคราะห์ออก ซึง่ เป็ นวิธก
ี ารทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช ้จ่าย และ
ย่อหรือขยายส่วนได ้ทีส
่ ามารถเข ้าถึงชุมชนในประเทศกาลังพัฒนาหรือ
ในพืน
้ ทีห
่ า่ งไกลในประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว
จากบทวิจารณ์หนึง่ เมือ
่ ไม่นานมานีใ้ นนิตยสาร Science2บอกว่าในแต่ละ
ปี มก
ี ารผลิตสารอินทรียส
์ งั เคราะห์(SOCs) 300 ล ้านตัน รวมถึงยากาจัด
่ ม
ศัตรูพช
ื และสัตว์ปริมาณ 5 ล ้านตันทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญทีท
่ าให ้น้ าเสือ

ถ่านจากไม ้ลาไย

เตาเผาถัง 200 ลิตร

ถ่านกัมมันต์
ภาพที่ 1 ภาพจากกล ้องจุลทรรศน์อเิ ลคตรอนแบบสแกน (SEM)

้ ได ้ทัว่ ไปเพือ
ของถ่านไม ้ลาใยและถ่านกัมมันต์ทห
ี่ าซือ
่ แสดงความ
คล ้ายคลึงกันด ้านโครงสร ้าง (ภาพ SEM ของถ่านจาก Carl
Saquing, มหาวิทยาลัย North Carolina State University)
คุณภาพน้ าในระดับสากล จากรายงานได ้ชีใ้ ห ้เห็นว่าปั ญหาดังกล่าว
มักจะเกิดขึน
้ ในประเทศกาลังพัฒนาทีม
่ ก
ี ารใช ้ยากาจัดศัตรูพช
ื ทีเ่ กิน
ขนาด คนส่วนใหญ่ทข
ี่ าดความรู ้เกีย
่ วกับอันตรายด ้านสิง่ แวดล ้อมและ
สุขภาพ รวมถึงการแพร่กระจายของสารเคมีทไี่ ม่ได ้รับอนุญาตในตลาด
มืด ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทย ร ้อยละ 75 ของยากาจัดศัตรูพช
ื และ
สัตว์ทใี่ ช ้กันนัน
้ เป็ นสารทีถ
่ ูกสัง่ ห ้ามหรือต ้องอยูใ่ นการควบคุมอย่าง
ภาพที่ 2 ระบบการผลิตถ่านหุงต ้มแบบดัง้ เดิม (เตาเผา) ใน
เข ้มงวดในโลกตะวันตกเนือ
่ งจากเป็ นอันตรายต่อระบบนิเวศน์และมี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
ผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์3 ผู ้เขียนนิตยสารScience กล่าวว่า “วิธก
ี าร
กาจัดสารปนเปื้ อนในน้ าในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตรขนาดเล็กและในครัวเรือนมักเป็ นวิธก
ี ารบรรเทาทีอ
่ าจทาได ้เพียงวิธเี ดียว เนื่องจากปั ญหาการ
1

ขาดแคลนสิง่ อานวยความสะดวกทีเ่ ป็ นแบบศูนย์รวม” และผู ้เขียนยังเรียกร ้องให ้มี “ระบบทีง่ ่าย ราคาถูก และไว ้ใจได ้ทีผ
่ ู ้คนทีอ
่ าศัยใน
ชุมชนสามารถใช ้ได ้หลังจากได ้รับการฝึ กอบรมเพียงนิดหน่อย”

ู กาจัดออกไป
่ ก
ยาฆ่าแมลงทีถ

ถ่านจากไม ้ยูคาลิปตัส/จากห ้องทดลองตามวิธก
ี ารเผาถ่านแบบดัง้ เดิม

เตาเผาก่อด ้วยอิฐและดิน
เหนืยวแบบเดิม ใน
ห ้องทดลอง
เตาเผาแบบใช ้ถัง 200
ลิตรแบบเดิม ใน
ห ้องทดลอง

อากาศส่วนแรกเข ้า
ไปเพือ
่ เผาไหม ้ก๊าซ
จากขบวนการ
ไพโรไลซิส

ถังสีขนาด 1
แกลลอนใช ้เป็ น
เตาเผา (เจาะรู
ด ้านล่าง
ทีว่ ด
ั อุณหภูม ิ
Thermocouple

ช่องอากาศ
ส่วนแรก

อุณหภูมส
ิ งู สุดและระยะเวลาความร ้อน

พัดลมไฟฟ่ า
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 3 การกรองเพือ
่ แยกยากาจัดวัชพืชด ้วยถ่านชนิดต่างๆทีไ่ ด ้จาก

