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Feasibility of bio-char production for yieldincrement at lowland rice system
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บทคัดยอ
ทําการเปรียบเทียบอิทธิพลของการใสไบโอชาร (bio-char) 4 อัตรา ประกอบดวย 0, 640 1,280 และ
2,560 กิโลกรัมตอไร โดยพรวนลงดินกอนการปกดําขาว พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 2,560กิโลกรัมตอไร
สามารถเพิ่ม จํานวนหนอขาวอยางมีนัยสําคัญเปนผลใหมีจํานวนรวงขาวมากกวาการไมใสไบโอชารอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตามการใสไบโอชารทุกอัตราไมทําใหน้ําหนักเมล็ดและน้ําหนักเมล็ดเต็มแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เมื่อตรวจสอบพบวาน้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด และเปอรเซ็นเมล็ดเต็มของกรรมวิธีที่ใสไบโอชารใน
อัตรา 2,560 กิโลกรัม มีคานอยที่สุดแตไมมีความแตกตางกับการไมใสไบโอชาร ดังนั้นโดยทั่วไปจึงควรใช
ปุยเคมีรวมดวยกับการใชไบโอชารเพื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินนา เมื่อระยะขาวสรางน้ํานม
พบวาการใสไบโอชารไมทําให SPAD-value ที่ใบธงของหนอหลักไมมีความแตกตางกัน และการใสไบโอชารที่
อัตรา 1,280 และ 2,560 กิโ ลกรัม ทํ าใหดินนาสามารถรัก ษาแอมโมเนี่ยมไอออนไดม ากกวาอยางมีนั ย
นอกจากนี้ศึก ษาการผลิตไบโอชารใชเ ตาเผาซึ่ง ดัดแปลงจากถัง น้ํามัน 200 ลิตร พบวาการเผาเศษไมที่
ระยะเวลา 2 และ 3 ชั่วโมง 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
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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 bio1
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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.
Keywords: Lowland rice, Bio-char
บทนํา
ขาวนาสวน คือขาวที่ปลูกในนาที่มีการกักเก็บน้ําในระดับน้ําลึกไมเกิน 50 เซนติเมตร มีปลูกทุกภาค
ของประเทศไทยซึ่งคิดเปน 94 เปอรเซ็นตของพื้นที่การผลิตขาวทั้งหมด 61 ลานไร ซึ่งความอุดมสมบูรณของ
พื้นการผลิตขาวดังกลาวเกี่ยวของโดยตรงกับอินทรียวัตถุที่สวนหนึ่งเกิดจากกระบวนการการยอยสลายและ
ปลดปลอยออกไปในรูปของคารบอนไดออกไซดและมีเทนทั้งระหวางขั้นตอนการเตรียมดินกอนปลูกขาวและใน
ฤดูปลูก
แนวความคิดหนึ่งที่ไดรับการพิจารณาในวงกวางเพื่อชวยลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดและ
