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นวตักรรมเตาเผาถา่นไบโอชารร์ุน่ ‘Do-All’  
โดย บุญสง่ ธารสทีอง 1  และ แพททรคิ เทรล1 

ศูนยก์ารเรยีนรู ้เอคโค เอเชยี อมิแพค เซนเตอร ์1 เชยีงใหม่  

 

[บรรณาธกิาร: ปัจจบุนัมอีุปกรณเ์ตาเผาถ่านไบโอชารอ์ยู่หลากหลายรปูแบบ ตามขนาดและวตัถุประสงคข์องการใชง้าน รปูแบบ

ของเตาในบทความนีก้ลายเป็นทีช่ ืน่ชอบสาํหรบัเจา้หนา้ทีศ่นูยก์ารเรยีนรู ้เอคโค่ เอเชยี เนือ่งจากมคีวามสามารถในการผลติวสัดุ

ทีถู่กแยกสลายดว้ยความรอ้นและนํา้สม้ควนัไมไ้ดเ้ป็นปรมิาณมากในเวลาเดยีวกนั รปูแบบอุปกรณนี์ค้ดิคน้ขึน้โดยคนไทยทีเ่ป็นคู่

มติรกบัเราและเป็นผูท้ีเ่รายกเครดติทัง้หมดให ้ขอขอบคณุอาจารยอ์รณุ หวายคาํทีอ่นุญาตใหเ้ราแบ่งปันอุปกรณนี์ใ้หก้บั

เครอืขา่ยเอคโค]่ 

  

ภาพที ่1  การผลติถ่านคุณภาพสูงและนํา้สม้ควนัไมด้บิหลงัจาการเผาคร ัง้เดยีวดว้ยเตาเผาไบโอชารร์ุน่ ‘do-all’  ภาพถ่ายทีศู่นย ์

การเรยีนรูฟ้ารม์ขนาดเล็กเอคโค่ เอเชยี จ.เชยีงใหม่  

 

 



ถา่นไบโอชารค์อือะไร? 

ถา่นไบโอชารห์รอืถา่นชวีมวลคอืถา่น

รปูแบบหน่ึงทีผ่ลติจากวสัดอุนิทรยีต์า่งๆที่

ผ่านกระบวนการไพโรไลซสิ เชน่ ในสภาพ

ความรอ้นสงู ออกซเิจนตํ่า กระบวนการ

ง่ายๆแตม่ลีกัษณะเฉพาะนีท้าํใหเ้กดิการ

กกัเก็บและรกัษาคารบ์อนทีม่กัจะสญูเสยี

ไปในกระบวนการเผาไหม ้ในระหวา่ง

กระบวนการเผาไหม ้(มไีฟลกุไหมป้กต)ิ คารบ์อนจะสมัผสักบัออกซเิจนและสญูหายไปสูช่ ัน้บรรยากาศผ่าน

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ทีอ่ยูใ่นควนั ความแตกตา่งทีเ่ป็นเอกลกัษณใ์นกระบวนการนีส้าํคญัมากและสามารถ

นําไปใชป้ระโยชนใ์นฟารม์ขนาดเล็กเพือ่ผลติวสัดทุีม่คีารบ์อนเป็นหลกัเพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุดนิ กรองนํา้ และแมแ้ต่

เพือ่การเดนิเคร ือ่งยนตส์นัดาป  

ตามคาํจาํกดัความแลว้ “ถา่นไบโอชารห์รอืถา่นชวีมวล” มชี ือ่เรยีกเชน่นีไ้ดก็้ตอ่เมือ่ถ่านถกูผสมหรอื “บรรจ”ุดว้ยวสัดุ

ชวีภาพเชน่ ปุ๋ ยหมกั, ปุ๋ ย, มูลสตัว ์หรอืปัสสาวะ การผสมผสานกนัของวสัดเุหลา่นีท้าํใหเ้กดิองคป์ระกอบหลกัของคาํ

วา่ “ถา่นไบโอชาร”์ หากพูดถงึถา่นทัว่ไปโดยตวัมนัเองแลว้ จะมกีารใชง้านและมูลคา่ทีค่อ่นขา้งจาํกดั แตเ่มือ่นํามาผสม

กบัวสัดดุงัทีก่ลา่วมากอ่นหนา้นี ้จะกลายเป็นวสัดปุรบัปรงุดนิและปุ๋ ยทีม่คีณุคา่ 

ถา่นคณุภาพสงูยงัคงโครงสรา้งคารบ์อนเดมิไวอ้ยู ่จงึทาํใหม้ลีกัษณะ

ทีเ่เต็มไปดว้ยรพูรนุ มปีระจไุฟฟ้า มพีืน้ทีผ่วิมาก รปูแบบเชน่นี ้ถา่น

จงึทาํหนา้ทีเ่ป็นเหมอืนฟองนํา้ทีส่ามารถใชเ้ก็บรกัษาสารอาหาร นํา้ 

และสิง่มชีวีติเชน่จลุนิทรยี ์(สามารถอา่นบทความ: „Biochar – an 
Organic House for Soil Microbes‟) เมือ่ถา่นถกู “บรรจ”ุ ไป