เตาเผาแบบดัง้ เดิม

น่าเสียดายทีส
่ ารอินทรียส
์ งั เคราะห์ (SOCs) ยังไม่เป็ นที่ “ตืน
่ ตัว” ของผุ ้ทีม
่ ี
บทบาทแถวหน ้าในการพัฒนาระหว่างประเทศด ้านระบบ สุขาภิบาลและ
สุขอนามัยทางน้ า (WASH) ตัวอย่างเช่น เป้ าหมายการพัฒนาสหัสวรรษของ
ขีเ้ ลือ
่ ยอัดเม็ด
ถ่านทีไ่ ด ้
องค์การสหประชาชาติเป็ นห่วงเพียงเรือ
่ งของการบรรเทาทุกข์ด ้านสิง่ มีชวี ต
ิ ที่
ก่อให ้เกิดโรคทีเ่ กิดจากน้ าเสีย4ไม่นานมานี้ ผมเองได ้เข ้าร่วมการประชุมสาคัญ
ระหว่างประเทศเกีย
่ วกับน้ าและสุขภาพในโลกนีก
้ ับชุมชนกาลังพัฒนา 5การ
นาเสนอของผมเป็ นเพียงหัวข ้อเดียวทีพ
่ ูดถึงสารอินทรียส
์ งั เคราะห์ในน้ าดืม
่ และ
้ โรคจุลน
นาเสนอเทคโนโลยีบาบัดทีเ่ ป็ นไปได6้ เชือ
ิ ทรียม
์ ักทาให ้เกิดอันตราย
อย่างฉับพลันต่อสุขภาพของมนุษย์ (เช่น ท ้องเสีย) ดังนัน
้ จึงเป็ นการสมควรแล ้ว
้ โรคเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรมองข ้ามอันตราย
ทีจ
่ ะให ้ความสาคัญทีเ่ ชือ
ของสารพิษเคมีทม
ี่ ก
ี ารสะสมทางชีวภาพเช่นยาปราบศัตรูพช
ื ความเร่งด่วนและ
ระดับของปั ญหานีเ้ ป็ นจุดสาคัญทีต
่ ้องการนาเสนอ ตัวอย่างเช่น การสารวจ
ภาพที่ 4 เตาแก๊ซซิไฟร์ขนาดใช ้ทาอาหารทีส
่ ามารถ
หญิงชาวม ้งที่
เตาแก๊ซซิไฟร์ 200 ลิตร
ผลิตถ่านได ้ ดู Anderson et al. 2007,1 Anderson
อาศัยในหมูบ
่ ้าน 20101 and McLaughlin 20101 and 20111สาหรับ
ชนิดจุดไฟจากด้านบน
แม่
ส
าใหม่
ปล่องควัน
ทฤษฏีและรายละเอียดการทา (เครือ
่ งวัดอุณหภูมใิ ช ้
อากาศไหลขึน้
จังหวัดเชียงใหม่ สาหรับการวิจัยเท่านัน
้
)
เพือ
่ การผลิตถ่าน
ทีไ่ ด ้รับรายงาน
120 ซม
ไบโอชาร์กรองนา้
ว่ามีการตรวจพบสารดีดท
ี ใี นตัวอย่างน้ านมแม่ร ้อยละ 100 นอกจากนัน
้ ยังมี
่ งจากปริมาณนมที่
ประสิทธิภาพสูง
การตรวจพบสารฆ่าแมลงอืน
่ ๆอีกมากมาย และโอกาสเสีย
ดืม
่ ทุกวันในเด็กทารกมีเกินกว่าทีอ
่ งค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
20 ซม
สหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกกาหนดไว ้ถึง 20 เท่า7
20 ซม
25 ซม

เว ้นระยะ 5 ซม จาก
ขอบถังด ้าน

10 ซม

15 ซม

ฝาครอบ

ตัวถัง
เตา

13 ซม

เจาะรูขนาด 95 มม
300 รูทก
ี่ ้นถัง

จุดติดตัง้ ทีว่ ด
ั
อุณหภูม ิ (ไม่
ต ้องมีก็ได ้)
ทีจ
่ ับ
ฝาปิ ด 55 ซม

การกรองด้วยถ่านไบโอชาร์/ถ่านหุงต้ม คือทางเลือกทีย
่ ง่ ั ยืน ใช ้
ต้นทุนตา
่ และเหมาะสมสาหร ับการบาบ ัดนา้ แบบทาเองหรือจริง
หรือไม่?
การกรองด ้วยถ่านหุงต ้มถูกนามาใช ้เพือ
่ บาบัดน้ าดืม
่ มาเป็ นเวลาพันๆปี 8และ
ยังคงใช ้กันอย่างแพร่หลายในปั จจุบน
ั นี้ โดยเฉพาะในพืน
้ ทีห
่ ่างไกลใน
ประเทศทีย
่ งั ผลิตถ่านอยูม
่ ากเช่นประเทศ บราซิล อินเดีย จีน ไทยและ
ประเทศอืน
่ ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต9้ การกรองด ้วยถ่านทีท
่ ากันในท ้องถิน
่
่ งต่อสารอินทรียส
นัน
้ เป็ นการป้ องกันการเสีย
์ งั เคราะห์ทไี่ ด ้ผลทีส
่ ด
ุ ซึง่ ถ่านนีม
้ ี
อยูแ
่ ล ้วในครัวเรือนและชุมชนในพืน
้ ทีห
่ า่ งไกลและยากจน เนื่องจากถ่านหุง
ต ้มสามารถแสดงคุณสมบัตไิ ด ้คล ้ายกับถ่านกัมมันต์10อย่างไรก็ตามจนถึง
ปั จจุบน
ั นีย
้ ังไม่มก
ี ารศึกษาใดทีแ
่ สดงปริมาณประสิทธิภาพของถ่านในการ
ภาพที่ 5 เตาแก๊ซซิไฟร์ชวี มวลขนาด 200 ลิตรทีใ่ ช ้ผลิตถ่านสาหรับ

