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บทคัดยอ 
ทําการเปรียบเทียบอิทธิพลของการใสไบโอชาร (bio-char) 4 อัตรา ประกอบดวย 0, 640 1,280 และ 

2,560 กิโลกรัมตอไร โดยพรวนลงดินกอนการปกดําขาว   พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 2,560กิโลกรัมตอไร 
สามารถเพิ่มจํานวนหนอขาวอยางมีนัยสําคัญเปนผลใหมีจํานวนรวงขาวมากกวาการไมใสไบโอชารอยางมี
นัยสําคัญ   อยางไรก็ตามการใสไบโอชารทุกอัตราไมทําใหนํ้าหนักเมล็ดและนํ้าหนักเมล็ดเต็มแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ    เมื่อตรวจสอบพบวานํ้าหนักเมล็ด 1000 เมล็ด และเปอรเซ็นเมล็ดเต็มของกรรมวิธีที่ใสไบโอชารใน
อัตรา 2,560 กิโลกรัม มีคานอยที่สุดแตไมมีความแตกตางกับการไมใสไบโอชาร   ดังน้ันโดยทั่วไปจึงควรใช
ปุยเคมีรวมดวยกับการใชไบโอชารเพื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินนา   เมื่อระยะขาวสรางนํ้านม
พบวาการใสไบโอชารไมทําให SPAD-value ที่ใบธงของหนอหลักไมมีความแตกตางกัน   และการใสไบโอชารที่
อัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัม ทําใหดินนาสามารถรักษาแอมโมเน่ียมไอออนไดมากกวาอยางมีนัย   
นอกจากน้ีศึกษาการผลิตไบโอชารใชเตาเผาซึ่งดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร   พบวาการเผาเศษไมที่
ระยะเวลา 2 และ 3 ช่ัวโมง ใชเศษไมหนัก 50.5 ± 5.2และ 44.4 ± 10.4 กิโลกรัม ตามลําดับ  สามารถผลิตไบ
โอชารได 10.3 ± 2.8 และ 4.8 ± 1.3 กิโลกรัมตามลําดับ   เมื่อประเมินผลตอบแทนพบวาการผลิตไบโอชาร
เพื่อปรับปรุงดินนา 1 ไร ในปแรกตาม 4 อัตรา ขางตน ไดผลตอบแทน 1594.59, -1544.48 และ -4,741.75 
บาท ตามลําดับ  
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Abstract   
Bio-char is an organic material that is passed the pyrolysis process producing the 

highly porous organic material.   It has potential to adsorb plant nutrients and also reduce 
carbon dioxide and methane emission from lowland rice field.   To study bio-char 
production, furnace were adapted from 200 liter barrels.   It was found that burning wood 
chips at 2 and 3 hours by using 50.5 ± 5.2 and 44.4 ± 10.4 kg wood chip were able to 
produce 10.3 ± 2.8 and 4.8 ± 1.3 kg bio-char, respectively.   Moreover, the result of bio-char 
utilization showed that bio-char producing for improving 1 rai of paddy soil following 4 rates 
as concentration of: 0, 640, 1,280 and 2,560 kg per rai by adding bio-char at the first year. It 
could receive benefit as 1,594.59, -1,544.48 and -4,741.75 bath, respectively.   To conduct an 
experiment comparing the effects of bio-char at 4 rates above, bio-char were mixed into 
paddy soil before rice transplantation.   Results showed that the addition of 2,560 kg bio-

                                                        
1ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
1 Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 E-mail tupthai.n@cmu.ac.th 
 