มีเทน คือการกักเก็บคารบอนไวในดิน โดยเฉพาะในรูปของไบโอชาร (bio-char) หรือ อินทรียวัตถุที่ผาน
กระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) ซึ่งเปนกระบวนการสลายมวลสารดวยความรอนในสภาวะไรอากาศในชวง
อุณหภูมิสูง วิธีการหนึ่งคือการใหความรอนในอัตรานอยกวา 10 องศาเซลเซียสตอวินาที ที่อุณหภูมิต่ํากวา
500 องศาเซลเซียส เรียกวา slow pyrolysis จะไดผลิตภัณฑเปนน้ํามันดินและถานไม (charcoal)(1) จาก
การประเมินในรายงานของ Lehmann, Gaunt & Rondon (2006)(2) พบวาการนําอินทรียวัตถุมาผาน
กระบวนการไพโรไลซิสจะทําใหสูญเสียคารบอนไปในกระบวนการดังกลาว 50 เปอรเซ็นต และเมื่อนําไปใสลง
ในดินจะสามารถกักเก็บ คารบอนใหอยูในดินไดม ากกวา 40 เปอรเซ็นต หลังจากผานไป 100 ป ในขณะที่
อินทรียวัตถุที่ไมผานกระบวนการดังกลาวจะยอยสลายและปลดปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาทั้งหมด
จากกระบวนการไพโรไลซิสทําใหไดผลิตภัณฑไบโอชารเปนผลึกคารบอนมีลักษณะรูพรุนมีพื้นที่ผิว
จําเพาะสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคดินเหนียว (>1,500 ตารางเมตรตอกรัม) ซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหไบ
โอชารมีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลทั้งที่เปนประจุบวกและประจุลบ เชนเดียวกับสารอาหารของพืช
และโมเลกุลของน้ํา(3) ไบโอชารสามารถปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินโดย pH, ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation exchange capacity) และ การนําไฟฟา (electrical conductivity) ของดิน
เพิ่มขึ้น ชวยเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดินและความสามารถในการระบายน้ําของดินเปนผลให
ปริมาณสารอาหารที่พืชสามารถเอาไปใชไดเพิ่มขึ้นจากทั้งสารอาหารที่มีในไบโอชารที่ปลดปลอยอยางชาๆและ
สารอาหารที่ถูกกักเก็บไวเนื่องจากคุณสมบัติของไบโอชาร(4, 5) นอกจากนี้ไบโอชารยังสามารถชวยลดการ
ชะลางไนโตรเจนจากผิวดินโดยการดูดซับแอมโมเนียมไอออนไว(6-8) ทําใหประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจน
ของขาวสาลีสูงขึ้น(9) น้ําหนักเมล็ดของขาวไรสูงขึ้นเมื่อมีการใชไบโอชารในอัตรา 8 ตันตอเฮกตาร แตอยางไร
ก็ตามการใชไบโอชารในอัตราที่สูงขึ้นทําใหน้ําหนักเมล็ดลดลงเนื่องจากเกิดการจํากัดการดูด ใชไนโตรเจนของ
ขาว(10) ในขาวนาสวนพบวาการใชไบโอชารที่ผลิตจากแกลบในอัตรา 1,600 กิโลกรัมตอไร ทําใหจํานวน
การประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7 | 398