ฐานรองทีม
่ น
ั่ คง

พืน
้ ทีท
่ าการเกษตร
บาบัดน้ า11

2

ข้อสรุปและความคิดเห็ นของผลการวิจ ัยภาคสนามและจากห้องทดลอง
ในตอนนีจ
้ ะเป็ นการสรุปผลการศึกษาภาคสนามและการทดลองจากห ้องทดลองทีเ่ พิง่ จัดทาขึน
้ เมือ
่ ไม่นานมานีเ้ พือ
่ ศึกษาความมี
ประสิทธิภาพของถ่านจากเตาเผาแบบดัง้ เดิมและถ่านจากเตาแก๊ซซิไฟร์เพือ
่ การบาบัดน้ า โดยสามารถอธิบายได ้ดังนีค
้ อ
ื ระบบเตาเผา
้ เพลิงทีเ่ ป็ นไม ้ โดยถ่านทีไ่ ด ้นัน
้ เพลิงในการหุงหาอาหาร กระบวนการของเตาเผานี้
แบบดัง้ เดิมใช ้เพือ
่ ผลิตถ่านจากเชือ
้ มักจะนาไปเป็ นเชือ
มักทาให ้เกิดมลพิษสูง ใช ้พลังงานและเวลาอย่างไม่คอ
่ ยมีประสิทธิภาพ และต ้องใช ้แรงงานมาก ส่วนเตาแก๊ซซิไฟร์ทใี่ ช ้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการเผาไหม ้ทีส
่ ะอาดนัน
้ มักใช ้ในการทาอาหารและเป็ นเครือ
่ งทาความอุน
่ ให ้กับบ ้านเรือนและให ้ส่วนทีเ่ หลือจาก
้ เพลิงชีวมวลได ้หลายชนิดกว่า รวมถึงเศษไม ้และเศษพืชผลทาง
ขบวนการคือถ่าน โดยเตาแก๊ซซิไฟร์นใี้ ช ้ง่าย สะดวก และสามารถใช ้เชือ
การเกษตร ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเบือ
้ งหลังแนวคิดของการผลิตถ่านด ้วยขบวนการผลิตก๊าซชีวมวลได ้ที่
www.aqsolutions.org
ถ่านทีผ
่ ลิตได้จากระบบเตาเผาแบบดงเดิ
ั้ ม
จากการทดสอบเบือ
้ งต ้นแสดงให ้เห็นว่าถ่านทีผ
่ ลิตจากเตาเผาในหมูบ
่ ้าน (เช่นเตาเผาด ้วยถัง 200 ลิตรแนวนอน12และแบบรังผึง้ ทีท
่ าจาก
อิฐและดินโคลน) มีความสามารถทีด
่ ใี นการดูดซับยากาจัดวัชพืช แต่จากการศึกษาชีใ้ ห ้เห็นความแตกต่างอย่างมากในความสามารถดูด
ซับสารอินทรียส
์ งั เคราะห์ของถ่านทัง้ หลายทีผ
่ ลิตขึน
้ จากวิธก
ี ารแบบดัง้ เดิม13แม ้ผลทีไ่ ด ้เบือ
้ งต ้นนีด
้ ด
ู ี แต่วธิ ก
ี ารนีก
้ ็มส
ี ว่ นในการปล่อยก๊าซ
้ เพลิงทีไ่ ม่ยั่งยืน และบางครัง้ ได ้มาอย่างผิดกฏหมาย14,15,16
เรือนกระจกทีส
่ าคัญ และมักใช ้เชือ
เมือ
่ พูดถึงการบาบัดน้ า ถ่านหุงต ้มทีผ
่ ลิตแบบดัง้ เดิมนีม
้ ป
ี ระสิทธิภาพต่างกันไป เราได ้สังเกตดูการผลิตถ่านแบบดัง้ เดิมด ้วยเตาเผาจากถัง
200 ลิตรและแบบรังผึง้ จากอิฐและดินโคลนทีท
่ าร่วมกันระหว่างเกษตรกร ชาวบ ้านทางภาคเหนือและศูนย์พัฒนาพลังงานจากไม ้จังหวัด
สระบุรี การสังเกตการณ์นี้ทาให ้เกิดการจาลองระดับอุณหภูมท
ิ จ
ี่ ด
ุ สูงสุดและลักษณะระยะความร ้อนของระบบการผลิตถ่านแบบดัง้ เดิมด ้วย
การใช ้ขบวนการไพโรไลซิสในห ้องทดลองแบบสัง่ การได ้เพือ
่ ทดลองผลิตถ่านออกมา ภาพที่ 3แสดงให ้เห็นถึงความแตกต่างใน
ความสามารถในการดูดซับยากาจัดวัชพืชของถ่านทีผ
่ ลิตภายใต ้วิธก
ี ารผลิตถ่านแบบต่างๆ และแสดงให ้เห็นว่าถ่านชนิดนี้สามารถดูดซับใน
อัตราทีไ่ ม่เกินไปกว่าร ้อยละ 80 ภายใต ้การทดลองแบบต่างๆ (วีธก
ี ารทดลองและข ้อมุลเพิม
่ เติมจะนาเสนอในส่วนต่อไป) ดังนัน
้ สภาวะการ
ผลิตและคุณภาพของถ่านทีไ่ ด ้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการบาบัดน้ า
่ั
ถ่านทีผ
่ ลิตจากการผลิตก๊าซชีวมวลจากขบวนการแก๊ซซิฟิเคชน
การผลิตถ่านทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสมา่ เสมอในการดูดซับทีด
่ ี ทีป
่ ระหยัดพลังงาน ยั่งยืนต่อสิง่ แวดล ้อมและย่อขยายส่วนได ้นัน
้ สามารถทาได ้ด ้วย
่
ี
วิธก
ี ารผลิตก๊าซชีวมวลจากขบวนการแก๊ซซิฟิเคชัน เตาแก๊ซซิไฟร์ชวมวลกาลังแพร่หลายอย่างรวดเร็วในการทาอาหารในครัวเรือนใน
ประเทศกาลังพัฒนาเนือ
่ งจากมีการเผาไหม ้ทีป
่ ระหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให ้ผลผลิตถ่านปริมาณหนึง่ จากเศษ
พืชผลทางการเกษตรและป่ าไม ้ทีเ่ หลือใช ้จากการดารงชีวต
ิ ประจาวัน17,18ระบบแก๊ซซิไฟร์ขนาดใหญ่และซับซ ้อนสามารถปรับไปใช ้ในที่
ต่างๆทัว่ โลกเพือ
่ ผลิตถ่านไบโอชาร์เพือ
่ เป็ นตัวปรับปรุงดินสาหรับการเกษตร เพิม
่ ผลผลิตและลดคาร์บอน19,20,21 การผลิตถ่านจากเตา
แก๊ซซิไฟร์เป็ นทีย
่ อมรับจากหลักการด ้านพลังงานและสิง่ แวดล ้อมเมือ
่ เปรียบเทียบกับการผลิตแบบดัง้ เดิม เนือ
่ งจากก๊าซทีไ่ ด ้จาก
ขบวนการไพโรไลซิสถูกเผาไหม ้
ข ้างในระบบแทนทีจ
่ ะถูกปล่อย
ออกมาเป็ นมลพิษ22,23 ดังนัน
้ ก๊าซ
เหล่านีจ
้ งึ กลายเป็ นพลังงานเพือ
่
ขับเคลือ
่ นขบวนการไพโรไลซิสและ
ไม่จาเป็ นต ้องมีแหล่งพลังงานความ
ร ้อนจากภายนอก นอกจากนัน
้ เตา
แก๊ซซิไฟร์ชวี มวลยังสามารถ
นาไปใช ้ควบคูก
่ บ
ั อุปกรณ์สว่ นอืน
่ ที่
ทาขึน
้ เพือ
่ เก็บพลังงานชีวภาพและ
การนาความร ้อนทีเ่ ป็ นส่วนทีเ่ หลือ
้
ไปใช24
จากการศึกษาทีผ
่ า่ นมาแสดงให ้เห็น
ว่าถ่านจากเตาแก๊ซซิไฟร์
โดยเฉพาะจากแบบทีอ
่ ากาศมีมาก
(เช่น การเพิม
่ อากาศเมือ
่ จาเป็ นด ้วย
การใช ้พัดลมหรือเครือ
่ งเป่ า) จะทา
ภาพที่ 6 และ 7 ระบบการผลิตถ่านไบโอชาร์ด ้วยเตา
ให ้เกิดลักษณะทางเคมีและกายภาพ
แก๊ซซิไฟร์ทท
ี่ าจากถังขนาด 200 ลิตรสองใบและแผ่น
ทีส
่ ม่าเสมอ เช่นพืน
้ ทีผ
่ วิ มาก รูพรุน
เหล็ก (ภาพโดย Lyse Kong)
ขนาดเล็ก และความสามารถดูดซับ
ยากาจัดวัชพืชเมือ
่ เปรียบเทียบกับ
ถ่านจากเตาเผาแบบดัง้ เดิม25,26ดังนัน
้ ถ่านจากเตาแก๊ซซิไฟร์อาจเป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการดูดซับยาฆ่าแมลง สารประกอบ
้ เพลิง ยาทีใ่ ช ้สาหรับมนุษย์และสัตว์ และสารอินทรียส
่ งต่อคุณภาพของน้ า
อุตสาหกรรมและเชือ
์ งั เคราะห์อน
ื่ ๆทีท
่ าให ้เกิดความเสีย
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ภาพที่ 8 พืน
้ ทีผ
่ วิ /ถ่านไบโอชาร์จากไม ้สน
พืน
้ ทีผ
่ วิ /ถ่านไบโอชาร์จากไม ้สน