02 

02 

mailto:tupthai.n@cmu.ac.th


 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 398 

char significantly increased tiller number, and as a result, the panicle number increased more 
than those without adding bio-char.   However, every increasing rate of adding bio-char could 
not make grain weight, and filled grain weight differed significantly in all case. That is because 
1,000 grain weight and percentage of filled grain ratio of the adding 2,560 kg bio-char were 
least but not differed with those without adding bio-char.   In milling stage, the SPAD-value 
of main tiller‘s flag leaf was not different at all cases, and the addition of 1,280 and 2,560 kg 
bio-char per rai were significantly able to maintain the ammonium ion more than other rates.   
Therefore, it should evenly collaborated chemical fertilizers with improving bio-char for 
improving paddy soil abundance.  
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บทนํา 
 ขาวนาสวน คือขาวที่ปลูกในนาที่มีการกักเก็บนํ้าในระดับนํ้าลึกไมเกิน 50 เซนติเมตร มีปลูกทุกภาค
ของประเทศไทยซึ่งคิดเปน 94 เปอรเซ็นตของพื้นที่การผลิตขาวทั้งหมด 61 ลานไร   ซึ่งความอุดมสมบูรณของ
พื้นการผลิตขาวดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับอินทรียวัตถุที่สวนหน่ึงเกิดจากกระบวนการการยอยสลายและ
ปลดปลอยออกไปในรูปของคารบอนไดออกไซดและมีเทนทั้งระหวางข้ันตอนการเตรียมดินกอนปลูกขาวและใน
ฤดูปลูก   
  แนวความคิดหน่ึงที่ไดรับการพิจารณาในวงกวางเพื่อชวยลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและ
มีเทน   คือการกักเก็บคารบอนไวในดิน   โดยเฉพาะในรูปของไบโอชาร (bio-char) หรือ อินทรียวัตถุที่ผาน
กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) ซึ่งเปนกระบวนการสลายมวลสารดวยความรอนในสภาวะไรอากาศในชวง
อุณหภูมิสูง   วิธีการหน่ึงคือการใหความรอนในอัตรานอยกวา 10 องศาเซลเซียสตอวินาที ที่อุณหภูมิตํ่ากวา 
500 องศาเซลเซียส เรียกวา slow pyrolysis จะไดผลิตภัณฑเปนนํ้ามันดินและถานไม (charcoal)(1)   จาก
การประเมินในรายงานของ Lehmann, Gaunt & Rondon (2006)(2) พบวาการนําอินทรียวัตถุมาผาน
กระบวนการไพโรไลซิสจะทําใหสูญเสียคารบอนไปในกระบวนการดังกลาว 50 เปอรเซ็นต และเมื่อนําไปใสลง
ในดินจะสามารถกักเก็บคารบอนใหอยูในดินไดมากกวา 40 เปอรเซ็นต หลังจากผานไป 100 ป ในขณะที่
อินทรียวัตถุที่ไมผานกระบวนการดังกลาวจะยอยสลายและปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาทั้งหมด    
    จากกระบวนการไพโรไลซิสทําใหไดผลิตภัณฑไบโอชารเปนผลึกคารบอนมีลักษณะรูพรุนมีพื้นที่ผิว
จําเพาะสูง   เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคดินเหนียว (>1,500 ตารางเมตรตอกรัม) ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหไบ
โอชารมีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลทั้งที่เปนประจุบวกและประจุลบ เชนเดียวกับสารอาหารของพืช 
และโมเลกุลของนํ้า(3)   ไบโอชารสามารถปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินโดย pH, ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity) และ การนําไฟฟา (electrical conductivity) ของดิน
เพิ่มข้ึน   ชวยเพิ่มความสามารถในการอุมนํ้าของดินและความสามารถในการระบายนํ้าของดินเปนผลให
ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถเอาไปใชไดเพิ่มข้ึนจากทั้งสารอาหารที่มีในไบโอชารที่ปลดปลอยอยางชาๆและ
สารอาหารที่ถูกกักเก็บไวเน่ืองจากคุณสมบัติของไบโอชาร(4, 5)    นอกจากน้ีไบโอชารยังสามารถชวยลดการ
ชะลางไนโตรเจนจากผิวดินโดยการดูดซับแอมโมเนียมไอออนไว(6-8)   ทําใหประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจน
ของขาวสาลีสูงข้ึน(9)   นํ้าหนักเมล็ดของขาวไรสูงข้ึนเมื่อมีการใชไบโอชารในอัตรา 8 ตันตอเฮกตาร แตอยางไร
ก็ตามการใชไบโอชารในอัตราที่สูงข้ึนทําใหนํ้าหนักเมล็ดลดลงเน่ืองจากเกิดการจํากัดการดูด ใชไนโตรเจนของ
ขาว(10)   ในขาวนาสวนพบวาการใชไบโอชารที่ผลิตจากแกลบในอัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร ทําใหจํานวน