ดว้ยสิง่ทีก่ลา่วมาน้ัน คารบ์อนจะถกูนําไปใชเ้พือ่กบัเก็บและรกัษา

องคป์ระกอบทีส่าํคญัเหลา่นีไ้ว ้ทาํใหถ้า่นกลายเป็นพืน้ผวิทีอ่าศยั

ของสิง่มชีวีติทีม่ปีระโยชนต์่อแปลงผกั, ดนิปลกู และวสัดุปรบัปรงุดนิ

ประเภทตา่งๆ นอกจากนีถ้า่นไบโอชารย์งัมปีระโยชนส์าํหรบัการลด

สภาพความเป็นกรดของดนิดว้ย เน่ืองจากถา่นไบโอชารม์คีา่ pH สงู 

เมือ่ระยะเวลาผา่นไปจงึมคีวามสามารถทีจ่ะเพิม่คา่ pH ใหก้บัดนิที่

เป็นกรดทีพ่บไดห้ลายแห่งในพืน้ทีเ่ขตรอ้น  

น้ําสม้ควนัไมค้อือะไร? 

นํา้สม้ควนัไม ้เป็นผลผลติทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการไพโรไลซสิของ

วสัดอุนิทรยีท์ีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบหลกั หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่

เคมคีอืกรดไพโรลกิเนียส ประกอบไปดว้ยแอซโีทน, กรดแอซติกิ และเมทานอล แตป่ระกอบไปดว้ยนํา้เป็นหลกั (90%) 

ในบรรดาประโยชนท์ีม่อียูห่ลายอยา่ง นํา้สม้ควนัไมถ้กูนําไปใชห้ลกัๆคอืเพือ่เป็นสารธรรมชาตทิีใ่ชใ้นการฆ่าแมลงและ

คาํสาํคญั 

 สนัดาป: หรอืเผาไหม ้เป็นปฏกิิรยิาทีเ่กดิขึน้เมือ่เช ือ้เพลงิไดร้บัความรอ้นและ

ทําปฏกิิรยิากบัออกซเิจน 

 ไพโรไลซสิ: กระบวนการย่อยสลายดว้ยความรอ้น (เผาไหม)้ ในสภาพไม่มี

ออกซเิจน 

 วสัดอุนิทรยี:์ วสัดใุดก็ตามทีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบ เชน่ กิง่ไม,้ ไมไ้ผ่, 

แกลบ, มูลสตัวแ์หง้, ฯลฯ 

 นํา้สม้ควนัไม:้ เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการไพโรไลซสิ ทีส่ามารถ

นําไปใชเ้ป็นสารธรรมชาตเิพือ่ไล่แมลง หรอืควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชื 

ภาพที ่2 การผลติน า้สม้ควนัไม ้ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการไพโรไลซสิ ซึง่เกดิจากการควบแน่นของควนั
ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการผลติถ่านไบโอชาร ์

https://www.echocommunity.org/en/resources/070b6c33-4118-43c2-a26c-af58c60fe51a
https://www.echocommunity.org/en/resources/070b6c33-4118-43c2-a26c-af58c60fe51a


เป็นตวัควบคมุการเตบิโตของพชื สิง่สาํคญัคอืนํา้สม้ควนัไมจ้ะตอ้งนําไปเจอืจางดว้ยนํา้กอ่นทีจ่ะนําไปใชก้บัพชื 

(Burnette, 2010) 

การกลัน่นํา้สม้ควนัไมเ้พือ่นํามาใชน้ั้น ของเหลวสนํีา้ตาลทีเ่กดิจากการควบแน่นระหวา่งการผลติถา่นจะถกูนํามาเก็บ

อยา่งมดิชดิไวใ้นถงัเป็นเวลา 2-4 เดอืน ในระหวา่งนี ้สว่นประกอบตา่งๆจะตกตะกอนเป็นช ัน้ทีเ่ห็นไดช้ดั 4   ช ัน้ ช ัน้

แรกและช ัน้ทีส่องจากกน้ถงัจะเป็นสดีาํ ทีป่ระกอบไปดว้ยนํา้มนัไมแ้ละยาง ช ัน้ที ่3 (อยู่ใตข้องเหลวช ัน้บนสดุ) เป็นสว่น

ทีนํ่ามาใชไ้ดข้องนํา้สม้ควนัไม ้สว่นประกอบนีจ้ะมสีเีหลอืงออ่นไปจนถงึนํา้ตาลแดง และช ัน้ที ่4 ทีอ่ยูบ่นสดุถกูจดัเป็น

