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มหั ศจรรย์ ถ่านชี วภาพกับผลกระทบสองขั้ว
Amazing biochar and its bipolar effects
สมชาย บุตรนันท์1,2* และ ปัทมา วิตยากร2,3

Somchai Butnan1,2,* and Patma Vityakon2,3
บทคัดย่ อ: ถ่านเพื่อปรับปรุ งดินหรื อที่เรี ยกว่าถ่านชีวภาพก�ำลังเป็ นที่สนใจอย่างมากในวงการเกษตรและ
สิง่ แวดล้อม แต่รายงานส่วนใหญ่ชี ้ให้ เห็นเฉพาะด้ านทีเ่ ป็ นคุณ ซึง่ ถ่านมีทงคุ
ั ้ ณและโทษต่อดินและพืช ซึง่ ถูกก�ำหนด
ด้ วยคุณภาพถ่าน (ปริ มาณคาร์ บอนเสถียร เถ้ า และสารระเหยได้ ) และคุณสมบัตขิ องดิน ถ่านอาจท�ำให้ ดนิ
แน่นทึบเมือ่ เกิดการอุดตันของรูดนิ เนือ่ งจากขนาดของถ่านเล็กเกินไป ถ่านท�ำให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
ลดลงหากมีเถ้ ามาก โดยท�ำให้ pH ของดินสูงถึงระดับเป็ นด่าง ซึง่ ท�ำให้ เกิดการตกตะกอนของธาตุบางชนิด
เช่น ฟอสฟอรัสและจุลธาตุ และท�ำให้ เกิดการแข่งขันระหว่างธาตุอาหารทีเ่ ป็ นไอออนประจุบวก เช่น โพแทสเซียม
แคลเซียมและแมกนีเซียม ในการดูดใช้ ของพืช หากถ่านมีปริมาณสารระเหยได้ มาก จะท�ำให้ พชื ขาดไนโตรเจน
และสารประกอบบางชนิดในสารระเหยได้ เป็ นพิษต่อพืชและจุลนิ ทรีย์ดนิ นอกจากนี ้เพือ่ ให้ แสดงผลในทางบวก
ต่อทังดิ
้ นและพืชจ�ำเป็ นต้ องใช้ ถา่ นในปริมาณมาก ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการผลิตถ่านทีไ่ ด้ ปริมาณน้ อยในแต่ละครัง้
การออกแบบเทคนิคการเผาเพื่อให้ ได้ ถ่านที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดี การผสมถ่านกับวัสดุอื่นเพื่อลดปริ มาณถ่านที่ต้อง
ใช้ ลง และการใช้ ถา่ นกับพืชทีม่ มี ลู ค่าสูง จึงเป็ นแนวทางทีจ่ ะช่วยเพิม่ ผลกระทบด้ านบวกหรือด้ านดีของถ่านชีวภาพ
ที่ควรน�ำไปศึกษาต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การเจริญเติบโตของพืช, คุณและโทษ, คุณสมบัตขิ องดินทีไ่ ด้รบั ถ่าน, ความหมายและการใช้ถา่ นชีวภาพ,
เทคนิคการผลิต
ABSTRACT: Charcoal used for soil quality improvement so called biochar, has been receiving
overwhelming attention in agricultural and environmental circles. Most reports have focused on
beneficial side of the material to soil and plants. In fact, there are both sides to biochar’s effects
on soil and plants depending on its quality (including contents of fixed carbon, ash and volatile
matter) and soil properties. Biochar may reduce soil porosity by clogging soil pores due to
biochar’s small granule sizes. Biochar can also reduce availability of plant nutrients if it has high
ash content which increases soil pH to alkaline levels causing precipitation of some nutrients,
such as phosphorus and micronutrients. In addition, high-ash biochar can bring about competition
for plant uptake among cation nutrients such as potassium, calcium and magnesium. Meanwhile,
biochars with high contents of volatile matter can bring about N deficiency in plants. In addition,
some volatile compounds are directly toxic to plants and microorganisms. Furthermore, in order
for biochars to show positive results to both soils and plants, high quantities are required. This is
not compatible with current production capacity of biochar which yield low quantities. A design
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of an appropriate pyrolysis technique for good quality biochar production, mixing biochar with other
materials in order to reduce quantity of biochar required, and the use of biochar on high valued crops
are suggested ways to improve positive effects of biochars which should be further investigated.
Keywords: plant growth, benefits and drawbacks, properties of biochar-treated soils, definition
and use of biochar, production techniques