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 399 

หนอขาวจาก 9 หนอ เพิ่มข้ึนเปน 17.33 หนอ และจํานวนรวงขาวจาก 5 รวง เพิ่มข้ึนเปน 9.67 รวง  แตก 
จากการไมใสไบโอชาร(11)  นอกจากน้ีการนําไบโอชารปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินยังชวยลดการ
ปลดปลอยมีเทนและคารบอนไดออกไซดจากดินนานํ้าขังได(12)    
 การพิจารณาความเปนไปไดที่เกษตรกรรายยอยจะดําเนินงานผลิตและนําไบโอชารมาใชปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดินนา   โดยเฉพาะอยางย่ิงในปแรกของการดําเนินงานจําเปนจะตองอาศัยขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ   การศึกษาน้ีจึงมีความพยายามที่จะนําเสนอผลการตอบสนองของผลผลิตขาวที่ไดรับอิทธิพลจากการ
ใสไบโอชารในดินนาและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับในปแรกของการใชไบโอชารปรับปรุงที่นาของตน 
วิธีการศึกษา 
วิธีการทดลองอิทธิพลของไบโอชารท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวนาสวน 
 ดําเนินการทดลอง ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (190N, 990E) เริ่มดํางานต้ังแตเดือน กุมภาพันธ - มิถุนายน 2554   
ดําเนินการเปรียบเทียบอิทธิพลของอัตราการใชไบโอชารที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวนาสวน   
โดยใชไบโอชารที่ผลิตจากกากนํ้าหนักชีวภาพซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน   ใชแผนการทดลอง 
Completely Randomized Design ทําการเปรียบเทียบ 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ชุดควบคุม (ไมมีการ
ใสไบโอชาร) กรรมวิธีที่ 2 ใสไบโอชารอัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ในบอซีเมนตและคลุกไบโอชารกับดินที่ระดับ
ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 ใสไบโอชารอัตรา 1,280 กิโลกรัมตอไร (ปริมาณ 2 เทาของ
กรรมวิธีที่ 2) และกรรมวิธีที่ 4 ใสไบโอชารอัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร (ปริมาณ 4 เทาของกรรมวิธีที่ 2) ทําซ้ํา 
4 ครั้ง เปนจํานวนทั้งสิ้น 16 หนวยการทดลอง   แตละหนวยทดลองดําเนินการในบอซีเมนตเสนผานศูนยกลาง
ยาว 0.8 เมตร สูง 0.6 เมตร ใชดินที่มาจากแหลงเดียวกันใสดินสูงจากกนบอ 0.4 เมตร   คลุกไบโอชารในดิน
ตามอัตราที่ทําการเปรียบเทียบขังนํ้าไวในดิน 10 วัน   ตอจากน้ันปกดํากลาขาวพันธุปทุมธานี 1 อายุ 25 วัน 
จํานวน 12 กลาตอหนวยทดลอง และรักษาระดับนํ้าไวที่ 10 - 15 เซนติเมตรไปจนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 15 
วัน   การเก็บขอมูลและการวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติ 
 นําตัวอยางไบโอชารมาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารกอนคลุกลงในดินโดยวิธีการมาตราฐานของการ
วิเคราะหดิน   ติดตามการเจริญเติบโตของขาวโดยการนับจํานวนหนอทุก 15 วันหลังปกดํา   เก็บตัวอยาง
โคลน ลึก 10 เซนติเมตร 4 จุดตอหนวยการทดลอง นําไปวิเคราะหหาปริมาณแอมเนียมไอออนตามวิธีโฟลอิน
เจคชันคอนดักโตเมตรี(13)   พรอมกับวัดปริมาณคลอโรฟลลที่ใบธงของหนอหลัก 3 จุดตอใบ ของขาว 4 กอ
จาก บริเวณกลางบอซีเมนต โดยใช Chlorophyll meter SPAD-502 (MINOLTA CO<LTD JAPAN) ในระยะ
ขาวสรางนํ้านม   และสุดทายเก็บขอมูลองคประกอบผลผลิตขาว 4 กอ กลางบอซีเมนต   วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม Satistix 8 Version 8.0 เพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ยของจํานวนหนอ, องคประกอบผลผลิต
ขาว, SPAD-value ของใบธงที่หนอหลักของขาว และปริมาณแอมโมเนียมไอออนในดิน ของแตละกรรมวิธีที่
ใสไบโอชารในอัตรา 0, 640 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมตอไร 
การศึกษาการผลิตไบโอชารดวยเตาท่ีดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร 
 ดําเนินการดัดแปลงถังนํ้ามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ใบ เพื่อสรางเตาเผาจํานวน 2 เตา   ทดลองผลิตไบ
โอชารที่ระยะเวลา 2 และ 3 ช่ัวโมง ทําซ้ํา 3 ครั้ง   โดยบรรจุเศษไมจนเต็มถัง นําเศษไมขนาดเล็กและใบไมมา
วางเหนือเศษไมที่ตองการเผาเพื่องายตอการติดไฟ  เผา จนไดไบโอชารนและนําไปเขาตูอบ อบ 2 วัน ที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เพื่อลดความช่ืน   บันทึกขนาดของไมที่นํามาบรรจุในเตาเผา, นํ้าหนักของไมที่
นํามาเผา, นํ้าหนักผลผลิตไบโอชารที่ได และช่ัวโมงทํางานที่ใชในการผลิต    
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใชไบโอชารในการผลิตขาวนาสวนในปแรก 
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 ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใสไบโอชารในปแรกของพื้นที่การผลิต 1 ไร   โดย
นําขอมูลผลผลิตขาวและขอมูลการผลิตไบโอชารจากการทดลองมาใชคํานวณตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของการผลิตขาวโดยการใสไบโอชารในอัตรา 0, 640 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมตอไร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจนําไบโอชารมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาสวน 
ผลการศึกษา 
อิทธิพลของไบโอชารท่ีมีตอจํานวนหนอของขาว        
 การติดตามจํานวนหนอของขาวที่ 15, 30, 45, 60 และ 75 วันหลังปกดํา (Table 1)   พบวาการใสไบ
โอชารในอัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถเพิ่มจํานวนหนอขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในทุก
ระยะวันหลังปกดําเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไบโอชารเลย   ในการนับจํานวนหนอครั้งสุดทายที่ 75 วันหลัง
ปกดํา พบวาการใสไบโอชารอัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถเพิ่มจํานวนหนอเปน 10.19 หนอ ในขณะที่
กรรมวิธีที่ไมใสไบโอชารเลยมีจํานวนหนอเพียง 7.94 หนอ   อยางไรก็ตามการใสไบโอชารในอัตรา 640 และ 
1280 กิโลกรัมตอไร ไมสามารถเพิ่มจํานวนหนอขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไบ
โอชารแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับการใสไบโอชารที่อัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร   โดยกรรมวิธีที่ไมใสไบ
โอชารเลยมีจํานวนหนอนอยที่สุด    
 