เตาเผาในห ้องทดลอง

เตาแก๊ซซิไฟร์
ทาอาหาร

เตาเผาแบบเดิม

เราเลือกกรด 2,4-D เป็ นสารประกอบทดสอบเพราะมี
ความเกีย
่ วข ้องกับสิง่ แวดล ้อมคือมีการใช ้กันแพร่หลาย
เป็ นยากาจัดวัชพืชทีพ
่ บมากทีส
่ ด
ุ ทัว่ โลกและเป็ นหนึง่ ใน
ยาฆ่าแมลงทีต
่ รวจพบมากทีส
่ ด
ุ ในน้ า,27รวมทัง้ ยัง
เกีย
่ วข ้องกับสุขภาพของมนุษย์เพราะเป็ นสารก่อมะเร็ง
และสงสัยว่าจะเป็ นตัวขัดขวางการทางานของต่อมไร ้
ท่อ28นอกจากนีค
้ ณ
ุ สมบัตท
ิ างเคมียังทาให ้เป็ น
สารประกอบทีค
่ อ
่ นข ้างยากต่อการกาจัดออกไปด ้วยการ
ดูดซับ ดังนัน
้ ถ ้ากรด 2,4-D ถูกดูดซับไปด ้วยถ่าน ก็แสดง
ว่ายากาจัดศัตรูพช
ื อืน
่ ๆอาจสามารถกาจัดออกไปได ้ดีด ้วย
วิธน
ี ด
ี้ ้วยเช่นกัน