นํา้มนัเบาและมผีวิหนา้เป็นนํา้มนัไม ้(Burnette, 2010)  

  ประโยชนอ์ยา่งอืน่ของถา่นทีใ่ชใ้นฟารม์ 

 ทีก่รองนํา้: ถา่นคณุภาพสงูทีผ่ลติไดน้ั้น (ถา่นกมัมนัต)์ เหมาะสาํหรบัระบบกรองนํา้ และเป็นองคป์ระกอบ

สาํคญัอยา่งหน่ึงในการกรองนํา้ดว้ยทรายชวีภาพทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ลกัษณะของถา่นทีม่รีพูรนุสงูนีท้าํให ้

มคีวามสามารถในการดดูซบัและดงึเก็บเอาสารเคมแีละสารประกอบตา่งๆทีอ่นัตรายในนํา้  

 อาหารเสรมิสาํหรบัปศุสตัว:์ ลกัษณะการใชง้านทีค่ลา้ยกบัเป็นตวักรองในนํา้ ถา่นกมัมนัตย์งัสามารถใชเ้ป็นยา

เสรมิในอาหารของสตัว ์โดยจากความสามารถทีเ่ป็นไดท้ ัง้ตวัดดูซบัสารประกอบทีเ่ป็นอนัตราย และลดความ

เป็นกรดในดนิทีม่คีา่ pH ตํ่า 

 วสัดปุลกูสาํหรบัพชืเพาะชาํ: ดไูดท้ีบ่ทความ ECHO Technical Note #97 ‘Small-scale Nursery 

management’ เกีย่วกบัวธิกีารผสมถา่นไบโอชาร ์ 

ประโยชนใ์นวงกวา้งของการผลติถา่นไบโอชาร ์

การผลติถา่นไบโอชารใ์นระดบัการผลตินีแ้มจ้ะเป็นโอกาสทีน่อ้ยแตม่คีวามสาํคญัในดา้นการจดัการกบัความทา้ทาย

เกีย่วกบัสภาพอากาศในวงกวา้งทีท่ ัง้โลกกาํลงัเผชญิอยู ่

กระบวนการผลติถา่นไบโอชารนี์เ้ปิดโอกาสใหม้กีารกกัเก็บ

คารบ์อน ซึง่เป็นความสามารถในการดกัจบัและเก็บรกัษา

คารบ์อนทีอ่าจสญูเสยีไปสูช่ ัน้บรรยากาศผ่านควนัทีเ่กดิจาก

การเผาไหม ้นอกจากประโยชนด์า้นการปรบัปรงุดนิแลว้ การ

ทาํถา่นไบโอชารย์งัเป็นทางเลอืกหน่ึงทีไ่ม่ตอ้งเผาเศษวสัดเุหลอื

ใชท้างการเกษตร ทีเ่ป็นผลใหเ้กดิการสญูเสยีคารบ์อนไปสู่ช ัน้

บรรยากาศ สิง่นีส้าํคญัเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะหลายทีห่ลายแห่ง

ในโลกของเราทีก่ารเผาเศษวสัดทุางการเกษตรถอืเป็นเร ือ่ง

ปกตแิละนําไปสูปั่ญหาของคณุภาพของอากาศ  

ขอ้มูลดา้นการออกแบบ 

การออกแบบทีจ่ะกลา่วถงึตอ่ไปนีค้อืการออกแบบเตาเผา

อลมูเินียมเอนกประสงคท์ีส่ามารถผลติถา่นทีม่คีณุภาพและ

นํา้สม้ควนัไมไ้ด ้เตาเผาทีอ่อกแบบมาลกัษณะนีม้เีอกลกัษณ์

เฉพาะตวัคอืการจาํกดัการสมัผสัระหวา่งวสัดอุนิทรยีก์บั

ภาพที ่ 3 ภาพวาดจ าลองของเตาเผาถ่านไบโอชารร์ุน่ 
„do-all‟  ในการออกแบบนี ้ควนัจะถูกแยกออกไปผ่านทาง
ชอ่งควบแน่น (เชือ่มต่อดว้ยสายท่อเพือ่หมุนเวยีนน า้เย็นที่

ไหลผ่าน) เพือ่ใหไ้ดน้ า้สม้ควนัไม ้และกลบัมายงัเตาเผา
ใหญ่เพือ่ “เผาอกีคร ัง้”  

https://www.echocommunity.org/en/resources/01ccd8a8-aa01-44c0-bd61-d62d8206eb26
https://www.echocommunity.org/en/resources/01ccd8a8-aa01-44c0-bd61-d62d8206eb26
https://www.echocommunity.org/en/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f
https://www.echocommunity.org/en/resources/f18a5550-662c-4838-86b4-a1b8a2b2347f