Table 1  Effects of bio-char levels with Tiller number per hill of lowland rice following the 

days after transplant (DAT) in cement ponds 
Rate of adding bio-char 
to drainage soil (kg/rai) 

 Days after transplant 
 15 30 45 60 75 

0  2.63 (B) 7.94 (B) 9.50 (B) 7.94 (B) 7.94 (B) 
640  2.94 (AB) 9.13 (AB) 10.63 (AB) 9.75 (AB) 9.43 (AB) 

1,280  3.12 (AB) 9.25 (AB) 10.75 (AB) 9.19 (AB) 9.25 (AB) 
2,560  3.50 (A) 10.37 (A) 11.94 (A) 10.19 (A) 10.19 (A) 

F-test  * 
 
* * * * 

LSD0.05  0.58 1.75 1.87 1.71 1.74 
1 = mean of 16 hill                                                                                                                                   
* = significant difference (P<0.05) 
 
อิทธิพลของไบโอชารกับ SPAD-value ท่ีใบธงของหนอหลักและปริมาณแอมโมเน่ียมไออนในดินลึก 0-10 
เซนติเมตร ในระยะขาวสรางนํ้านม  
 การวัด SPAD-value ที่ใบธงของหนอหลักในระยะขาวสรางนํ้านมที่ 30 วัน กอนเก็บเกี่ยว (Table 2)   
พบวา การใสไบโอชารในระดับตางๆ ไมมีผลทําให SPAD-value แตกตางกับการไมใสไบโอชารอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)   แสดงใหเห็นวาการใสไบโอชารไมมีผลตอการสังเคราะหแสงของขาวที่ระยะขาวสราง
นํ้านม   แตอยางไรก็ตามจากการวัดปริมาณแอมโมเน่ียมไอออนของดินลึก 0-10 เซนติเมตร ในระยะขาวสราง
นํ้านม (Table 2)   พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถตรึงแอมโมเน่ียม
ไอออนได 5.32 และ 5.37 มิลิกรัมตอกิโลกรัมดินแหง ตามลําดับ ซึ่งมากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.01)    เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสามารถ
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ตรึงแอมโมเน่ียมไอออนได 4.82 และ 4.68 มิลิกรัมตอกิโลกรัมดินแหง ตามลําดับ   และการใสไบโอชารใน
อัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ไมทําใหปริมาณแอมโมเน่ียมไอออนแตกตางกับการไมใสไบโอชาร   
 
Table 2  Effects of bio-char on SPAD-value in main tiller’s flag leaf and ammonium ion in 0-

10 cm depth at milling stage of lowland rice (30 days before harvesting) in cement 
ponds  

Rate of adding bio-char 
at drainage soil ( g/rai) 

 

SPAD-value  
Ammoniumion                         
(mg/kg in dry soil) 

0 37.951 

 

4.822 (B) 
640 36.98 4.68 (B) 
1,280 38.24 5.32 (A) 
2,560 37.23 5.37 (A) 
F-test ns  ** 
LSD0.05 - 0.39 
1 = mean of 16 hill; 2 = mean of 8 times of measurement                                                                                             
ns = non- significant difference (P>0.05); ** = significant difference (P<0.01) 
 