อุณหภูมส
ิ งู สุด

ภาพที่ 9 รูพรุน/ถ่านไบโอชาร์จากไม ้สน
รูพรุน /ถ่านไบโอชาร์จากไม ้สน

ปริมาตรรูพรุนรวม
ปริมาตรรูพรุนขนาดเล็ก

เตาเผาแบบเดิม

เตาเผาในห ้องทดลอง

เตาแก๊ซซิไฟร์
ทาอาหาร

อุณหภูมส
ิ งู สุด

ภาพที่ 10 แผนภาพแสดงการกรองแยกยากาจัดวัชพืชทัว่ ไปคือ 2,4-D
(กรด 2,4-dichlorophenoxyacetic ) จากสารละลายด ้วยถ่านต่างๆทีใ่ ช ้ใน
การทดลอง
การกรองแยกยากาจัดวัชพืช 2,4-D ด ้วย
ถ่านไบโอชาร์ (100มก/ถ่าน 1ลิตร)
เตาเผาในห ้องทดลอง
ู แยกออก
่ ก
ยากาจัดวัชพืชทีถ

เตาเผาแบบเดิม
(ไม ้ไผ่ ไม ้ยูคา ไม ้
ลาไย ไม ้สน)

(ไม ้ไผ่ ไม ้ยูคา ไม ้ลาไย
ไม ้สน)

เตาแก๊ซซิไฟร์
ทาอาหาร
(ขีเ้ ลือ
่ ยอัดเม็ด)

อุณหภูมส
ิ งู สุด

ภาพที่ 8 และ 9แผนภาพแสดงพืน
้ ทีผ
่ วิ N2 BET
(ด ้านบน) และรูพรุน (ด ้านล่าง) ของถ่านทีท
่ าจาก (1)
ท่อนไม ้สนผ่าซีกในถัง 200 ลิตรแบบเดิมและเตาเผาอิฐ,
(2) จากแผ่นไม ้เล็กขนาดเท่ากันของไม ้สนในขบวนการ
ไพโรไลซิสในห ้องทดลองทีค
่ วบคุมได ้เพือ
่ ใช ้ผลิตถ่าน
ภายใต ้อุณหภูมแ
ิ ละสภาพอากาศทีค
่ วบคุมได ้, และ (3)
เตาแก๊ซซิไฟร์ชนิดเผาจากด ้านบนและอากาศไหลขึน
้
(TLUD) ขนาดทีใ่ ช ้ทาอาหาร โดยใช ้ขีเ้ ลือ
่ ยไม ้สนอัดเม็ด
(พืน
้ ทีผ
่ วิ และรูพรุนจาก David Rutherford, USGS)

เตาแก๊ซซิไฟร์
ทาอาหาร
(ไม ้ยูคา ไม ้ไผ่)

