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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการน้าถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวมาประยุกต์ใช้กับการอุ้มน้้าในดิน ซึ่งมีการ

ผลิตถ่านไบโอชาร์จากเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตร  ให้ได้ปริมาณของถ่านไบโอชาร์ที่มากที่สุด แล้วน้าถ่านถ่านไบโอชาร์ที่ได้ไป
ทดสอบความสามารถในการอุ้มน้้าในดิน โดยใช้ทรายแทนดินในอัตราส่วน 0, 5, 10, 15 และ 20 g 

ผลการทดสอบพบว่า ถ่านไบโอชาร์ที่ได้จากเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตรได้ปริมาณถ่านไบโอชาร์ มีค่าเท่ากับ 45% และ
ผลการทดสอบความสามารถในการอุ้มน้้าในดินพบว่าเมื่อใช้ถ่านไบโอชาร์ผสมกับทรายในปริมาณต่าง ๆ มีค่าเท่ากับ 32, 50, 80, 88 
และ 99% ตามล้าดับ อัตราส่วนของถ่านไบโอชาร์ ถ้าเลือก ใช้ 10% ถ้าเป็นดินทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 100 จะสามารถอุ้มน้้าได้ 80% 
และจะเก็บความชื้นได้ 104 ช่ัวโมง 

ค้าส้าคัญ:  ไบโอชาร,์ การผลติถ่านชีวภาพ, ฟางข้าว, อาคาร, การอุ้มน้้าในดิน 

Abstract 
This research aims to study the production of biochar from stubble and rice straw applied to the water 

in the soil. The production of charcoal burning in steel 200-liter tank has a maximum volume of charcoal, Then 

activated biochar, who has to test its ability to hold water in the soil. Using sand instead of soil and biochar at a 

ratio of 0 , 5, 10, 15 and 20 g. 

The results showed that biochar Bright tasty at the steel 200-liter tank liters is equal to 45% and test its 

ability to hold water in the soil is found when using biochar for water holding capacity with the sand and biochar 

in various quantities equal to 32 , 50 , 80, 88  and 99% respectively. If the soil through a sieve No. 100 is 10%, 

water holding capacity equal to 80% and retain moisture is 104 hours. 

Keywords : Keyword : Biochar, Biochar Production, Rice straw, Building, Water Holding in Soil 

1. ที่มาและความส้าคัญ 

การกักเก็บน้้าในดินท่ีใช้ท้าการเพาะปลูกทั่วไป ของประเทศไทยส่วนใหญ่มักขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
โครงสร้างของดินไม่ดี แน่นทึบ ไม่อุ้มน้้า มีจุลินทรีย์ในดินน้อย  จึงต้องมีการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้้าของดิน
จ้าเป็นต้อง [2,3] อย่างไรก็ดียังพบว่าประเทศไทยมีชีวมวลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปี  2554 มากถึง 102 ล้านตัน และยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือมีการจัดการที่ดีถึง 64.74 ล้านตัน ซึ่งข้าวจ้านวนมหาศาลที่ประเทศไทยผลิตออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้น  
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ส่วนท่ีเหลือจากการเกี่ยวข้าวคือ “ฟางข้าว” จ้านวนมหาศาลเช่นกัน [2,3] เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้วิธี “เผาท้าลาย” ซึ่งนับว่า
เป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมาก ขณะนี้พบว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถน้าวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นถ่าน
ชีวภาพเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงดินและเป็นการกักเก็บคาร์บอนลงดินช่วยลดก๊าซเรือนกระจก [1,5]  

งานวิจัยนี้สนใจในการน้าตอซังและฟางข้าวมาผลิตถ่านไบโอชาร์ (biochar) มาประยุกต์ใช้กับการอุ้มน้้าในดิน โดยการเผาจาก

เตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตรให้ได้ปริมาณของถ่านไบโอชาร์ที่มากท่ีสุด แล้วน้าถ่านถ่านไบโอชาร์ที่ได้ไปทดสอบความสามารถใน

การอุ้มน้้าในดิน โดยใช้ทรายแทนดินผสมกับถ่านไบโอชาร์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับการกั กเก็บน้้าใน

การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้ในอาคารให้มีความสามารถในการเก็บน้้าได้นาน จะได้ประหยัดและไม่ต้องให้น้้าบ่อยๆ 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาผลติไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวจากเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตรเพื่อการอุ้มน้้าในดิน  

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1. ฟางข้าว  

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ้านวนมาก  ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส้าคัญ 
ได้แก่ ข้าว เนื่องจากสามารถเพาะปลูกและได้ผลผลิตเป็นจ้านวนมากต่อปี ท้าให้มีวัสดุชีวมวลเหลือท้ิงจ้านวนมากในขบวนการของการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะโดยทั่วไปของฟางข้าวมีขนาดเล็กยาวแต่กลวงเป็นวัสดุเหลือท้ิงที่ได้มาหลังการเก็บ
เกี่ยว โดยถ้าเกี่ยวข้าวด้วยแรงคน ฟางข้าวจะกองอยู่บริเวณลานตากข้าวตามหมู่บ้าน แต่ถ้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ฟางข้าวจะถูกท้ิงไว้
ในนาข้าว ซึ่งฟางข้าวนับว่าเป็นแหล่งอินทรีย์วัตถุท่ีหาได้ง่ายในท้องนา [6] 

3.2. พื้นที่เพาะปลูกข้าว  

พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งประเทศในปี 2552 มีจ้านวน 69.81 ล้านไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกได้ปริมาณ 
31.72 ล้านตัน และมีปริมาณฟางข้าว 37.75 ล้านตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ผลผลิตมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคเหนือ และภาค
กลาง ขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตข้าวน้อย จังหวัดที่มีผลผลิตข้าว และปริมาณฟางข้าวมากที่สุด 5 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี รองลงมา 
เป็นนครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตามล้าดับ [6] 

3.3. ปริมาณฟางข้าว  

  โดยทั่วไปปริมาณผลผลิตฟางข้าว พบว่า นาข้าวที่ได้รับผลผลิต ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม จะมีปริมาณฟางข้าวน้้าหนัก 
1,200 กิโลกรัม หรือคิดเป็น 120% ของน้้าหนัก ในการท้านาครั้งจึงท้าให้การเผาฟางข้าวกลายเป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็วท่ีสุด 
คาดว่าประมาณ 1 ใน 3 ของส่วนที่เหลือถูกเผาทิ้ง จากข้อมูลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552 มีปริมาณฟาง
ข้าวเกิดขื้นทั้งหมดประมาณ 37.75 ล้านตัน เป็นปริมาณฟางข้าวที่น้าไปใช้ประโยชน์ประมาณ  11.78 ล้านตัน และปริมาณฟางข้าว
คงเหลือท่ียังไม่ได้น้ามาใช้งานประมาณ 25.97 ล้านตันต่อปี [6] 

3.4. ไบโอชาร์  
ไบโอชาร์ (Biochar) หรือถ่านชีวภาพ คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจาก ชีวมวล (Biomass, วัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตร เช่น เหง้ามันส้าปะหลัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด ก่ิงไม้ เป็นต้น) ผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อนโดยไม่ใช้ออกซิเจน 

หรือใช้น้อยมาก (ไพโรไรซิส, Pyrolysis) ซึ่งมีสองวิธีหลักๆ คือการแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการ

แยกสลายอย่างช้าที่อุณหภูมิเฉลีย่ 500 องศาเซลเซียส จะได้ผลผลิตของถ่านชีวภาพมากกว่า 50% แต่จะใช้เวลาเป็นช่ัวโมง ซึ่งต่างจาก 
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วิธีการแยกสลายอย่างเร็วที่อุณหภูมิเฉลี่ย 700 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาเป็นวินาที ผลผลิตที่ได้จะเป็นน้้ามันชีวภาพ (bio-oil)             

60% แก๊สสังเคราะห์ (syngas) 20% และถ่านชีวภาพ 20% [4] 

ถ่านชีวภาพ มีความหมายต่างจากถ่านทั่วไป (charcoal) ตรงจุดมุ่งหมายการใช้ประโยชน์ คือถ่านทั่วไปจะหมายถึง

ถ่านที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง ขณะที่ไบโอชาร์คือถ่านที่ใช้ประโยชน์เพื่อกักเก็บคาร์บอนลงในดินและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน 