อิทธิพลของไบโอชารกับองคประกอบผลผลิตขาว 
 การตรวจสอบองคประกอบผลผลิตขาว (Table 3) ที่ระยะเก็บเกี่ยว   พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 
2,560 กิโลกรัม ทําใหขาวมีจํานวนหนอมากที่สุดแตกตางกับการไมไสไบโอชารเลยอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
แตไมแตกตางกับการใสไบโอชารในอัตรา 640 และ 1,280 กิโลกรัมตอไร   แตเมื่อเปรียบเทียบการไมใสไบ
โอชารเลยกับการใสไบโอชารในอัตรา 650 และ 1,280 กิโลกรัมตอไร พบวาจํานวนหนอของขาวไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ   เมื่อเปรียบเทียบนํ้าหนักเมล็ดทั้งหมดและนํ้าหนักเมล็ดเต็ม   พบวาการใสไบโอชารที่
อัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร ทําใหนํ้าหนักเมล็ดทั้งหมดสูงที่สุดแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น   
อยางไรก็ตามนํ้าหนักเมล็ดเต็มของกรรมวิธีการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัม สูงที่สุดแตไมแตกตางกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีอื่น   และเมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยนํ้าหนัก   พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 
2,560 กิโลกรัมตอไร ทําใหอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยนํ้าหนักตํ่าที่สุดซึ่งไมแตกตางกับการไมใสไบโอชารและการ
ใสไบโอชารในอัตรา 1,280 กิโลกรัมตอไร   และการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ทําใหอัตราสวน
เมล็ดเต็มโดยนํ้าหนักสูงที่สุดแตไมแตกตางกับการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตรา 1,280 กิโลกรัม   
จากการตรวจสอบนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด พบวาการใสไบโอชารที่อัตรา 640 และ 1,280 กิโลกรัมตอไร ทําให
นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด สูงกวาการไมใสไบโอชารเลยและการใสไบโอชาร 2,560 กิโลกรัมตอไร         
ผลการวิเคราะหเปอรเซ็นตธาตุอาหารโดยนํ้าหนักและพ้ืนท่ีผิวของไบโอชาร 
 จากการนําไบโอชารที่ผลิตจากกากนํ้าหมักชีวภาพมาวิเคราะหสารอาหารพบวา ประกอบดวย 
ไนโตรเจน 3.46%, ฟอสฟอรัส 0.86%, โปแทสเซียม 2.84%, แคลเซียม 2.66% และแมกนีเซียม 0.38% โดย
นํ้าหนักไบโอชาร   จากรายงานของดวงจันทร, พิริยะ ปนทอง และนิธิ นิลฉวี(1) ที่ไดทําการตรวจสอบหาพื้นที่
ผิวแบบ Brunauer-Emmett-Teller โดยเครื่อง Autosorb คํานวณแบบ Multipoins ที่สถาบันเทคโนโลย
นิวเคลียรแหงชาติ พบวาไบโอชารที่ผลิตจากกากนํ้าหมักชีวภาพมีพื้นที่ผิว 5.16 ตารางเมตรตอกรัม  
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Table 3  Effect of bio-char with lowland rice’s yield components in cement ponds 

Rate of adding bio-char 
to drainage soil (kg/rai) 

 Yield components per hill 

 
Panicles 
number 

Grain weight 
(g) 

Filled grain 
 eight (g) 

Filled grain 
weight ratio 

1000 grain 
weight (g) 

0  7.31 (B) 28.31 26.01 0.920 (AB) 31.017 (B) 
640  8.44 (AB) 31.13 29.33 0.938 (A) 32.211 (A) 
1,280  7.87 (AB) 29.56 26.98 0.916 (AB) 32.308 (A) 
2,560  9.31 (A) 32.06 28.47 0.893 (B) 30.927 (B) 
F-test  * ns ns * * 
LSD0.05  1.64 6.51 5.89 0.028 1.147 
1 = mean of 16 hill                                                                                                                                 
ns = non- significant difference (P>0.05); * = significant difference (P<0.05) 
 
ผลการผลิตไบโอชารดวยเตาท่ีดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร 
 ดําเนินการดัดแปลงถังนํ้ามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ถัง เปนเตาเผาเพื่อผลิตไบโอชาร 2 เตา (Figure 1)   
คาใชจายในการผลิตเตาเผา 2 เตาประกอบดวย  ถังนํ้ามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ถังราคาถังละ 450 บาท เปน
เงิน 1,350 บาท  จางเหมาดัดแปลงถังนํ้ามันเพื่อสรางเตาเผาไบโอชารราคา 150 บาทตอเตา จํานวน 2 เตา 
เปนเงิน 300 บาท   คาใชจายทั้งสิ้นในการสรางเตาเผา 2 เตา รวมเปนเงิน 1,650 บาท 
 การทดสอบการผลิตไบโอชารดวยเตาที่ดัดแปลงข้ึนโดย (Figure 2, 3)   โดยบรรจุเศษไมที่เตรียมไว 
(Table 4) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 ± 2.4 เซนติเมตร, ยาว 20 ± 6.3 เซนติเมตร (n=30) จนเต็มถัง   ใช
เวลาในการเผา 2 และ 3 ช่ัวโมง พบวา การเผาเศษไมหนัก 44.4 ± 10.4 (n=3) กิโลกรัม นาน 3 ช่ัวโมง 
สามารถผลิตไบโอชารได 4.8 ± 1.3 กิโลกรัม และการเผาเศษไม 50.5 ± 5.2 กิโลกรัม นาน 2 ช่ัวโมง สามารถ
ผลิตไบโอชาร ได 10.3 ± 2.8 กิโลกรัม 

 
Figure 1 200 liter barrel were adapted to bio-char kiln 
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Figure 2 Wood chips were contained into 200 litter-barrel kiln (left) before leaves and small 

wood chips had been topped (right) 

 
Figure 3 Burning wood chips in a 200 litter-barrel kiln (left) and bio-char products (right) 
 

Table 4  Efficiency 200 liter-barrel kiln for bio-char production from wood chip (4 ± 2.4 cm 
diameter, 20 ± 6.3 cm length, n = 30) 

  Production time 
 3 hour   2 hour 

Load weight (kg)
  