บทน�ำ
ถ่านเป็ นวัสดุเชื ้อเพลิงที่เรามีความคุ้นเคย
แต่การใช้ ถา่ นเพือ่ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการเก็บกักคาร์ บอนในดิน เป็ นการใช้ แบบใหม่
นอกจากนี ้ ถ่านที่น�ำมาใช้ ประโยชน์ในแบบใหม่นี ้
ยังมีการเรี ยกขานที่แตกต่างออกไปว่า ถ่านชีวภาพ
หรือ ไบโอชาร์ (biochar) ซึง่ การใช้ถา่ นในหน้าทีด่ งั กล่าว
เป็ นประเด็นที่ได้ รับความนิยมและตื่นตัวกันทัว่ โลก
ไม่เว้ นแม้ แต่ในประเทศไทย โดยในประเทศไทยปรากฏ
บทความตีพิมพ์ ในวารสารวิจัยนานาชาติครั ง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) โดย Worasuwannarak
et al. (2006) (สืบค้ นจากฐานข้ อมูล Scopus) ซึง่ ผล
การวิจัยโดยส่วนใหญ่เป็ นการรายงานเฉพาะข้ อดี
ของการใช้ ถา่ นเพือ่ การปรับปรุงดิน นอกจากเป็นทีน่ ยิ ม
ในแวดวงการวิจยั แล้ว ยังมีการส่งเสริมการใช้ถา่ นเพือ่
การเกษตรแก่เกษตรกรด้วย (เช่น กุลธิดา, 2560; ศิรลิ กั ษณ์
และอรสา, 2556) แต่เมือ่ ไม่นานมานี ้มีผลงานวิจยั และ
บทความวิชาการบางส่วนที่ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงข้ อจ�ำกัด
และผลด้ า นลบของถ่ า นที่ มี ต่ อ ดิ น และพื ช เช่ น
Butnan et al. (2015), Deenik et al. (2010), และ
Mukherjee and Lal (2014) เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ถึงข้ อดีและข้ อจ�ำกัดของถ่านที่ใช้ ในการปรับปรุงดิน
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเลือกถ่านที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสม
กับดินแต่ละดินและใช้ ถ่านในการบ� ำ รุ ง ดิ น อย่า งมี
ประสิทธิภาพ บทความนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอ
ความเป็นมาของการใช้คำ� ว่า ถ่านชีวภาพ เพือ่ เรียกขาน
ถ่านที่ใช้ ในการปรับปรุงดิน และแสดงให้ เห็นว่าถ่าน
มีทงประโยชน์
ั้
และโทษต่อดินและพืช
ความหมายและการใช้ ประโยชน์ จากถ่ าน
ตามนิยามศัพท์ของ ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์
โดย Lehmann and Joseph (2009) หมายถึง วัสดุ
ที่ มี ค า ร์ บ อ น อ ยู่ อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น ผ ลิ ต ภ า ย ใ ต้
กระบวนการให้ ความร้ อนจากการเผาไหม้ วัสดุที่ใช้
ในการผลิตมีหลายชนิด เช่น พืช มูลสัตว์ และของเสีย