ในการทดลอง มีการใช ้ถ่าน 100 มก./ลิตรบดด ้วยครกแล ้ว
ร่อนผ่านตะแกรงขนาดมาตรฐานตาข่าย 200มม. และใส่
ในสารละลายทีม
่ ี 2,4-D ปริมาณ100 ไมโครกรัม/ลิตร (US
EPA MCL 70 μg/L; WHO Guideline 30 μg/L), และ
สารอินทรียท
์ ม
ี่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วทีค
่ วามเข ้มข ้นคาร์บอนอินทรีย ์
ทัง้ หมด 4 มก./ลิตร (เพือ
่ กระตุ ้นน้ าธรรมชาติ) โดยขวดน้ า
ทีท
่ ดลองนีจ
้ ะถูกกวนเป็ นเวลาสองอาทิตย์เพือ
่ ให ้เข ้าถึง
ภาวะสมดุล ข ้อมูลเตาเผาแบบดัง้ เดิมเป็ นค่าเฉลีย
่ สาหรับ
ถ่านสามชนิดทีท
่ าจากไม ้ไผ่ ไม ้ยูคาลิปตัสผ่าซีก และท่อน
ไม ้สนทีเ่ ผาในถัง 200 ลิตรและเตาเผาอิฐ ส่วนข ้อมูลของ
่ นิดทีท
การทดลองไพโรไลซิสเป็ นค่าเฉลีย
่ ของถ่านสีช
่ า
จากไม ้ไผ่ ไม ้ยูคาลิปตัส ไม ้ลาไยและท่อนไม ้สน ตัดเป็ น
้ ขนาดเท่ากัน (15 ซม.x 10 ซม.x 1 ซม.) และเข ้า
ชิน
ขบวนการไพโรไลซิสภายใต ้การควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละ
อากาศ ข ้อมูลของเตาแก๊ซซิไฟร์แบบทาอาหารเป็ น
ค่าเฉลีย
่ จากถ่านทาจากขีเ้ ลือ
่ ยสนอัดเม็ดหลายๆชุดใน
เตาเผา TLUD ขนาด 1 แกลลอนภายใต ้ภาวะลมเป่ า
ธรรมชาติ(ND) และลมเป่ าบังคับ (FD ใช ้พัดลมไฟฟ้ า)
โดยเตาแก๊ซซิไฟร์แบบทาอาหาร FD และเตาแก๊ซซิไฟร์
ND ขนาดถัง 200 ลิตรสามารถกาจัด 2,4-D ให ้มีคา่ ตา่
กว่าค่าการตรวจสอบ (2 ไมโครกรัม/ลิตร) นั่นคือประมาณ
“100 เปอร์เซนต์”
ข้อสรุปปัจจุบ ันจากการวิจ ัยในห้องทดลองและ
ภาคสนาม
โดยสรุปคือ เมือ
่ เปรียบเทียบกับการผลิตถ่านแบบดัง้ เดิม
แล ้ว การผลิตถ่านด ้วยเตาแก๊ซซิไฟร์นัน
้ ประหยัดพลังงาน
กว่ามาก และยังปล่อยก๊าซทีเ่ ป็ นมลพิษกับบรรยากาศน ้อย
กว่ามาก ยิง่ กว่านัน
้ เตาแก๊ซซิไฟร์ยังสามารถใช ้งานได ้
ด ้วยเศษเหลือใช ้จากพืน
้ ทีก
่ ารเกษตรและป่ าไม ้ เหมาะ
้ เพลิงชีวมวลขนาดเล็ก เตาแก๊ซซิไฟร์สามารถ
สาหรับเชือ
่ มต่อเข ้ากับหน่วยอืน
เชือ
่ ๆและประยุกต์ใช ้เพือ
่ เก็บความ
ร ้อนและใช ้ความร ้อนทีเ่ ป็ นผลพลอยได ้ การวิจัยยังแสดง
ให ้เห็นว่าเครือ
่ งมือสาหรับขบวนการไพโรไลซิสทัง้ ขนาด
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เล็ก(ใช ้ทาอาหาร) และขนาดใหญ่ขน
ึ้ (ถัง 200 ลิตร) สามารถให ้อุณหภูมส
ิ งู สมา่ เสมอ (650-950°C) เพือ
่ สร ้างพืน
้ ทีผ
่ วิ และรูพรุนทีด
่ ใี น
ถ่านเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการดูดซับยากาจัดวัชพืชในการทดลอง ดังนัน
้ ถ่านไบโอชาร์ทไี่ ด ้จากเตาแก๊ซซิไฟร์ถอ
ื ว่าเป็ นเทคโนโลยีทม
ี่ ี
ศักยภาพทีเ่ หมาะสม ประหยัด และยั่งยืนเพือ
่ การบาบัดน้ าทีไ่ ม่ต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายสูงในพืน
้ ทีห
่ า่ งไกลและประเทศกาลังพัฒนา
ยิง่ กว่านัน
้ นอกจากการใช ้ถ่านไบโอชาร์สาหรับการบาบัดน้ าแล ้ว ถ่านไบโอชาร์ทใี่ ช ้แล ้วยังสามารถนาไปใช ้ประโยชน์ด ้านการปรับปรุงดิน
และเป็ นกลวิธก
ี ักเก็บคาร์บอน ซึง่ แท ้จริงแล ้วเราขอแนะนาให ้มีการนาไปใช ้กับปุ๋ยหมัก29และการนาไปใส่ดน
ิ เมือ
่ ต ้องการทิง้ ถ่านทีผ
่ า่ นการ
กรองแล ้ว วิธก
ี ารทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับชุมชนในเขตห่างไกลและเจ ้าของพืน
้ ทีข
่ นาดเล็กในการนาถ่านทีใ่ ช ้แล ้วไปใช ้ได ้ประโยชน์สงู สุดคือปล่อย
ไว ้สักพักและทิง้ ไว ้ให ้มีสภาพทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ล
ุ น
ิ ทรียใ์ นสภาพแวดล ้อมจะย่อยสลายสารปนเปื้ อนทีถ
่ ก
ู ดูดซับไว ้ อุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ ขึน
้ เช่นใน
ขณะทีม
่ ก
ี ารหมักของเสียอินทรีย ์ ตัวอย่างเช่นห ้องน้ าปุ๋ยหมัก จะเป็ นการเร่งกิจกรรมของจุลน
ิ ทรียแ
์ ละขบวนการย่อยสลาย ยิง่ กว่านัน
้ จาก
่ น
การศึกษาทีเ่ พิง่ ผ่านมาไม่นานเกีย
่ วกับตัวดูดซับทีเ่ ป็ นคาร์บอนนัน
้ เราไม่ได ้คาดหวังว่าจะมีสารปนเปื้ อนถูกปล่อยออกมาสูด
ิ และต ้นไม ้
จากการชะละลายจากถ่านกรองทีใ่ ช ้แล ้ว30วิธก
ี ารแบบเก่าวิธห
ี นึง่ ในการใส่ถา่ นกรองทีใ่ ช ้แล ้วในดินสามารถนามาประยุกต์ใช ้ได ้ด ้วยการ
ผสมเข ้ากับดินในอัตราตา่ คือใช ้ถ่านประมาณ 16 กิโลกรัมต่อไร่
้ ารกรองด้วยถ่านไบโอชาร์ก ับชุดบาบ ัดนา้ แบบผ่านว ัสดุกรองหลายขนเพื
ึ ษาการใชก
กรณีศก
ั้
อ
่ ไว้ใชเ้ อง
วาล์วลูกลอย

แทงค์กรอง
กรวดหยาบ
แบบไหลขึน
้

ก๊อกกวนน้า

แทงค์กรอง
ทราย
ชีวภาพ/ชา

แทงค์กรอง
ถ่าน
(ไบโอชาร์)