 44.41 ± 10.4   50.5 ± 5.2 

Char weight (kg)  4.8 ± 1.3   10.3 ± 2.8 
% char conversion  11.67   20.80 

1 = mean of 3 times ± standard error 
ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใชไบโอชารในการผลิตขาวนาสวนในปแรก 
 ในการผลิตไบโอชารเพื่อนํามาปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินนาในพื้นที่ 1 ไร มีเงื่อนไขในการคิด
คํานวณดังน้ี   การผลิตไบโอชารมีตนทุนในการผลิตประกอบดวย เตาเผาที่ดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร 
มูลคา 825 บาทตอเตา, คาแรงงานช่ัวโมงละ 37.5 บาท ซึ่งในการเผาหน่ึงรอบตองใชเวลาในการจัดหาและตัด
แตงเศษไม 3 ช่ัวโมง เพื่อใหไดเศษไม 50 กิโลกรัม และใชเวลาในการเผา 2 ช่ัวโมง เพื่อผลิตไบโอชาร 10.3 
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กิโลกรัม (อางอิงขอมูลจากการทดลองผลิต)   และเพื่อสอดคลองกับแนวคิดที่จะตรึงคารบอนจากอินทรียวัตถุ
ในปาในรูปของไบโอชาร(2) จึงไมคิดราคาของไมที่นํามาเผา   โดยเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวไดผลผลิต 
665.85, 750.08, 690.69 และ 728.83 กิโลกรัมตอไร จากการใสไบโอชารในอัตรา 0, 640, 1,280 และ 
2,560 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (อางอิงผลจากการทดลอง) แลวสามารถขายขาวไดราคา 10.55 บาทตอ
กิโลกรัม       
 จากการนําเงื่อนไขทั้งหมดมาคํานวณ   พบวาการผลิตไบโอชารโดยใชตนทุนตํ่าที่สุดตองดําเนินดังน้ี   
การใสไบโอชาร 640 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 4 เตา ใชเวลา 80 ช่ัวโมง เปนตนทุนในการผลิตทั้งสิน 
6,300 บาท, การใสไบโอชาร 1,280 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 5 เตา ใชเวลา 125 ช่ัวโมง เปนตนทุนใน
การผลิตทั้งสิน 8,812.5 บาท และการใสไบโอชาร 2,560 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 8 เตา ใชเวลา 155 
ช่ัวโมง เปนตนทุนในการผลิตทั้งสิน 1,2412.5 บาท โดยมีคาใชจายในการใสไบโอชารในนา 1 ไร ใชเวลา 0.5 
ช่ัวโมง คิดเปน 18.75 บาทตอไร รวมเปนตนทุนในการดําเนินงานทั้งสิ้น 0, 6,318.75, 8,831.25 และ 
14,431.25 บาท   และมีรายรับจากขายขาว 7,024.72, 7,913.34, 7,286.77 และ 7,689.16 ทําใหไดสุดทาย
กําไรสุทธิ 7,024.72, 1,594.59, -1,544.48 และ -4,741.75 บาท จากการใสไบโอชารตามอัตรา 0, 640, 
1,280 และ 2,560 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
  
Table 6  Production cost and economic return of 3 rates of adding bio-char into paddy field 

and without  adding bio-char for 1 rai (1600 m2) at first year by calculating from 
study results 

Item 
Without 
adding bio-
char 

Bio-char rate (kg per rai) 

640 1,280 2,560 

1) Bio-char production cost (baht) 0 6,300 8812.5 1,2412.5 
- production cost of bio-char kiln (baht) 0 3,300 (4)1 4,125 (5) 6,600 (8) 
- labour cost of preparing and loading 
wood chips (baht) 0 1,800 (48)2 2,812.5 (75) 3,487.5 (93) 

- labour cost for burning 0 1,200 (32)2 1,875 (50) 2325.25 (62) 
2) Management cost  (baht) 
-labor cost for sowing bio-char (0.5 hour) 0 18.75 18.75 18.75 

3) Total cost (baht) = 1) + 2) 0 6,318.75 8,831.25 14,431.25 
4) Yield (kg) 665.85 750.08 690.69 728.83 
5) Sale price of rice (baht per kg) 10.55 10.55 10.55 10.55 
6) Total income (baht) = 4) * 5) 7,024.72 7,913.34 7,286.77 7,689.16 
7) Net profit = (6) – (3) 7024.72 1594.59 -1544.48 -4741.75 
1Kiln number; 2Working hour (300 baht per day)  
 