หนอขาวจาก 9 หนอ เพิ่มขึ้นเปน 17.33 หนอ และจํานวนรวงขาวจาก 5 รวง เพิ่มขึ้นเปน 9.67 รวง แตก
จากการไมใสไบโอชาร( 11) นอกจากนี้ก ารนําไบโอชารป รับ ปรุง ความอุดมสมบูร ณของดินยัง ชวยลดการ
ปลดปลอยมีเทนและคารบอนไดออกไซดจากดินนาน้ําขังได(12)
การพิจารณาความเปนไปไดที่เกษตรกรรายยอยจะดําเนินงานผลิตและนําไบโอชารมาใชปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณของดินนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปแรกของการดําเนินงานจําเปนจะตองอาศัยขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ การศึกษานี้จึงมีความพยายามที่จะนําเสนอผลการตอบสนองของผลผลิตขาวที่ไดรับอิทธิพลจากการ
ใสไบโอชารในดินนาและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับในปแรกของการใชไบโอชารปรับปรุงที่นาของตน
วิธีการศึกษา
วิธีการทดลองอิทธิพลของไบโอชารที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวนาสวน
ดําเนินการทดลอง ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อ เพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (190N, 990E) เริ่มดํางานตั้งแตเ ดือน กุม ภาพันธ - มิถุนายน 2554
ดําเนินการเปรียบเทียบอิท ธิพลของอัตราการใชไบโอชารที่มีผลตอ การเจริญเติบโตและผลผลิตขาวนาสวน
โดยใชไบโอชารที่ผลิตจากกากน้ําหนักชีวภาพซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน 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
ตามอัตราที่ทําการเปรียบเทียบขังน้ําไวในดิน 10 วัน ตอจากนั้นปกดํากลาขาวพันธุปทุมธานี 1 อายุ 25 วัน
จํานวน 12 กลาตอหนวยทดลอง และรักษาระดับน้ําไวที่ 10 - 15 เซนติเมตรไปจนถึงกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 15
วัน การเก็บขอมูลและการวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติ
นําตัวอยางไบโอชารมาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารกอนคลุกลงในดินโดยวิธีการมาตราฐานของการ
วิเคราะหดิน ติดตามการเจริญเติบโตของขาวโดยการนับ จํานวนหนอทุก 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
ขาวสรางน้ํานม 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
การศึกษาการผลิตไบโอชารดวยเตาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร
ดําเนินการดัดแปลงถังน้ํามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ใบ เพื่อสรางเตาเผาจํานวน 2 เตา ทดลองผลิตไบ
โอชารที่ระยะเวลา 2 และ 3 ชั่วโมง ทําซ้ํา 3 ครั้ง โดยบรรจุเศษไมจนเต็มถัง นําเศษไมขนาดเล็กและใบไมมา
วางเหนือ เศษไมที่ตองการเผาเพื่องายตอ การติดไฟ เผา จนไดไบโอชารนและนําไปเขาตูอ บ อบ 2 วัน ที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เพื่อลดความชื่น บันทึกขนาดของไมที่นํามาบรรจุในเตาเผา, น้ําหนักของไมที่
นํามาเผา, น้ําหนักผลผลิตไบโอชารที่ได และชั่วโมงทํางานที่ใชในการผลิต
การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใชไบโอชารในการผลิตขาวนาสวนในปแรก
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ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการใสไบโอชารในปแรกของพื้นที่การผลิต 1 ไร โดย
นําขอมูล ผลผลิตขาวและขอมูลการผลิตไบโอชารจากการทดลองมาใชคํานวณตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ของการผลิ ตขาวโดยการใสไบโอชาร ในอัตรา 0, 640 1,280 และ 2,560 กิโ ลกรัม ตอไร เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจนําไบโอชารมาใชเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวนาสวน
ผลการศึกษา
อิทธิพลของไบโอชารที่มีตอจํานวนหนอของขาว
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)
0
640
1,280
2,560