จากบ้ านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม จากการสืบค้ น
ด้ วยฐานข้ อมูล Scopus มีการใช้ ค�ำนี ้ครัง้ แรกเมื่อ
พ.ศ. 2543 โดย Karaosmanoğlu et al. (2000)
และเมื่อสืบค้ นด้ วย Web of Science พบครัง้ แรก
พ.ศ. 2544 โดย Purevsuren and Davaajav (2001)
หลักฐานนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าค�ำว่า “ถ่านชีวภาพ (biochar)”
ได้ ถกู บัญญัตเิ มื่อประมาณ 2 ทศวรรษนี ้เอง ซึง่
หมายความว่าค�ำนี ้ถูกรังสรรค์ขึ ้นมาใหม่เพื่อแสดง
ถึ ง วัส ดุที่ ผ่ า นกระบวนการเผาไหม้ แ ละใช้ อย่ า ง
จ�ำเพาะเพื่อการปรับปรุ งดินและเก็บกักคาร์ บอนใน
ดิน (Mukherjee et al., 2011) ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ ซ� ้ำซ้ อน
กับค�ำว่า “ถ่าน” ทีใ่ นภาษาอังกฤษใช้ คำ� ว่า charcoal
หรือ char ซึง่ หมายถึงวัสดุทผี่ า่ นกระบวนการเผาไหม้
และใช้ ประโยชน์ ในการเป็ นเชือ้ เพลิงให้ ความร้ อน
จะเห็ น ได้ ว่ า วัส ดุ ช นิ ด เดี ย วกั น ที่ เ ผาด้ ว ยวิ ธี ก าร
เดียวกันและจากการเผาครัง้ เดียวกัน เมื่อน�ำไปใส่
ลงไปในดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดินและ
เก็บกักคาร์ บอน เรี ยกว่า “ถ่านชีวภาพ (biochar)”
แต่เมื่อน�ำไปหุงต้ มเรี ยกว่า “ถ่าน (charcoal)” การ
จะเลือกใช้ ค�ำใดขึน้ อยู่กับวัตถุประสงค์ของการน�ำ
ถ่านไปใช้ เป็ นส�ำคัญ
นอกจากค�ำว่าถ่านชีวภาพแล้ ว ยังมีการใช้
ค� ำ อื่ น ที่ ห มายถึ ง วั ส ดุ สี ด� ำ ที่ ใ ช้ ประโยชน์ ด้ าน
การเกษตรเป็ นหลัก เช่นค�ำว่า ถ่านเพื่อการเกษตร
(agrichar) คาร์ บอนด�ำ (black carbon) คาร์ บอน
ชีวภาพ (biocarbon) คาร์ บอนอินทรีย์ทมี่ กี ารเผาไหม้
(pyrogenic organic carbon) ถ่านชีวภาพที่มีการ
เผาไหม้ (pyrogenic biochar) ถ่านชีวภาพผลิตโดย
วิ ธี เ ผ า ไ ห ม้ โ ด ย ใ ช้ น� ำ้ ร้ อ น แ ล ะ ค ว า ม ดั น สู ง
(hydrothermal biochar) (Butnan, 2015) ดังนัน้
การใช้ ถ่านเพื่อปรับปรุงดินจึงไม่จ�ำเป็ นต้ องใช้ ค�ำว่า
ถ่านชีวภาพหรื อไบโอชาร์ เสมอไป
เกีย่ วกับการใช้ ศพั ท์คำ� ว่าถ่านชีวภาพนี ้ ใน
การประชุม Arbeitskreis für die Nutzbarmachung
von Siedlungsabfällen Symposium 2011 ซึง่
เป็ นการประชุมเกี่ยวกับการใช้ ถ่านเพื่อการอยู่รอด
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ในสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง จัดขึ ้น ณ
กรุงเบอร์ ลนิ ประเทศเยอรมนี เมื่อ พ.ศ. 2554 ได้ มี
การเรี ยกร้ องไม่ให้ ใช้ ค�ำว่า “ไบโอชาร์ (biochar)”
โดยให้ ตดั ค�ำว่า “bio” ออกไป โดยให้ ใช้ คำ� ว่า “ถ่านที่
ผลิตมาจากพืช (plant charcoal)” แทน เนื่องจาก
ท�ำให้ เกิดความเข้ าใจผิด (Woods End Laboratories,
2011)
เนื่องจากยังมีการถกเถียงกันอยู่ในการใช้
ค�ำศัพท์ เพือ่ ให้ มคี วามเข้ าใจตรงกัน ดังนัน้ บทความนี ้
จะใช้ คำ� ว่า “ถ่านชีวภาพ” เพือ่ สือ่ ความหมายถึงถ่านที่
ใช้ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และการเก็บกักคาร์ บอนในดิน
เทคนิคการผลิตถ่ านชีวภาพ
ในปั จ จุบัน การผลิต ถ่ า นชี ว ภาพมี ห ลาย
เทคนิค ซึง่ แตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ อัตราการให้
ความร้ อน และชนิดเตา เทคนิคที่ใช้ ในการผลิตถ่าน
ชีวภาพประกอบด้ วย (1) การเผาแบบให้ ความร้ อน
อย่างช้า (slow pyrolysis) เป็นการเผาภายใต้อณ
ุ หภูมิ
300-500oซ. (Manya, 2012) และมีเวลาในการไล่
ความชื ้นทีเ่ ป็นไอน� ้ำ (vapor residence time) 5-30 นาที
(Mohan et al., 2006) การผลิตถ่านวิธีนี ้รวมถึงการ
เผาแบบดังเดิ
้ มของไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน (เช่น
ลาว) เช่น เตาอบและเตาผี การเผาแบบให้ ความ
ร้ อนอย่ า งช้ าในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
ประเทศไทยสามารถผลิตถ่านชีวภาพโดยเฉลี่ยแล้ ว
ได้ เพียง 4 กก./วัน (สมชาย บุตรนันท์ ข้ อมูลยังไม่ได้
ตีพิมพ์)(2) การเผาที่ให้ ความร้ อนอย่างรวดเร็ว (fast
pyrolysis) มีการให้ อณ
ุ หภูมิสงู สุด 500-550oซ.
(Manya, 2012) และมีการให้ อตั ราความร้ อนอย่าง
รวดเร็ ว คือ 1,000 -10,000oซ./วินาที และเวลาใน
การไล่ความชื ้นประมาณ 2 วินาที (Mohan et al.,
2006) (3) การเผาทีใ่ ห้ ความร้ อนแบบฉับพลัน (Flash
CarbonizationTM) เป็ นเทคนิคทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นโดยสถาบัน
พลังงานแห่งชาติของฮาวาย (Hawaii National
Energy Institute) เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 โดยมี
ศาสตราจารย์ ไมเคิล เจ. แอนทัล (Prof. Michael J. Antal)
แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย เป็ นหัวหน้ าทีมงาน เทคนิคนี ้
ให้ ความร้ อนสูงสุด 600-800oซ. เพื่อเปลี่ยนคาร์ บอน
อินทรี ย์ในสารอินทรี ย์วตั ถุดิบให้ เป็ นก๊ าซเชือ้ เพลิง
เช่น คาร์ บอนมอน็อกไซด์ และคาร์ บอนไดออกไซด์
เป็ นต้ น และมีเวลาในการท�ำปฏิกริ ิยาด้ วยความร้ อน
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(thermal-reaction time) น้ อยกว่า 30 นาที
(Butnan, 2015) เทคนิคการเผาทีใ่ ห้ ความร้ อนแบบ
ฉับพลันนี ้สามารถผลิตถ่านชีวภาพจากไม้ ยคู าลิปตัส
ได้ 21.8 กก./ครัง้ ไม้ กระถิน 14.5 กก./ครัง้ และ
เปลือกมะคาเดเมีย 3.13 กก./ครัง้ (Antal et al., 1996)
ซึง่ สามารถผลิตได้ วนั ละ 1 ครัง้ (4) การเผาเพื่อให้ ได้
ก๊ าซเชื ้อเพลิง (gasification) เป็ นเทคนิคทีใ่ ห้ ความร้ อน
มากกว่า 800oซ. มีการใช้ออกซิเจนเมือ่ เริ่มให้ความร้ อน
และมีการผลิตก๊ าซภายใต้ ความร้ อนต�่ำ คือ 8372,388 กก.-แคลอรี (3.5-10 เมกะจูล/นิวตัน-ม.) และ
(5) การผลิตถ่านชีวภาพโดยวิธีใช้ ความร้ อนจากไอน� ้ำ
(hydrothermal carbonization) เป็ นเทคนิคที่ใช้
ผลิตถ่านชีวภาพโดยใช้ วตั ถุดิบที่มีความชื ้นภายใต้
อุณหภูมิ 120 – 280oซ.
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ จะมีเทคนิคที่ใช้ ใน
การผลิ ต ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ถ่ า นชี ว ภาพที่ มี
คุณสมบัตทิ ตี่ ้ องการ แต่สว่ นใหญ่แล้วเป็ นเทคนิคทีย่ งั
อยูใ่ นขันตอนการพั
้
ฒนา และศึกษาโดยใช้ เครื่ องต้ น
แบบที่มีขนาดเล็ก ดังนันปริ
้ มาณที่ผลิตได้ และต้ นทุน
การผลิตจึงยังต้องมีการศึกษาต่อไป (Lykes et al., 2015)
ถ่ านชีวภาพกับการปรั บปรุ งความอุดมสมบูรณ์
ของดิน: ข้ อดีและข้ อด้ อย
คล้ า ยกับ การตื่ น ทองที่ รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ ปี พ.ศ. 2391 (ค.ศ. 1848)
การให้ ความสนใจและความส�ำคัญกับถ่านชีวภาพ
อย่างมากนับตังแต่
้ 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา เป็ นผลพวง
มาจากงานวิจยั เมือ่ พ.ศ. 2509 โดย Sombroek (1966)
นั ก ปฐพี วิ ท ยาชาวเนเธอร์ แลนด์ ในหนั ง สื อ
“Amazon Soils: A Reconnaissance of the Soils
of the Brazilian Amazon Region” ที่ค้นพบดิน
ชนิ ด หนึ่ง ที่ มี สี ด� ำ และในชัน้ ดิ น ด้ า นล่า งประกอบ
ด้ วยเครื่ องปั น้ ดินเผาและถ่าน ดินชนิดนี ้พบเฉพาะ
ในบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชน หรือเคยเป็ นชุมชนโบราณ
ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าเป็ นดินที่มนุษย์จงใจท�ำให้ เป็ นเช่นนัน้
ดินชนิดนี ้เรี ยกในภาษาท้ องถิ่นว่า Terra Preta de
Indio หรื อ Indian dark earth ที่แปลว่า ดินด�ำอิน
เดียน และมีการค้ นพบในภายหลังว่าถ่านทีอ่ ยูใ่ นดิน
ดังกล่าวมีอายุมากกว่า 1,000 – 15,000 ปี โดย
Glaser (1999 อ้ างตาม Glaser et al., 2001) และ
ดินชนิดนี ้มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินทีอ่ ยูร่ อบๆ
ซึง่ เป็ นชุดดินเดียวกันถึง 70 เท่า (Glaser et al., 2001)
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ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวนี ้เป็ นทีท่ ราบโดยทัว่ ไปในหมูน่ กั วิจยั
ที่สนใจศึกษาฤทธิ์ ของถ่านชีวภาพต่อการผลิตพืช
เห็นได้ อย่างชัดเจนจากที่มีการอ้ างข้ อมูลนีซ้ � ้ำแล้ ว
ซ� ้ำอีก จากการสืบค้ นในฐานข้ อมูล Scopus พบว่า
จากปี พ.ศ. 2543 ถึง 2561 มีการอ้ างถึงคุณประโยชน์
ของ Terra Preta de Indio ในบทความวิจยั 181 ฉบับ
และการอ้ างถึง Indian dark earth ในบทความ
จ�ำนวน 523 ฉบับ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วจะอ้ างถึงค�ำเหล่านี ้
ในช่วงทศวรรษแรกของการวิจยั ถ่านชีวภาพ คือประมาณ
พ.ศ. 2543 - 2553
ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า การวิ จัย ส่ ว นใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยชีใ้ ห้ เห็นเฉพาะ
ความดีเด่นของการใช้ ถ่านชีวภาพ ซึง่ ผลกระทบใน
ด้ านลบของถ่านชี วภาพถูกละเว้ นในการน� ำเสนอ
ดังนันในส่
้ วนนี ้จะน�ำเสนอให้ เห็นผลกระทบทังด้
้ าน
บวกและลบของการใช้ ถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงดิน
ความหนาแน่ นของดิน
คุ ณ สมบั ติ ที่ โ ดดเด่ น ของถ่ า นชี ว ภาพ
ประการหนึง่ คือ ลดความหนาแน่นของดิน (Laird et al.,
2010) เนื่องจากเป็ นวัสดุที่มีความพรุนสูง ค่าความ
หนาแน่นรวม (bulk density) ของถ่าน มีคา่ ระหว่าง
0.25 – 0.30 ก./ลบ.ซม. (Zhang et al., 2010) และ