วิจารณและสรุปผล 
 การใสไบโอชารในอัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถเพิ่มจํานวนหนอของขาวไดต้ังแต 15 วันหลังปก
ดํา จนถึง 75 วันหลังปกดํา เปนผลทําใหมีจํานวนรวงมากที่สุดแตกตางกับการที่ไมใสไบโอชารเลย   จําวนรวงที่
เพิ่มสูงข้ึนน้ีมีความเปนไปไดที่เกี่ยวของกับปริมาณของฟอสฟอรัสที่สูงข้ึน(14, 15) ซึ่งมีอยูในไบโอชารที่ใสลงไป 
(0.86% ฟอสฟอรัส โดยนํ้าหนักไบโอชาร จากผลการวิเคราะหเปอรเซ็นตธาตุอาหารโดยนํ้าหนัก)  แตอยางไรก็
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ตามเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตกลับพบวานํ้าหนักเมล็ดทั้งหมดและนํ้าหนักเมล็ดเต็มตอกอไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ   เปนผลมาจากอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยนํ้าหนักและนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ในกรรมวิธีที่ใสไบโอชารอัตรา 
2,560 กิโลกรัมตอไร มีคานอยที่สุด ไมแตกตางกับการไมใสไบโอชาร    สอดคลองกับ SPAD-value ที่วัดไดซึ้ง
บงช้ีถึงปริมาณคลอโรฟลลและปริมาณไนโตรเจนที่ขาวสามารถนํามาใชประโยชนไดในระยะขาวสรางนํ้านมไมมี
ความแตกตางกันระหวางการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตราตางๆ   เน่ืองจากปริมาณไนโตรเจนที่
จํากัดในระยะขาวสรางนํ้านมประกอบกับจํานวนรวงที่มากกวาทําใหการสะสมอาหารที่เมล็ดไมสมบูรณ   
ถึงแมวาปริมาณแอมโมเน่ียมไอออนในระยะขาวสรางนํ้านมในกรรมวิธีที่ใสไบโอชารอัตรา 2,560 และ 1,280 
กิโลกรัมตอไร มีปริมาณสูงกวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมใสไบโอชาร และกรรมวิธีที่ใสไบโอชาร 
640 กิโลกรัมตอไร   แตอยางไรก็ตามมีงานศึกษาจํานวนมากที่รายงานถึงดินที่มีไบโอชารประกอบอยูในสัดสวน
ที่สูงจะทําใหอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ratio) ของดินสูงตามทําใหการดูดใชไนโตรเจนของพืชลดลง
(5, 10)   เปนผลใหการใชไบโอชารเพียงอยางเดียวในอัตรา 1,280 กิโลกรัมตอไร ไดผลผลิตขาวไรนอยกวาการ
ใชปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสรวมกับการใชไบโอชารในอัตรา 1,280 กิโลกรัมตอไร(10)   สอดคลองกับการ
ทดลองในหองปฏิบัติการของ Nelson, Agudelo, Yuan & Gan (2009)(16) พบวาในดินที่มีการใชไบโอชาร
เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณจะตองมีการใชปุยไนโตรเจนรวมดวยจึงจะทําใหไดผลิตภาพที่สูงข้ึน   อยางไรก็
ตามยังไมมีรายงานการตอบสนองของผลผลิตขาวนาสวนกับการใชไบโอชารปรับปรุงดินนาสวนรวมกับการใช
ปุยเคมี    
 จากการผลิตไบโอชารดวยเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร   พบวามีปจจัยที่ควบคุมไมไดและ
มีความเกี่ยวของปริมาณไบโอชารที่สามารถผลิตได เชน ชนิดและความช้ืนของไมที่นํามาเผา, ขนาดของไมที่
นํามาใชเผา,อุณหภูมิขณะเผา และอากาศที่ผานเขาไปในขณะที่เผาทําใหไดผลผลิตไบโอชารลดลง(17)   ทําให
การเผาครั้งน้ีสามารถผลิตไบโอชารไดสูงสุดที่ 20.8 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักกอนเผา    โดยทั่วไปการเผาถานจะ
ทําในสภาวะที่อับอากาศดังน้ันหากมีการดัดแปลงเตาใหปริมาณออกซิเจนที่เขาไปในเตาลดลงจะทําใหได
ปริมาณไบโอชารมากข้ึน   ดังเชนเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร ที่ถูกดัดแปลงในรูปแบบตางๆอาจมี
ประสิทธิภาพสูงกวา   ดังเชนเตาเผาถานในชุมชนที่การผลิตถานเปนอาชีพอยูน้ันซึ่งสามารถผลิตถานได 12.5 
ถึง 42 เปอรเซ็นของนํ้าหนักกอนเผา(18)   อยางไรก็ตามการใชเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร มีขอดี
ที่สามารถขนยายเตาเผาไดสะดวกสามารถยายสถานที่ในการเผาเขาใกลแหลงที่มีเศษไมในทองถ่ินเปนการลด
คาใชจายในการขนยายไมมายังที่สถานที่เผา            
 เมื่อพิจารณาจากตนทุนการผลิตไบโอชารพบวาตนทุนในการใชไบโอชารปรับปรุงความอุดมสมบูรณ
ของดินนาสูงข้ึนตามอัตราที่ตองการใช   และเน่ืองจากผลผลิตขาวไมไดตอบสนองอยางชัดเจนตออัตราการ
ใสไบโอชารที่สูงข้ึน   จึงทําใหผลตอบแทนจากการขายขาวของเกษตรกรลดลงตามไปดวยในปแรก   อยางไรก็
ตามการคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้ีนําขอมูลเฉพาะจากกิจกรรมที่ตองดําเนินงานแตกตางกับการผลิต
ขาวนาสวนทั่วไปเพื่อใหเห็นความแตกตางกันเฉพาะตนทุนในการใชไบโอชาร   จึงไมนําตนทุนการเตรียมดิน, 
เมล็ดพันธุขาว, แรงงานในการปลูกขาว, เก็บเกี่ยว ฯลฯ รวมคํานวณดวย   อีกทั้งการตอบสนองของผลผลิตขาว
นาสวนที่ไดรับอิทธิพลจากการใชไบโอชารปรับปรุงดินรวมกับการใชปุยเคมีในการผลิตยังไมไดพิสูจนใน
การศึกษาครั้งน้ี   จึงไมนําตนทุนการใชปุยมารวมคํานวณดวย   
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อางอิง  
1. ดวงจันทร อ, ปนทอง พ, นิลฉวี น. เปลี่ยนกากนํ้าหมักชีวภาพไปเปนนํ้ามันชีวภาพ และถานชีวภาพ