15
2.63 (B)
2.94 (AB)
3.12 (AB)
3.50 (A)

F-test
*
LSD0.05
0.58
1
= mean of 16 hill
* = significant difference (P<0.05)

30
7.94 (B)
9.13 (AB)
9.25 (AB)
10.37 (A)
*
1.75

Days after transplant
45
60
9.50 (B)
7.94 (B)
10.63 (AB)
9.75 (AB)
10.75 (AB)
9.19 (AB)
11.94 (A)
10.19 (A)
*
1.87

*
1.71

75
7.94 (B)
9.43 (AB)
9.25 (AB)
10.19 (A)
*
1.74

อิทธิพลของไบโอชารกับ SPAD-value ที่ใบธงของหนอหลักและปริมาณแอมโมเนี่ยมไออนในดินลึก 0-10
เซนติเมตร ในระยะขาวสรางน้ํานม
การวัด SPAD-value ที่ใบธงของหนอหลักในระยะขาวสรางน้ํานมที่ 30 วัน กอนเก็บเกี่ยว (Table 2)
พบวา การใสไบโอชารในระดับตางๆ ไมมีผลทําให SPAD-value แตกตางกับการไมใสไบโอชารอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาการใสไบโอชารไมมีผลตอการสังเคราะหแสงของขาวที่ระยะขาวสราง
น้ํานม แตอยางไรก็ตามจากการวัดปริมาณแอมโมเนี่ยมไอออนของดินลึก 0-10 เซนติเมตร ในระยะขาวสราง
น้ํานม (Table 2) พบวาการใสไบโอชารในอัตรา 1,280 และ 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถตรึงแอมโมเนี่ยม
ไอออนได 5.32 และ 5.37 มิลิก รัม ตอกิโ ลกรัม ดิน แหง ตามลําดับ ซึ่ง มากกวาอยางมีนัยสําคั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสามารถ
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ตรึงแอมโมเนี่ยมไอออนได 4.82 และ 4.68 มิลิกรัมตอกิโลกรัมดินแหง ตามลําดับ และการใสไบโอชารใน
อัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ไมทําใหปริมาณแอมโมเนี่ยมไอออนแตกตางกับการไมใสไบโอชาร
Table 2 Effects of bio-char on SPAD-value in main tiller’s flag leaf and ammonium ion in 010 cm depth at milling stage of lowland rice (30 days before harvesting) in cement
ponds
Rate of adding bio-char
Ammoniumion
SPAD-value
at drainage soil ( g/rai)
(mg/kg in dry soil)
1
0
37.95
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
2
= mean of 16 hill; = 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 เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักเมล็ดทั้งหมดและน้ําหนักเมล็ดเต็ม พบวาการใสไบโอชารที่
อัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร ทําใหน้ําหนักเมล็ดทั้งหมดสูงที่สุดแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น
อยางไรก็ตามน้ําหนักเมล็ดเต็มของกรรมวิธีการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัม สูงที่สุดแตไมแตกตางกันทาง
สถิติกับกรรมวิธีอื่น และเมื่อ เปรียบเทียบอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยน้ําหนัก พบวาการใสไบโอชารในอัตรา
2,560 กิโลกรัมตอไร ทําใหอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยน้ําหนักต่ําที่สุดซึ่งไมแตกตางกับการไมใสไบโอชารและการ
ใสไบโอชารในอัตรา 1,280 กิโลกรัมตอไร และการใสไบโอชารในอัตรา 640 กิโลกรัมตอไร ทําใหอัตราสวน
เมล็ดเต็มโดยน้ําหนักสูงที่สุดแตไมแตกตางกับการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตรา 1,280 กิโลกรัม
จากการตรวจสอบน้ําหนัก 1,000 เมล็ด พบวาการใสไบโอชารที่อัตรา 640 และ 1,280 กิโลกรัมตอไร ทําให
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด สูงกวาการไมใสไบโอชารเลยและการใสไบโอชาร 2,560 กิโลกรัมตอไร
ผลการวิเคราะหเปอรเซ็นตธาตุอาหารโดยน้ําหนักและพื้นที่ผิวของไบโอชาร
จากการนํา ไบโอชารที่ ผ ลิตจากกากน้ํา หมัก ชี วภาพมาวิเ คราะหส ารอาหารพบวา ประกอบดว ย
ไนโตรเจน 3.46%, ฟอสฟอรัส 0.86%, โปแทสเซียม 2.84%, แคลเซียม 2.66% และแมกนีเซียม 0.38% โดย
น้ําหนักไบโอชาร จากรายงานของดวงจันทร, พิริยะ ปนทอง และนิธิ นิลฉวี(1) ที่ไดทําการตรวจสอบหาพื้นที่
ผิวแบบ Brunauer-Emmett-Teller โดยเครื่อง Autosorb คํานวณแบบ Multipoins ที่สถาบันเทคโนโลย
นิวเคลียรแหงชาติ พบวาไบโอชารที่ผลิตจากกากน้ําหมักชีวภาพมีพื้นที่ผิว 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
Grain weight
number
(g)
7.31 (B)
28.31
8.44 (AB)
31.13
7.87 (AB)
29.56
9.31 (A)
32.06
*
ns
1.64
6.51