แทงค์เก็บ
น้าสะอาด

ภาพที่ 11 เป็ นระบบบาบัดน้ าขนาดกลาง (ไม่เกิน
3000 ลิตรต่อวัน) แบบไหลผ่านวัสดุกรองหลายขัน
้
โดยไม่ใช ้พลังงาน ซึง่ เป็ นระบบทีใ่ ช ้ชุดกรองทีเ่ ป็ น
หิน ทรายกรองชีวภาพ และถ่าน ระบบนีใ้ ช ้
งบประมาณน ้อยกว่าประมาณ 15,000 บาท (ตาม
แรงงานและวัสดุในท ้องถิน
่ ) ในการสร ้างและสามารถ
ใช ้งานได ้หลายปี โดยต ้องมีการเปลีย
่ นวัสดุเป็ นระยะๆ
คือทรายกรองชีวภาพและถ่านทีต
่ ้องเปลีย
่ นใหม่ทก
ุ ๆ
2-3 ปี ระบบนีถ
้ ก
ู ติดตัง้ เมือ
่ เดือนกุมภาพันธ์ 2551
และให ้บริการชุมชนเกษตรแห่งหนึง่ ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทยทีม
่ ป
ี ระชากรจานวนทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ตามฤดูกาลตัง้ แต่ 10-100 คน (โดยเฉลีย
่ 40 คน)
และบาบัดน้ าทัง้ หมดทีใ่ ช ้ในพืน
้ ทีก
่ ารเกษตรไม่วา่ จะ
เป็ นเพือ
่ น้ าดืม
่ ใช ้ในครัว และร ้านอาหาร (การเตรียม
อาหารและเครือ
่ งดืม
่ น้ าล ้างชาม)

สาหรับครัวเรือนและชุมชนทีห
่ ่างไกลมากๆ การบาบัด
น้ าไว ้ใช ้เองทีร่ าคาไม่แพงเพือ
่ กาจัดสารปนเปื้ อน
ชีวภาพและเคมีนัน
้ สามารถทาได ้ด ้วยการใช ้วัสดุกรอง
ทีท
่ าขึน
้ เองและหามาได ้จากในพืน
้ ที่ ภาพที่ 12 และ
แทงค์กรองถ่าน
แทงค์เก็บน้า
13 แสดงโรงงานบาบัดน้ าดืม
่ แบบไหลผ่านสิง่ กรอง
แทงค์กรองทราย
แทงค์กรองกรวด
สะอาด
โดยไม่ใช ้พลังงานโดยสามารถเคลือ
่ นย ้ายได ้และให ้
วาล์วเก็บตัวอย่าง
น้ าสะอาดได ้วันละไม่เกิน 300 ลิตรต่อวัน (พอดีกับ
แทงค์กรองทราย
ความต ้องการน้ าดืม
่ ต่อวันสาหรับคน 100 คน) โดยมี
วาล์วเก็บตัวอย่าง
แทงค์กรองกรวด
ชุดกรองของหิน ทรายกรองชีวภาพ และถ่าน ถังกรอง
เป็ นถังโพลีเอธาลีน (HDPE)ทีม
่ ค
ี วามหนาสูง
ปราศจาก BPA ขนาด 200 ลิตรจานวน 4 ถัง โดยถัง
เปล่ามีน้ าหนั กน ้อยกว่า 10 กิโลกรัม และสามารถขน
มาตรวัดน้า
ย ้ายเข ้าไปในชุมชนห่างไกลด ้วยการแบกหรือหามไป
วาล์วเก็บตัวอย่าง
่ มต่อกันด ้วยท่อและอุปกรณ์พวี ซ
โดยถังเหล่านีเ้ ชือ
ี ี
แทงค์กรองถ่าน
ซึง่ การเติมวัสดุกรองใส่ถังสามารถทาได ้ทีส
่ ถานที่
ภาพที่ 11 ระบบบาบัดน้ าแบบไหลผ่านสิง่ กรองหลายขัน
้ ขนาด 3000 ลิตรต่อ
ต ้องการใช ้และวัสดุเหล่านัน
้ หาได ้ใกล ้ๆ ระบบนีม
้ ใี ช ้
วัน “ทาใช ้เองในหมูบ
่ ้าน”
งบประมาณ 3750 บาท ในการก่อสร ้าง และสามารถ
ประกอบส่วนต่างๆเข ้าด ้วยกันโดยใช ้เครือ
่ งมือไม่มาก
(เช่น ชุดเครือ
่ งมือเอนกประสงค์) และสามารถใช ้งานได ้หลายปี โดยเปลีย
่ นวัสดุกรองเป็ นระยะๆคือทรายกรองชีวภาพและถ่านปี ละครัง้
ระบบนีแ
้ สดงไว ้ในภาพที่ 12 ทีก
่ าลังใช ้งานในหอพักโรงเรียนสาหรับเด็กกะเหรีย
่ งทีเ่ ป็ นผู ้อพยพทีช
่ ายแดนไทย-พม่า
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ระบบบาบัดน้ าเพือ
่ ผลิตน้ า
ดืม
่ แบบเคลือ
่ นย ้ายได ้

คูม
่ อ
ื และวิดโี อแนะนาสาหรับใครก็ตามทีส
่ นใจในรายละเอียดการออกแบบ
การประกอบ และการใช ้งานของระบบบาบัดน้ าเหล่านี้ รวมถึงเตาแก๊ซซิไฟร์
ราคาประหยัดสาหรับการผลิตถ่านไบโอชาร์ทเี่ พิม
่ ประสิทธิภาพในการกรองน้ า
โดยใช ้ชีวมวลทีเ่ หลือใช ้จากการดาเนินชีวต
ิ ประจาวัน ท่านสามารถดูได ้จาก
เว็บไซท์ของ Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org)
ถังกรองกรวดแบบไหลขึน
้