เนื่องจากคุณสมบัติของถ่านชีวภาพ คือมีรูพรุนตามธรรมชาติเมื่อใส่ลงในดินจะช่วยการระบายอากาศ การซึมน้้า การอุ้มน้้า ดูดยึดธาตุ

อาหาร เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ลดความเป็นกรดของดิน นอกจากนี้  ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้สูงขึ้น ท้าให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย                

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครัวเรือน ชุมชนและองค์ส่วนท้องถิ่น  [7] 

ถ่านชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ย แต่ลักษณะถ่านที่เป็นรูโพรงเมื่อน้าถ่านมาผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก รูโพรงนี้เมื่ออยู่ในดินจะ

ช่วยเก็บธาตุอาหารจากปุ๋ย และเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้นาน ซึ่งจะช่วยให้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง

ได้ ในการผสมถ่านที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ลงไปในดิน จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากถ่านชีวภาพเป็นคาร์บอน มีความทนทาน

ต่อการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และสูญหายไปจากดินได้ยาก ดังนั้นจึงสะสมอยู่ในดิน เป็นการเพิ่มคาร์บอนให้แก่ดินแทนที่จะเผา

กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอันเป็นตัวการหนึ่งของภาวะโลกร้อน [1,4] 

3.5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดาบตรี พินิพนท์ ปิตุยะ [8] ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด

เพชรบุรี เปิดเผยถึงการด้าเนินงานในโครงการผลิตถ่านชีวภาพไบโอซาร์ เพื่อการปรับปรุงบ้ารุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้เพื่อการ

เพาะปลูกพืช เมื่อใส่ถ่านชีวภาพลงในดิน จะสามารถกักเก็บคาร์บอนซึ่งมีสภาพเสถียรให้อยู่ในดินได้เป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น

ถ่านชีวภาพยังช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ท้าให้มีโอกาสเพิ่มรายได้มากขึ้น  ปานใจ สื่อ

ประเสริฐสิทธ์ิ และคณะ [9] ได้การศึกษาการผลิตถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์โดยใช้ตัวประสาน 3 ชนิด คือ กากไขมัน แป้งมันสา

ปะหลัง และกากน้าตาล สรุปได้ว่า ถ่านชีวภาพจากต้นไมยราบยักษ์จัดเป็นพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง งานวิจัย

นี้ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการเผาถ่านไบโอชาร์ได้ เสาวคนธ์ เหมวงษ์ [10] ได้ท้าการวิจัยศึกษา ผลของถ่านชีวภาพจากไม้ไผ่ และ

แกลบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 โดยการใส่ถ่านชีวภาพลงในดิน จากผลการศึกษานี้มี

แนวโน้มให้เห็นว่า การใส่ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมจะท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และผลผลิตข้าวได้ดีกว่า

การใส่ปุ๋ยเคมีในนาข้าวเพียงอย่างเดียว ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์ [11] ได้ท้างานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ การประยุกต์ถ่านชีวภาพใน

การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร” จากการแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างการเรียนรู้ร่วมกันน้ีท้าให้นักวิจัยและเกษตรกรมีความสนใจและ

เกิดแรงจูงใจในการใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียว  เพราะนอกจากช่วยปรับปรุงดินแล้วยังช่วยลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาการน้าถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวมาประยกุต์ใช้กับการอุ้มน้้าในดิน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
4.1.การสร้างอุปกรณส์้าหรับการเผาถ่านไบโอชาร์ 

เตาเผาถ่านไบโอชาร์ มลีักษณะดังรูปที่ 1และ 2 ประกอบด้วย  

1. ถังเหล็ก ถังที่ 1 เป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ความสูง 87 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 cm เจาะรูรอบก้นถัง ขนาด

แต่ละรูกว้าง 3 cm ระยะหา่ง 10 cm  
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2. ถังเหล็ก ถังที่ 2 ขนาดความสูง 55 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 cm เจาะรรูอบปากถัง ขนาดแต่ละรูกว้าง 3 cm 
ระยะห่าง 13 cm 

3. เจาะฝาปดิถังที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 cm เจาะรตูรงกลางกว้าง 2 น้ิว ท้าขอบให้สูง 3 cm ขึ้นเพื่อใช้ต่อ