Filled grain
eight (g)
26.01
29.33
26.98
28.47
ns
5.89

0
640
1,280
2,560
F-test
LSD0.05
1
= mean of 16 hill
ns = non- significant difference (P>0.05); * = significant difference (P<0.05)

Filled grain
weight ratio
0.920 (AB)
0.938 (A)
0.916 (AB)
0.893 (B)
*
0.028

1000 grain
weight (g)
31.017 (B)
32.211 (A)
32.308 (A)
30.927 (B)
*
1.147

ผลการผลิตไบโอชารดวยเตาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร
ดําเนินการดัดแปลงถังน้ํามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ถัง เปนเตาเผาเพื่อผลิตไบโอชาร 2 เตา (Figure 1)
คาใชจายในการผลิตเตาเผา 2 เตาประกอบดวย ถังน้ํามัน 200 ลิตร จํานวน 3 ถังราคาถังละ 450 บาท เปน
เงิน 1,350 บาท จางเหมาดัดแปลงถังน้ํามันเพื่อสรางเตาเผาไบโอชารราคา 150 บาทตอเตา จํานวน 2 เตา
เปนเงิน 300 บาท คาใชจายทั้งสิ้นในการสรางเตาเผา 2 เตา รวมเปนเงิน 1,650 บาท
การทดสอบการผลิตไบโอชารดวยเตาที่ดัดแปลงขึ้นโดย (Figure 2, 3) โดยบรรจุเศษไมที่เตรียมไว
(Table 4) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 ± 2.4 เซนติเมตร, ยาว 20 ± 6.3 เซนติเมตร (n=30) จนเต็มถัง ใช
เวลาในการเผา 2 และ 3 ชั่วโมง พบวา การเผาเศษไมห นัก 44.4 ± 10.4 (n=3) กิโ ลกรัม นาน 3 ชั่วโมง
สามารถผลิตไบโอชารได 4.8 ± 1.3 กิโลกรัม และการเผาเศษไม 50.5 ± 5.2 กิโลกรัม นาน 2 ชั่วโมง 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
1
Load weight (kg) 44.4 ± 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
คํานวณดังนี้ การผลิตไบโอชารมีตนทุนในการผลิตประกอบดวย เตาเผาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร
มูลคา 825 บาทตอเตา, คาแรงงานชั่วโมงละ 37.5 บาท ซึ่งในการเผาหนึ่งรอบตองใชเวลาในการจัดหาและตัด
แตงเศษไม 3 ชั่วโมง เพื่อใหไดเศษไม 50 กิโลกรัม และใชเวลาในการเผา 2 ชั่วโมง เพื่อผลิตไบโอชาร 10.3
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กิโลกรัม (อางอิงขอมูลจากการทดลองผลิต) และเพื่อสอดคลองกับแนวคิดที่จะตรึงคารบอนจากอินทรียวัตถุ
ในปาในรูปของไบโอชาร( 2) จึง ไมคิดราคาของไมที่นํามาเผา โดยเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวไดผ ลผลิต
665.85, 750.08, 690.69 และ 728.83 กิโลกรัม ตอ ไร จากการใสไบโอชารในอัตรา 0, 640, 1,280 และ
2,560 กิโลกรัมตอ ไร ตามลําดับ (อางอิงผลจากการทดลอง) แลวสามารถขายขาวไดราคา 10.55 บาทตอ
กิโลกรัม
จากการนําเงื่อนไขทั้งหมดมาคํานวณ พบวาการผลิตไบโอชารโดยใชตนทุนต่ําที่สุดตองดําเนินดังนี้
การใสไบโอชาร 640 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 4 เตา ใชเวลา 80 ชั่วโมง เปนตนทุนในการผลิตทั้งสิน
6,300 บาท, การใสไบโอชาร 1,280 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 5 เตา ใชเวลา 125 ชั่วโมง เปนตนทุนใน
การผลิตทั้งสิน 8,812.5 บาท และการใสไบโอชาร 2,560 กิโลกรัมตอไร จะตองใชเตาเผา 8 เตา ใชเวลา 155
ชั่วโมง เปนตนทุนในการผลิตทั้งสิน 1,2412.5 บาท โดยมีคาใชจายในการใสไบโอชารในนา 1 ไร ใชเวลา 0.5
ชั่วโมง คิ ดเปน 18.75 บาทตอไร รวมเปนตนทุ นในการดําเนินงานทั้ง สิ้น 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
1) Bio-char production cost (baht)
- production cost of bio-char kiln (baht)
- labour cost of preparing and loading
wood chips (baht)
- labour cost for burning
2) Management cost (baht)
-labor cost for sowing bio-char (0.5 hour)
3) Total cost (baht) = 1) + 2)
4) Yield (kg)
5) Sale price of rice (baht per kg)
6) Total income (baht) = 4) * 5)
7) Net profit = (6) – (3)
1

Without
Bio-char rate (kg per rai)
adding bio640
1,280
char
0
6,300
8812.5
1
0
3,300 (4)
4,125 (5)

2,560
1,2412.5
6,600 (8)

0

1,800 (48)2

2,812.5 (75)

3,487.5 (93)

0

1,200 (32)2

1,875 (50)

2325.25 (62)

0

18.75

18.75

18.75

0
665.85
10.55
7,024.72
7024.72

6,318.75
750.08
10.55
7,913.34
1594.59

8,831.25
690.69
10.55
7,286.77
-1544.48

14,431.25
728.83
10.55
7,689.16
-4741.75

Kiln number; 2Working hour (300 baht per day)