ดวย กระบวนการไพโรไลซิส: กรมพัฒนาที่ดิน; 2553 Contract No.: Document Number|. 
2. Lehmann J, Gaunt J, Rondon M. Bio-Char Sequestration in terrestrial Ecosystem - A 

Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2006;11:403-27. 
3. Atkinson CJ, Fitzgerald JD, Hipps NA. Potential mechanisms for achieving agricultural 

benefits from biochar application to temperate soils: a review. Plant Soil. 2010;337:1-
18. 

4. Lehmann J, Rondon M. Bio-Char Soil Management on Highly Weathered Soil in the 
Humid Tropics. Biological Approaches to Sustainable Soil Systems. 2006:517-29. 

5. DeLuca TH, MacKenzie MD, Gundale MJ. Biochar Effects on Soil Nutrient 
Transformations. In: Lehmann J, Joseph S, editors. Biochar for Environmental 
Management: Earthscan Publishers Ltd 2009. p. 251-70. 

6. Ding Y, Liu Y-X, Wu W-X, Shi D-Z, Yang M, Zhong Z-K. Evaluation of Biochar Effects on 
Nitrogen Retention and Leaching in Multi-Layered Soil Columns. Water Air Soil Pollut. 
2010;213:47-55. 

7. Singh BP, Hatton BJ, Singh B, Cowie AL. The role of biochar in reducing nitrous oxide 
emissions and nitrogen leaching from soil.  19th World Congress of Soil Science, Soil 
Solutions for a Changing World; 2010 1 – 6 August 2010; Brisbane, Australia. 2010. p. 
257-9. 

8. Zheng W, Sharma BK, Rajagopalan N. Using Biochar as a Soil Amendment for 
Sustainable Agriculture: Illinois Sustainable Technology Center; 2010 Contract No.: 
Document Number|. 

9. Zwieten LV, Kimber S, Morris S, Chan KY, Downie A, Rust J, et al. Effects of biochar 
from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility. 
Plant Soil. 2010;327:235-46. 

10. Asai H, Samson BK, Stephan HM, Songyikhangsuthor K, Hommaa K, Kiyono Y, et al. 
Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos 1. Soil 
physical properties, leaf SPAD and grain yield. Field Crops Research. 2009;111:81-4. 

11. Masulili A, Utomo WH, MS S. Rice Husk Biochar for Rice Based Cropping System in Acid 
Soil 1. TheCharacteristics of Rice Husk Biochar and Its Influence on the Properties of 
Acid Sulfate Soils and Rice Growth in West Kalimantan, Indonesia. Journal of 
Agricultural Science. 2010;2:39-47. 



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 407 

12. Liu Y, Yang M, Wu Y, Wang H, Chen Y, Wu W. Reducing CH4 and CO2 emissions from 
waterlogged paddy soil with biochar. J Soils Sediments. 2011. 

13. จันทรสมบูรณ จ, จักรมุณี จ, editors. การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันคอนดักโตเมตรีสําหรับการหา
ปริมาณแอมโมเนียมไอออนในดิน. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand. 

14. จันทรเจริญสุข จ, ชวยบุดดา ร, มอญเจริญ พ, สโรบล เ. การศึกษาผลการใสซิลิกอน และฟอสฟอรัส
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิตกรดจัด.  การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 39; 2544. 2544. p. 294-301. 

15. Alam MM, Hasanuzzaman M, Nahar K. Tiller Dynamics of Three Irrigated Rice Varieties 
under Varying Phosphorus Levels. American-Eurasian Journal of Agronomy 2. 
2009;2:89-94. 

16. Nelson NO, Agudelo SC, Yuan W, Gan J. Nitrogen and Phosphorus Availability in 
Biochar-Amended Soils. Soil Science. 2011;176:218-26. 

17. Quayle WC. Biochar potential for soil improvement & soil fertility. IREC Farmers’ 
Newsletter. 2010:22-4. 

18. Kammen DM, Lew DJ. Review of Technologies for the Production and Use of 
Charcoal. Berkeley: University of California; 2005 Contract No.: Document Number|. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