ออกซเิจนและเปลวไฟโดยตรง รวมถงึลกัษณะการออกแบบทีเ่ช ือ่มตอ่ชอ่งควบแน่นทีใ่ชเ้ก็บนํา้สม้ควนัไมจ้ากควนั มี

เตาเผาแบบอืน่อกีมากมาย รวมถงึแบบทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย แตเ่บือ้งตน้คอืถงัขนาด 200 ลติร (Burnette, 2013) 

**หมายเหต:ุ เตารปูแบบนีจ้ะแยกแหลง่ความรอ้นหลกัออกไป โดยเตาเผานีอ้อกแบบมาเพือ่ใหต้ัง้บนไฟ หรอืแหลง่

ความรอ้น และหลกีเลีย่งการสมัผสัโดยตรงระหวา่งเปลวไฟและวสัดคุารบ์อนทีอ่ยูข่า้งใน (ดูกลบัไปทีภ่าพที ่1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  เตานีม้คีวามสูง 90 ซม. และเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 59 ซม. มปีล่องไฟดา้นในทีช่ว่ยดงึควนัออกมาเพือ่น าผ่านไปส่วนชอ่ง
ควบแน่น แลว้กลบัเขา้ไปใหม่ทางชอ่งดา้นบนของเตาเพือ่ท าการเผาไหมค้ร ัง้ทีส่อง  

ภาพที ่5 ดา้นในของเตาเผา „do-all‟  เชือ้เพลงิ 
(วสัดุทีม่คีารบ์อนเป็นส่วนประกอบ) ใส่ไวด้า้นในและ
รอบๆปล่องควนั โดยปิดไวใ้หส้นิททัง้หมดเพือ่ป้องกนั
ไม่ใหส้มัผสัถูกเปลวไฟและออกซเิจน  

ภาพที ่6 ขอ้มูลการออกแบบของปล่องควนัดา้นใน  

https://www.echocommunity.org/en/resources/069529b4-0ce4-475c-99b8-326957e3afa7


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

ผลผลติของถา่นไบโอชาร ์

เตาเผานีอ้อกแบบมาสาํหรบัปรมิาณ 250 ลติร เมือ่ใสเ่ศษไมข้นาดเล็กจนเต็ม (เชน่ ตะเกยีบทีใ่ชแ้ลว้จากตลาดทีอ่ยู่

ใกลเ้คยีง) เราพบวา่เตาสามารถบรรจวุสัดแุหง้ไดป้ระมาณ 35 กโิลกรมั หลงัจากกระบวนการไพโรไลซสิประมาณ 4 

ช ัว่โมงแลว้ ผลผลติถา่นไบโอชารท์ีป่ระมาณ 10 กโิลกรมั และนํา้สม้ควนัไมด้บิประมาณ 10 ลติร  

 

สรปุ 

สิง่สาํคญัทีท่าํใหถ้า่นไบโอชารแ์ตกตา่งจากถา่นทัว่ไปคอืวตัถปุระสงคก์ารนําไปใชง้าน ซึง่โดยทัว่ไปแลว้จะใชเ้พือ่เป็น

วสัดปุรบัปรงุดนิ และเป็นวสัดทุีท่าํใหเ้กดิ “ความเป็นกลางทางคารบ์อน” ดว้ยเหตนีุ ้จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะยํา้อกีคร ัง้วา่

ถา่นไบโอชารใ์นรปูแบบนีจ้ะสามารถนํามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนส์งูสดุจากวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรในฟารม์ เช ือ้เพลงิ 

(วสัดอุนิทรยีท์ีม่คีารบ์อนเป็นองคป์ระกอบหลกั) ทีผ่ลติขึน้เพือ่เป้าหมายการผลติถา่นไบโอชารอ์ยา่งเดยีวถอืเป็นความ

ลม้เหลวในแง่ของการกกัเก็บคารบ์อน ดงัน้ัน เราขอแนะนําวา่ควรใชเ้ศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรในฟารม์และ

ผลผลติทีเ่หลอืใชอ้ยา่งอืน่สาํหรบัการผลติถา่นไบโอชาร ์ 

 

  

ภาพที ่7 ขอ้มูลการออกแบบของชอ่งควบแน่นที่

เช ือ่มตดิดา้นขา้ง (ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 17 ซม.) 
ออกแบบใหเ้ชือ่มต่อกบัท่อน า้เพือ่การหมุนเวยีนน า้
เย็นใหไ้หลผ่าน ดา้นล่างของชอ่งจะเป็นทีเ่ก็บน า้สม้
ควนัไมท้ีเ่กดิจากการควบแน่น โดยรองเก็บจากส่วนที่

ไหลออกจากวาลว์  
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