การวิจยั บางชิ ้นรายงานอยูใ่ นช่วง 0.30 – 0.43 ก./ลบ.ซม.
(Pastor-Villegas et al., 1993) ในขณะที่ดนิ มีคา่
ความหนาแน่นรวม 0.80 – 1.75 ก./ลบ.ซม. (Wilke,
2005) ซึง่ สูงกว่าถ่านอย่างน้ อย 2 เท่าตัว ถ่านสามารถ
ลดความหนาแน่ น ของดิ น ได้ เนื่ องจากเกิ ด
ปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า อิทธิพลของการเจือจาง (dilution
effect) นอกจากนี ้ถ่านชีวภาพยังท�ำให้ อนุภาคดิน
จับกลุม่ กันเกิดเป็ นเม็ดดิน (Brodowski et al., 2006;
Golchin et al., 1994) อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั
จ�ำนวนมากทีเ่ ปิ ดเผยว่าถ่านสามารถเคลือ่ นทีล่ งตาม
หน้ าตัดดินและสะสมทีด่ นิ ชันล่
้ างได้ เช่นจากรายงาน
ของ Foereid et al. (2011) และ Zhang et al. (2010)
และถ่านทีเ่ คลือ่ นทีล่ งไปตามหน้าตัดดินมีขนาดเล็กกว่า
75 ไมโครเมตร (Zhang et al., 2010) ซึง่ สามารถ
เคลือ่ นทีผ่ า่ นรูดนิ ขนาดกลาง (mesopore) ซึง่ มีขนาด
อยูใ่ นช่วง 10 – 1,000 ไมโครเมตร (Luxmoore, 1981)
พฤติกรรมเช่นนี ้ของถ่านชีวภาพอาจท�ำให้ รูดินเกิด
การอุดตัน ท�ำให้ น� ้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ และท�ำให้
เกิดการขังของน� ้ำในที่สดุ นอกจากการขังน� ้ำในดิน
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และท�ำให้ พืชชะงักการเจริ ญเติบโตแล้ ว ยังเป็ นการ
กระตุ้นให้ มีการสร้ างและปลดปล่อย CH4 และ N2O
สูช่ นบรรยากาศ
ั้
(Butnan, 2015)
ความชืน้ ดิน
แม้ ว่าผลการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้ เห็น
ว่า ถ่ า นชี ว ภาพท� ำ ให้ ค วามชื น้ ของดิ น เพิ่ ม ขึน้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับดินที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ เช่น ความชื ้น
ของดินเนื ้อทรายเพิม่ ขึ ้นจาก 15 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
เป็ น 17 เปอร์ เซ็นต์โดยปริ มาตร เมื่อใส่ถ่านชีวภาพที่
ผลิตจากต้ นข้ าวสาลีอตั รา 5.5 ตัน/ไร่ (Ahmed et al.,
2016) ความชื ้นทีค่ วามจุสนามของดินเนื ้อร่วนเหนียว
เพิม่ จาก 41 เป็ น 44 ลบ.ซม./ลบ.ซม. เมือ่ ใส่ถา่ นผสม
ที่ผลิตจากต้ นข้ าวโพดและเปลือกถัว่ ลิสงอัตรา 1.25
ตัน/ไร่ (Ma et al., 2016) แต่เพื่อให้ เห็นผลดังกล่าว
ต้ องใช้ ถ่านชีวภาพในปริ มาณมาก แต่ปริ มาณถ่าน
ชีวภาพที่ผลิตได้ เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตได้ เพียง 4 กก./วัน (สมชาย บุตรนันท์ ข้ อมูลยัง
ไม่ได้ ตีพิมพ์) หากต้ องการใช้ ถ่าน 1.25 ตัน ซึง่ เป็ น
อัตราต�ำ่ ทีส่ ดุ ในพื ้นที่ 1 ไร่ ตามรายงานของ Ma et al.
(2016) จะต้ องใช้ เวลาในผลิตถึง 10 เดือน กับอีก
12 วันครึ่ง ดังนัน้ แนวทางที่ควรน�ำไปพิจารณาคือ
การออกแบบเทคนิ ค การผลิ ต ถ่ า นชี ว ภาพที่ มี
คุณสมบัติในการเพิ่มความชื ้นในดินโดยที่ไม่ต้องใช้
ในปริ มาณมาก การผสมถ่านชีวภาพกับวัสดุอื่น
และการใช้ กบั พืชทีม่ มี ลู ค่าสูง เช่น พืชผักต่างๆ ก็อาจ
เป็ น การเพิ่ ม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ในการใช้
ถ่านชีวภาพได้
ความเป็ นกรด-ด่ างของดิน
เนื่ อ งจากความเป็ น ประโยชน์ ข องธาตุ
อาหารพืชขึ ้นอยูก่ บั pH ของดิน และส่วนใหญ่แล้ ว
ธาตุอาหารทีจ่ ำ� เป็ นต่อพืชมีอยูใ่ นช่วง pH ทีเ่ ป็ นกลาง
คือประมาณ pH 6.5 – 7.5 (Mengel and Kirkby,
2001) การใส่ถ่านที่ปริ มาณเถ้ ามากอาจท�ำให้ pH
ของดินสูงเกินไป และอาจท�ำให้ พืชขาดจุลธาตุได้
(Kamprath, 1971) ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษา
ของ สมชาย และคณะ (2558) และ Butnan (2015)
พบว่าการใส่ถ่านที่มีปริ มาณเถ้ า 3.9 เปอร์ เซ็นต์
ในดินเนื ้อทราย เช่น ชุดดินโคราช ท�ำให้ พืชขาด
แมงกานีสและเหล็ก ความเป็ นกรด-ด่าง หรื อ pH
ของดินมีอิทธิพลโดยตรงต่อความเป็ นประโยชน์ของ
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ธาตุอาหารพืช (Mengel and Kirkby, 2001) และ
การท�ำงานของจุลนิ ทรี ย์ดนิ (Hubbell, 1971) โดย
ปกติแล้วการเพิม่ pH ของดินท�ำได้ โดยใส่สารปูนต่างๆ
เช่น โดโลไมต์ ยิปซัม และแคลเซียมคาบอเนต มีการศึกษา
จ�ำนวนมากทีแ่ สดงให้เห็นว่าถ่านช่วยเพิม่ pH ของดินกรด
เช่นในการศึกษาของ Berek et al. (2011), Deenik
et al. (2011), Chan et al. (2007), Chan et al. (2008)
และ Hossain et al. (2010) และบางรายงานที่
แสดงให้ เห็นว่าถ่านชีวภาพท�ำให้ pH ลดลง ได้ แก่
ถ่านที่ผลิตจากไม้ สนโลคัส (pine-locust wood)
ท�ำให้ pH ของดินด่างลดลงจาก pH 8.7 – 9.0 เป็ น
pH 8.4 อิทธิพลที่ตรงกันข้ ามของถ่านชีวภาพต่อ