ถังกรอง
กรวดแบบ
ไหลขึน
้

ถังกรอง
ทราย
ชีวภาพ

ถังกรองทรายชีวภาพ

ถังเก็บน้ า
ถังกรอง
สะอาด
ถ่าน

ถังกรองถ่าน

ถังเก็บน้าสะอาด

ภาพที่ 12 และ 13 แผนภาพแสดงโครงร่าง
ภายนอกของวัสดุกรองในระบบบาบัดน้ าเพือ
่ ใช ้ดืม
่
้ และขน
ขนาด 300 ลิตรต่อวันทีผ
่ ่านวัสดุกรองหลายชัน
ย ้ายได ้ ภาพแสดงโดย Nathan Reents
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เกีย
่ วก ับผูเ้ ขียนา
จอช เคิรน
์ ส์ เป็ นผู ้ร่วมก่อตัง้ และผู ้อานวยการด ้านวิทยาศาสตร์ท ี่ Aqueous Solutions และท่านกาลังศึกษาปริญญาเอกด ้านวิศวกรรม
สิง่ แวดล ้อมสาหรับการพัฒนาชุมชนทีม
่ หาวิทยาลัย University of Colorado-Boulder ท่านได ้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด ้านชีวธรณีเคมี
สิง่ แวดล ้อมจากมหาวิทยาลัย UC-Berkeley และปริญญาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิตด ้านเคมีจากมหาวิทยาลัย Clemson นอกจากนีท
้ า่ นมี
ประสบการณ์ 6 ปี ในการทางานด ้านการพัฒนาชนทบแบบยั่งยืนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ โดยท่านสามารถติดต่อคุณจอช เคิรน
์ ส์
ได ้ที่ (720) 989 3959 หรือ josh@aqsolutions.org, joshua.kearns@colorado.edu, และ Skype (“joshkearns”)
เกีย
่ วก ับองค์การ
Aqueous Solutions (www.aqsolutions.org) เป็ นองค์การทีไ่ ม่หวังผลกาไร โดยการเป็ นรวมตัวของอาสาสมัครทีเ่ ป็ นนั กวิทยาศาสตร์ท ี่
ทางานวิจัย, วิศวกรภาคสนาม, และนั กออกแบบเชิงนิเวศน์ทท
ี่ างานเพือ
่ ส่งเสริมความมั่นคงในการดารงชีวต
ิ , ความยั่งยืนด ้านสิง่ แวดล ้อม
และเศรษฐกิจ และการพึง่ พาตนเองของชุมชนผ่านการออกแบบเชิงนิเวศน์และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมสาหรับน้ าดืม
่ และสุขอนามัย
เราจัดทาการวิจัยภาคสนามและในห ้องทดลองเกีย
่ วกับระบบบาบัดน้ าขนาดเล็กเพือ
่ ใช ้เองและระบบสุขอนามัยเชิงนิเวศน์ นอกจากนีเ้ รายัง
บริการให ้คาปรึกษาด ้านเทคนิคและการจัดการโครงการพั ฒนาสิง่ อานวยความสะดวกเพือ
่ น้ าดืม
่ และสุขอนามัยทีย
่ ั่งยืนโดยร่วมมือกับชุมชน
ห่างไกล ชุมชนทีเ่ ป็ นกลุม
่ ชาติพันธุ์ และชุมชนทีส
่ งั คมไม่เห็นความสาคัญทัง้ ทางด ้านการเมืองหรือเศรษฐกิจในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ การวิจัยของเรามีเป้ าหมายเพือ
่ แสดงให ้เห็นการประยุกต์ใช ้ถ่านทีผ
่ ลิตขึน
้ เองในท ้องถิน
่ เพือ
่ ใช ้ในการบาบัดน้ าในครัวเรือนและชุมชน
ขนาดเล็กในชุมชนกาลังพัฒนา โดยงานนี้ เราตระหนั กถึงประโยชน์สามอย่างสาหรับสุขภาพของคนในชุมชน ความยั่งยืนของสิง่ แวดล ้อม
และเศรษฐกิจของชุมชน ซึง่ ได ้แก่ (1) เพือ
่ เสนอวิธก
ี ารบาบัดน้ าทีส
่ ามารถทาได ้เองและราคาประหยัดในชุมชนทีย
่ ังไม่มก
ี ารบริการนี้ (2)
เพือ
่ ทดแทนการสร ้างมลภาวะและการผลิตถ่านทีใ่ ช ้พลังงานอย่างไม่มป
ี ระสิทธิภาพด ้วยการใช ้เตาแก๊ซซิไฟร์ทเี่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
และ (3) เพือ
่ ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กระดับหมูบ
่ ้านในการผลิตตัวดูดซับทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ โดยผ่านการมีสว่ นร่วมกับรัฐบาล ธุรกิจขนาดเล็ก
และองค์กร NGO ทัง้ ในและต่างประเทศ เราทาการเผยแพร่ผลของงานวิจัยเหล่านีเ้ พือ
่ ให ้นาไปใช ้เป็ นเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมทีจ
่ ะให ้
ประโยชน์กบ
ั การดารงชีวต
ิ ของคนในชุมชนรวมถึงเป็ นประโยชน์กบ
ั สิง่ แวดล ้อมด ้วย
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