วิจารณและสรุปผล
การใสไบโอชารในอัตรา 2,560 กิโลกรัมตอไร สามารถเพิ่มจํานวนหนอของขาวไดตั้งแต 15 วันหลังปก
ดํา จนถึง 75 วันหลังปกดํา เปนผลทําใหมีจํานวนรวงมากที่สุดแตกตางกับการที่ไมใสไบโอชารเลย จําวนรวงที่
เพิ่มสูงขึ้นนี้มีความเปนไปไดที่เกี่ยวของกับปริมาณของฟอสฟอรัสที่สูงขึ้น(14, 15) ซึ่งมีอยูในไบโอชารที่ใสลงไป
(0.86% ฟอสฟอรัส โดยน้ําหนักไบโอชาร จากผลการวิเคราะหเปอรเซ็นตธาตุอาหารโดยน้ําหนัก) แตอยางไรก็
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ตามเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตกลับพบวาน้ําหนักเมล็ดทั้งหมดและน้ําหนักเมล็ดเต็มตอกอไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ เปนผลมาจากอัตราสวนเมล็ดเต็มโดยน้ําหนักและน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ในกรรมวิธีที่ใสไบโอชารอัตรา
2,560 กิโลกรัมตอไร มีคานอยที่สุด ไมแตกตางกับการไมใสไบโอชาร สอดคลองกับ SPAD-value ที่วัดไดซึ้ง
บงชี้ถึงปริมาณคลอโรฟลลและปริมาณไนโตรเจนที่ขาวสามารถนํามาใชประโยชนไดในระยะขาวสรางน้ํานมไมมี
ความแตกตางกันระหวางการไมใสไบโอชารและการใสไบโอชารในอัตราตางๆ เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนที่
จํากัดในระยะขาวสรางน้ํานมประกอบกับ จํานวนรวงที่ม ากกวาทําใหก ารสะสมอาหารที่เ มล็ดไมส มบูร ณ
ถึงแมวาปริมาณแอมโมเนี่ยมไอออนในระยะขาวสรางน้ํานมในกรรมวิธีที่ใสไบโอชารอัตรา 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
เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณจะตองมีการใชปุยไนโตรเจนรวมดวยจึงจะทําใหไดผลิตภาพที่สูงขึ้น อยางไรก็
ตามยังไมมีรายงานการตอบสนองของผลผลิตขาวนาสวนกับการใชไบโอชารปรับปรุงดินนาสวนรวมกับการใช
ปุยเคมี
จากการผลิตไบโอชารดวยเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร พบวามีปจจัยที่ควบคุมไมไดและ
มีความเกี่ยวของปริมาณไบโอชารที่สามารถผลิตได เชน ชนิดและความชื้นของไมที่นํามาเผา, ขนาดของไมที่
นํามาใชเผา,อุณหภูมิขณะเผา และอากาศที่ผานเขาไปในขณะที่เผาทําใหไดผลผลิตไบโอชารลดลง(17) ทําให
การเผาครั้งนี้สามารถผลิตไบโอชารไดสูงสุดที่ 20.8 เปอรเซ็นตของน้ําหนักกอนเผา โดยทั่วไปการเผาถานจะ
ทําในสภาวะที่อับ อากาศดังนั้นหากมีก ารดัดแปลงเตาใหป ริม าณออกซิเจนที่เขาไปในเตาลดลงจะทําใหได
ปริมาณไบโอชารมากขึ้น ดังเชนเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร ที่ถูกดัดแปลงในรูปแบบตางๆอาจมี
ประสิทธิภาพสูงกวา ดังเชนเตาเผาถานในชุมชนที่การผลิตถานเปนอาชีพอยูนั้นซึ่งสามารถผลิตถานได 12.5
ถึง 42 เปอรเซ็นของน้ําหนักกอนเผา(18) อยางไรก็ตามการใชเตาเผาที่ดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร มีขอดี
ที่สามารถขนยายเตาเผาไดสะดวกสามารถยายสถานที่ในการเผาเขาใกลแหลงที่มีเศษไมในทองถิ่นเปนการลด
คาใชจายในการขนยายไมมายังที่สถานที่เผา
เมื่อพิจารณาจากตนทุนการผลิตไบโอชารพบวาตนทุนในการใชไบโอชารปรับปรุงความอุดมสมบูรณ
ของดินนาสูงขึ้นตามอัตราที่ตองการใช และเนื่องจากผลผลิตขาวไมไดตอบสนองอยางชัดเจนตออัตราการ
ใสไบโอชารที่สูงขึ้น จึงทําใหผลตอบแทนจากการขายขาวของเกษตรกรลดลงตามไปดวยในปแรก อยางไรก็
ตามการคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนี้นําขอมูลเฉพาะจากกิจกรรมที่ตองดําเนินงานแตกตางกับการผลิต
ขาวนาสวนทั่วไปเพื่อใหเห็นความแตกตางกันเฉพาะตนทุนในการใชไบโอชาร จึงไมนําตนทุนการเตรียมดิน,
เมล็ดพันธุขาว, แรงงานในการปลูกขาว, เก็บเกี่ยว ฯลฯ รวมคํานวณดวย อีกทั้งการตอบสนองของผลผลิตขาว
นาสวนที่ไดรับ อิท ธิพลจากการใชไบโอชารปรับ ปรุง ดินรวมกับ การใชปุยเคมีในการผลิตยัง ไมไดพิสูจ นใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงไมนําตนทุนการใชปุยมารวมคํานวณดวย
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณแอมเนียมไอออนตามวิธีโฟลอินเจค
ชันคอนดักโตเมตรี ขอบคุณอาจารยจตุรงค พวงมณี และอาจารยกุศล ทองงาม ศวพก. สําหรับการจัดสรร
แรงงานในการดําเนินงานทดลองและคําปรึกษาในการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสําหรับการผลิตไบ
โอชารเพื่อนํามาใชปรับปรุงความอุดมสมบูรณของนา
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