pH ของดิน ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย pH เริ่ มต้ นของ
ดินและถ่านชีวภาพ (Butnan, 2015) การเพิ่ม pH
ของดินยังท�ำให้ ความเป็ นพิษของธาตุบางชนิดลดลง
เช่น อะลูมนิ มั (Al) (Berek et al., 2011; Hossain et al.,
2010; Yamato et al., 2006; van Zwieten et al.,
2010) เหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) (Butnan et al.,
2015) ทังนี
้ ้เนื่องจาก pH ที่เพิ่มขึ ้นจากการใส่ถ่าน
ชีวภาพท�ำให้ ธาตุเหล่านี ้ตกตะกอนซึ่งเป็ นเป็ นรู ปที่
ไม่เป็ นพิษกับพืช
นอกจาก pH ทีเ่ พิม่ ขึ ้นจากการใส่ถา่ นชีวภาพ
ท�ำให้ พืชขาดธาตุอาหารบางชนิดแล้ ว ยังอาจท�ำให้
โครงสร้ างของดินถูกท�ำลาย (McLean, 1971) เมื่อ
pH เพิม่ ขึ ้นท�ำให้ พลังงานทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสามารถ
ในการสร้ างพันธะของแคลเซียมลดลง และท�ำให้ มี
การสูญเสียแคลเซียมไปกับน�ำ้ ที่ซาบซึมลงไปตาม
หน้ าตัดดิน ซึง่ แคลเซียมเป็นธาตุทมี่ สี ำ� คัญต่อการเชือ่ ม
อนุภาคดินให้ เป็ นเม็ดดิน (McLean, 1971) นอกจากนี ้
Butnan et al. (2017) ยังพบว่าการใส่ถ่านชีวภาพ
ท�ำให้ เม็ดดินแตก ในชุดดินวาเฮียวา (Wahiawa soil)
ซึง่ เป็ นดินในอันดับออกซิซอล (Oxisols) ที่มีปริ มาณ
แมงกานีสมาก เนือ่ งจากถ่านมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นตัวรีดวิ ซ์
แล้วไปท�ำปฏิกริ ยิ ารีดวิ ซ์แมงกานีส ทีท่ ำ� ให้ความสามารถ
ในการสร้ างพันธะของแมงกานีสลดลง ซึง่ แมงกานีส
ท�ำหน้ าที่เชื่อมอนุภาคดินให้ เป็ นเม็ดดิน
อิทธิ พลทางลบของถ่ านชี วภาพต่ อการเจริ ญ
เติบโตของพืช
ข้ อดีตา่ งๆ ของถ่านชีวภาพต่อพืช ได้ มีการ
เสนอเอาไว้ แล้ วในบทความจ�ำนวนมาก เช่น กุลธิดา
(2560), เกศศิรินทร์ และคณะ (2557ก,ข), ศิริลกั ษณ์
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และอรสา (2556) และ Lehmann (2006) ใน
บทความนี จ้ ะกล่ า วถึ ง อิ ท ธิ พ ลด้ า นลบของถ่ า น
ชี ว ภาพต่ อ พื ช ซึ่ง เป็ น แง่ มุม อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของถ่ า น
ชีวภาพ ซึง่ ยังมีการกล่าวถึงน้ อยกว่า ในปั จจุบนั เริ่ ม
มีการเปิ ดเผยถึงข้ อเสียของถ่านชีวภาพต่อการเจริญ
เติบโต
หรือแม้ แต่ตอ่ ผลผลิตของพืชหลายชนิด
(Table 1) เช่น ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้ ยคู าลิปตัสที่
ลดการเจริญเติบโตของข้ าวโพด (Butnan et al., 2015)
และมะเขือเทศ (Nzanza et al., 2012) ถ่านชีวภาพ
ที่ผลิตจากไม้ โอ๊ คที่ลดการเจริ ญเติบโตของข้ าวสาลี
(Aguilar-Chdvez et al., 2012) ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจาก
ไม้ ลาร์ ชญี่ปนุ่ (Makoto et al., 2011) และไม้ สะวันนา
(Yeboah et al., 2009) ที่ลดการเจริ ญเติบโตของ
Gmelin larch (Larix gmelimii) และข้าวโพด ตามล�ำดับ
นอกจากถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากไม้ แล้ว ถ่านทีผ่ ลิตจาก
เศษวั ส ดุ ที่ เ หลื อ จากการน� ำ ผลผลิ ต พื ช ไปใช้
ประโยชน์ เช่น เปลือกมะคาเดเมีย (Deenik et al., 2011)
เปลือกนัท (Rajkovich et al., 2012) ซังข้ าวโพด
(Deenik et al., 2010) และแกลบ (Haefele et al., 2011)
หรื อแม้ แต่จากมูลสัตว์ (Chan et al., 2008) ก็ท�ำให้
การเจริ ญเติบโตของพืชลดลง
องค์ ประกอบที่ ส�ำคัญของถ่านชี วภาพที่
ก�ำหนดว่าถ่านคุณภาพดีหรือเลว คือคาร์ บอนเสถียร
(fixed carbon) เถ้ า (ash) สารที่ระเหยได้ (volatile
matter) (สมชาย และคณะ 2558; Butnan et al.,
2015; Deenik et al., 2010, 2011) ถ่านชีวภาพที่
ผลิตด้ วยอุณหภูมิต�่ำจะมี ปริ มาณเถ้ าต�่ำแต่มีสาร
ระเหยได้ สงู แต่ปริ มาณขององค์ประกอบเหล่านี ้จะ
มีปริมาณในทางตรงกันข้ ามหากผลิตด้ วยอุณหภูมสิ งู
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี ้ยังขึ ้นอยูก่ บั ชนิด
ของวัตถุดบิ ที่ใช้ ด้วย (Antal and Gronli, 2003)
ถ่านชี วภาพที่มีปริ มาณสารระเหยได้ สูงท� ำให้ การ
เจริ ญเติบโตของพืชลดลงเนื่องจาก สารระเหยได้ มี
สารประกอบที่จลุ นิ ทรี ย์ใช้ งา่ ย (labile C) และที่มีคา่
C:N สูง เช่น โอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharides)
และฟี นอลส์ (phenols) เป็ นต้ น สารเหล่านี ้ท�ำให้ พืช
ขาดไนโตรเจนโดยกระบวนการ N immobilization
(Deenik et al., 2010, 2011; Spokas et al., 2011)
น อ ก จ า ก ส า ร ร ะ เ ห ย ท� ำ ใ ห้ พื ช ข า ด
ไนโตรเจนแล้ ว ยังมีฤทธิ์ที่เป็ นพิษกับพืชด้ วย เช่น
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (polycyclic
aromatic hydrocarbon, PAH) เช่น แนฟธาลีน