ปล่องควัน  

4. ท่อเหล็ก "ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลาง 2 น้ิว ยาว 1 m ส้าหรับท้าปล่องควัน 

5. ฐานรองถัง เป็นก้อนอิฐหรือแท่งวัสดุที่สามารถรับน้้าหนักถังเหล็กได้ 

               
 

                 รูปที่ 1:  แบบเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตร                         รูปที่ 2:  เตาเผาถ่านไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตร 

 

4.2. วิธีการผลิตถ่านไบโอชารจ์ากตอซังและฟางข้าว 
1.  น้าถัง 2 ไปตั้งบนฐานรองถัง น้าตอซังและฟางข้าวส่วนที่จะผลิตเป็นถ่านไบโอชาร์ซึ่ง ใส่ลงในถัง 2 ให้เต็มและน้าถัง 1 

มาครอบถัง 2 มีช่องว่างระหว่างถัง 1 และถัง 2 ใส่เศษวัสดุเหลือใช้ลงในช่องว่างและด้านบนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้พลังงานความร้อน  
2.  จุดไฟท่ีเศษวัสดุด้านบนเพื่อให้ลุกไหม้โดยรอบ  
3.  ปิดฝาด้านบนเพื่อควบคุมให้อากาศไหลเข้าจากด้านล่างของถัง 1 ที่เจาะรูไว้เท่านั้น พร้อมกับเสียบปล่องควันเพื่อ

ดูดอากาศ ขั้นตอนนีเ้พื่อควบคุมให้การเผาไหม้ใช้อากาศน้อยที่สุด 
4.  ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มปิดฝาถังจนการลุกไหม้ที่เกิดจากแก๊สดับลง ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ทิ้งไว้ประมาณ 3 ช่ัวโมง 

เมื่อถังเย็นลงจึงเก็บตัวอย่าง 
5.  ระหว่างการผลิตถ่านจากเตาเผาใช้อุปกรณก์ารวัดอุณหภมูิอินฟาเรด (Infrared Thermometer) เพื่อทดสอบหาค่า

อุณหภูมิที่ใช้ในการผลิตถ่านท่ีเหมาะสม โดยวัดที่เวลา 0 – 60 นาที (วัดทุกๆ 5 นาที)  
 

38 

cm. 

55 

cm. 

10 

cm. 

87 

cm. 

50 

cm. 

20 

cm. 

ตะแกรงเหล็ก 

ถังเหล็ก (ถัง2) 

ถังขนาด200ลิดร 

(ถัง1) 

ท่อเหล็กปล่อง

ควัน 
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    รูปที่ 3: การวัดอณุหภูมิการเผาไหม้จากเตาเผาถ่านไบโอชาร์              รูปที่ 4:  ผลผลิตถ่านไบโอชาร์จากเตาเผาแบบ 200 ลิตร 

 
4.3. การทดสอบการอุ้มน้า้ของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าว 

1. น้าทราย 100 g ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 แต่ละขนาดมาใส่ในอุปกรณ์ทดสอบการวัดปริมาณการอุ้ม
น้้า มาผสมกับถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าวในอัตราส่วน 5, 10, 15, 20 g ดังรูปที่ 5 และ 6 

2. ตวงน้้าปริมาณ 100 ml ลงในบีกเกอร์ขนาด 600 ml แต่ละใบแล้วเทลงในอุปกรณ์ที่ใส่ตัวอย่างทดสอบ แต่ละชนิด
พร้อม ๆ กัน 

3. สังเกตความเร็วของน้้าที่ไหลอุปกรณ์ที่ใส่ตัวอย่างทดสอบการไหลของน้้า ปล่อยให้น้้าไหลจากอุปกรณ์ทดสอบการ
ไหลของน้้านาน 2 นาที แล้วน้าน้้าไปตวงหาปริมาตร เก็บข้อมูลผลการทดสอบ และน้าไปเขียนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 

 

           
 
  รูปที่ 5: ถ่านไบโอชารต์อซังและฟางข้าวบดละเอียด           รูปที่ 6: การวัดปริมาณการอุ้มน้้าของถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าว 