Eucalyptus
Netleaf oak

Tomato
Wheat
Rice

Decreased rice yield

6.6 t/rai

4.5% w/w

0.8 t/rai

0.48 t/rai

50% w/v

Clayey soil

Sandy loam

Sandy loam

An Alfisol (texture
not shown)
Silt loam soil

Silt loam soil

Sand

Sandy loam soil

Sandy loam and
clayey soils
Sandy loam soil

Clayey soil

Soil

Aguilar-Chdvez et al.
(2012)
Haefele et al. (2011)

Nzanza et al. (2012)

Yeboah et al. (2009)

Chan et al. (2008)

Rajkovich et al. (2012)

Makoto et al. (2011)

Butnan et al. (2016)

Butnan et al. (2015)

Deenik et al. (2011)

Deenik et al. (2010)

Reference

					

Rice husk

Savannah wood

Corn stover, hazelnut shell, oak wood, 2% w/w
pine wood, dairy manure, paper
mill waste, and poultry with sawdust
bedding
Poultry litter
1.6, 4, and 8 t/rai

Corn

Corn

Japanese larch wood

Gmelin larch

Decreased shoot biomass of corn due to decreased
nitrogen and phosphorus uptakes
Decreased root weight of tomato and leaf
phosphorus content
Inhibited wheat growth

Eucalyptus wood

Corn

Radish

Eucalyptus wood

Nitrogen deficiency

4% w/w

Macadamia nut shell

Corn and
lettuce
Corn
4% w/w

10% and 20% w/w

Corncob

Corn

Biochar
application rate
2.5% w/w

Nitrogen immobilization due to high volatile matter
content of biochar
Nitrogen immobilization due to high volatile matter
content of biochar
Potassium antagonism on Ca and Mg due to high
ash content biochar
Manganese and iron deficiencies due to high ash
content biochar
Nitrogen and phosphorus deficiencies due to high
pH biochar
-Nutrient deficiencies due to high pH of biochar
-Na (in biochar) phytotoxicity
-N immobilization due to high C:N ratio of biochar

Biochar feedstock

Test plant

Deleterious effect of biochar on plant

Table 1 Deleterious effects of biochar on plant growth
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(naphthalene) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในถ่านทีผ่ ลิตจาก
ไม้ ยคู าลิปตัส (Barbosa et al., 2006) สารเหล่านี ้
ท�ำให้ การงอกของพืชออกจากเมล็ดช้ าลงและชะงัก
การเจริ ญเติบโตของพืช (Henner et al., 1999)
นอกจาก PAH แล้ วยังมีสารประกอบที่มีโมเลกุล
ขนาดเล็ก เช่น ไฮโดรควิโนน (hydroquinone),
แคทีคอล (catechol), กรดแอสคอร์บคิ (ascorbic acid),
กรดซิตริค (citric acid), กรดเอทิลนี ไดอะมีนเตตราอะซิตคิ
(ethylenediamine tetraacetic acid), และ กรด
ซาลิไซลิค (salicylic acid) เป็ นสารที่มีศกั ยภาพที่
จะเป็ นพิษต่อพืช (Iman et al., 2006)
ปริ มาณเถ้ าเป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่งของ
ถ่านทีก่ ำ� หนดคุณภาพของถ่านชีวภาพ องค์ประกอบ
ที่ท�ำให้ เถ้ ามี pH สูง คือ สารประกอบออกไซด์ตา่ งๆ
เช่น ไดโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) และ แคลเซียมออกไซด์
(CaO) (Butnan, 2015) นอกจากนี การสู
้ ญเสียหมูฟ่ ังก์ชนั
์
ทีม่ ฤี ทธิเป็นกรด เช่น หมูค่ าร์บอกซิล (carboxyl groups)
ซึง่ จะสูญเสียไปมากขึ ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ ในการเผา
เพิม่ ขึ ้น เป็ นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ ถา่ นชีวภาพมี pH สูง
(Mukherjee et al., 2011) pH เป็ นคุณสมบัตทิ ี่
ส�ำคัญของดินที่ก�ำหนดความเป็ นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพืช (Mengel and Kirkby, 2001) เมื่อใส่ถ่าน
ทีม่ เี ถ้ ามากหรือมี pH สูง ท�ำให้ ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่
ไม่อยูใ่ นรูปทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟอสฟอรัส
และจุลธาตุ (Mengel and Kirkby, 2001; McLean,
1971) ดังที่ Makoto et al. (2011) พบว่าการใส่ถ่าน
ชีวภาพที่มีคา่ pH 9.6 ในปริ มาณ 50% โดยน� ้ำหนัก
ต่อปริ มาตร ท�ำให้ สว่ นเหนือดิน (ต้ นและใบ) และ
รากของ Gmelin larch มีการเจริ ญเติบโตลดลง
เนื่องจากการขาดจุลธาตุของพืช ทังนี
้ ้ผลการศึกษา
ของ Rajkovich et al. (2012) ก็พบในท�ำนองเดียวกัน
นอกจากอิทธิพลของ pH แล้ วถ่านชีวภาพทีม่ ปี ริมาณ
เถ้ าสูงท�ำให้ มีธาตุอาหารที่เป็ นไอออนประจุบวกมาก
เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลกิ อน
ธาตุในรูปไอออนประจุบวกเหล่านี ้เป็ นปฏิปักษ์ ซงึ่ กัน
และกันในการดูดใช้ ของพืช เช่น Butnan et al. (2015)
พบว่ า ถ่ า นชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต จากไม้ ยู ค าลิ ป ตั ส ที่ มี
ปริมาณเถ้ า 3.85 เปอร์เซ็นต์โดยน� ้ำหนัก ท�ำให้ ข้าวโพด
ขาดธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเนื่องจากมีการ
ดูดใช้ โพแทสเซียมมากเกินไป ปรากฏการณ์นี ้เรี ยก
ว่า K เป็ นปฏิปักษ์ (K antagonism) นอกจากนี ้
Butnan (2015) ยังพบอีกว่าซิลกิ อนทีม่ ใี นปริมาณมาก

ในเถ้ าจะไปจ�ำกัดการดูดใช้ แมงกานีสและเหล็กของ
ข้ าวโพดทีป่ ลูกในดินเนื ้อทราย นอกจากนี ้ ถ่านชีวภาพ
ที่มีเถ้ าสูงท�ำให้ พืชชะงักการเจริ ญเติบโตเนื่องจาก
ความเป็ นพิษของโซเดียม ซึง่ แสดงไว้ ในผลการทดลอง
ของ Rajkovich et al. (2012)
จะเห็นได้ ว่าถ่านจะมีคุณหรื อโทษต่อพืช
ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณองค์ประกอบที่ส�ำคัญคือ เถ้ าและ
สารระเหย สิง่ ส�ำคัญคือ การสร้ างสรรค์เทคโนโลยีที่
สามารถเผาถ่านชีวภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ซึง่ Butnan and
Vityakon (2017) พบว่าถ่านชีวภาพที่มีคณ
ุ ภาพดี
เหมาะส�ำหรั บเป็ นวัสดุบ�ำรุ งดินควรมีปริ มาณเถ้ า
1.6 – 2.8 เปอร์ เซ็นต์โดยน� ้ำหนัก และสารระเหย
20.4 – 35.8 เปอร์ เซ็นต์โดยน� ้ำหนัก เช่นถ่านชีวภาพ
ที่ผลิตจากต้ นเลี่ยน (Melia azedarach) ส่วนถ่าน
ชี ว ภาพที่ มี คุณ ภาพเลว คื อมี ปริ มาณเถ้ า สูง กว่า
3.9 เปอร์ เซ็นต์โดยน� ้ำหนัก (Butnan et al., 2015)
เช่น ถ่านที่ผลิตจากวัตถุดิบได้ แก่ กระถินยักษ์
(Leuceana leucocephala) สนประดิพทั ธ์
(Casuarina junghuhniana) สะแก (Combretum
quadrangulare) และอะราง (Peltophorum dasyrachis)
(Butnan and Vityakon, 2017) และมีปริ มาณ
สารระเหยได้ มากกว่า 60 เปอร์ เซ็นต์โดยน� ้ำหนัก
เช่น ถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตจากซังข้ าวโพด (Deenik et al.,
2011) อย่างไรก็ตาม เทคนิคการผลิตถ่านชีวภาพ
จะเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อปริมาณสารระเหยได้
และเถ้ าดังที่ได้ กล่าวไปแล้ วด้ วย
สรุ ป
การให้ ความสนใจอย่างมากในการใช้ ถ่าน
เพื่อการเกษตร หรื อที่เรี ยกว่า “ถ่านชีวภาพ” ได้ เกิด
ขึ ้นทัว่ โลกและประเทศไทยคือหนึง่ ในนัน้ ถ่านชีวภาพ
ไม่ ไ ด้ มี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งจากถ่ า นทั่ ว ไปที่ ใ ช้ เป็ น
เชื ้อเพลิง แต่ตา่ งกันทีว่ ตั ถุประสงค์ของการใช้ เท่านัน้
ถ่านชีวภาพมีวตั ถุประสงค์ของการใช้ เพื่อปรับปรุ ง
ดินที่ใช้ ปลูกพืช ถึงแม้ วา่ ข้ อเขียนต่างๆ มักเน้ นด้ าน
ที่เป็ นคุณของถ่าน แต่บทความนี ้ได้ แสดงให้ เห็นถึง
โทษของถ่านชีวภาพต่อดินและพืช ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
คุ ณ ภาพของถ่ า นอั น หมายถึ ง ปริ ม าณขององค์
ประกอบคาร์ บอนเสถียร เถ้ าและสารระเหยได้ เถ้ า
ในปริ มาณสูงมีผลเสียต่อความเป็ นประโยชน์ และ
การดูดใช้ ธาตุอาหารของพืช ส่วนสารระเหยได้ ใน
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ปริ มาณสูงมีผลเสียเพราะท�ำให้ พืชขาดไนโตรเจน
และอาจเป็นพิษต่อพืชโดยตรง นอกจากนี ้ ยังมีข้อจ�ำกัด
ในด้ านปริมาณถ่านชีวภาพทีผ่ ลิตในแต่ละครัง้ ได้ น้อย
เมื่อเทียบกับปริ มาณที่ต้องใช้ เป็ นจ� ำนวนมากเพื่อ
ให้ เกิดผลที่ดีตอ่ ทังดิ
้ นและพืช ดังนันการออกแบบ
้
เทคนิคการผลิตถ่านให้ มีคณ
ุ ภาพดี รวมทังการใช้
้
ถ่านร่ วมกับวัสดุอื่นเพื่อลดปริ มาณถ่านที่ต้องใช้ ลง
และการใช้ ถา่ นกับพืชทีม่ มี ลู ค่าสูงจึงเป็ นแนวทางเลือก
และโจทย์วิจยั เพื่อศึกษาต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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