4.4. ทดสอบวัดการเปลี่ยนแปลงความช้ืนในดินของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าว 
1.  น้าตัวอย่างส่วนผสมทั้งหมด มาใส่ภาชนะที่มีการระบายน้้าได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมเช่นเดียวกับการทดการทดสอบ

การอุ้มน้้า คือใช้ของถ่านไบโอชาร์ ปริมาณ 5 , 10, 15 และ 20 g ผสมกับทราย ผ่านตะแกรงเบอร์ 8, 16, 30, 50 และ เบอร์ 100 
แสดงดังรูปที ่15 ถึง 18 

2.  ใช้เครื่องมือวัดความช้ืนวัดการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน 
3.  เก็บข้อมูลผลการทดสอบทุก 8 ช่ัวโมง เป็นเวลา 10 วัน และน้าไปเขียนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 
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รูปที่ 7: การวัดการเปลี่ยนแปลงความช้ืนในดิน 
5. ผลและวจิารณ์ 

จากการทดลองผลติไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวเพื่อการอุ้มน้้าในดิน  ผลการทดลองดังนี ้
 

5.1. การผลิตถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าว 

จากการทดลองอุณหภูมิของการเผาไหม้จากเตาไบโอชาร์แบบ 200 ลิตร ผลการทดลองจับความร้อนทุก 5 นาที ค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิภายในระยะเวลา 60 นาที สูงสุดที่ 603 องศาเซลเซียส ที่เวลา 15 นาที  และต่้าสุดที่ 485 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 60 นาที 
แสดงดังรูปที่ 8 

 
 

      
   รูปที่ 8: อุณหภูมิในเตาเผาไบโอชาร์แบบ 200 ลิตร        รูปที่ 9: เปอร์เซ็นต์ผลผลิตจากเตาเผาไบโอชาร์แบบ 200 ลิตร         
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การเผาจากเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตร จากการทดลองอัตราที่ได้ผลผลิต ผลการทดลองผลิตถ่านไบโอชาร์จ้านวน 
3 ครั้ง ค่าเฉลี่ยผลผลิตที่ได้มีค่าเท่ากับ 45%  สูงสุดที่ 46% และต่้าสุดที่ 41% แสดงดังรูปที ่9 

 
5.2. การทดสอบการอุ้มน้้าของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าว 

ทดสอบปริมาณการอุ้มน้้าในดิน เมื่อใช้ถ่านไบโอชาร์ผสมกับทรายที่ผ่านขนาดของตะแกรง (Sieve)  มาตรฐาน 
ASTM ส้าหรับร่อนทรายเบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 ในอัตราส่วน 0%, 5%, 10%, 15% และ 20% แสดงดังรูปที ่10 ถึง 14 

 

     
     รูปที่ 10: ปริมาณการอุ้มน้้าของถ่านไบโอชาร์ผสมทราย                 รูปที่ 11: ปริมาณการอุ้มน้า้ของถ่านไบ โอชาร์ผสมทราย 
                 ที่ผ่านตะแกรงเบอร ์8          ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 16 
 

ผลการทดลองการอุ้มน้้าในดินของส่วนผสมถ่านไบโอชาร์กับทรายเบอร ์8 จ้านวน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 0%, 5%, 10%, 
15% และ 20% ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีค่าเท่ากับ 18%, 49%, 83%, 92%, และ 99% ตามล้าดับ ดังรูปที ่10 

 
ผลการทดลองการอุ้มน้้าในดินของส่วนผสมถ่านไบโอชาร์กับทรายเบอร์ 16 จ้านวน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 0, 5, 10, 15 

และ 20 g ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีค่าเท่ากับ 30%, 38%, 85%, 90%, และ 97% ตามล้าดับ ดังรูปที ่11 
     

    
 
รูปที่ 12: ปริมาณการอุ้มน้้าของถา่นไบโอชารผ์สมทราย                 รูปที่ 13: ปริมาณการอุ้มน้า้ของถ่านไบ โอชาร์ผสมทราย 
            ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 30     ที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 50 
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ผลการทดลองการอุ้มน้้าในดินของส่วนผสมถ่านไบโอชาร์กับทรายเบอร์ 30 จ้านวน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 0, 5, 10, 15 
และ 20 g ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีค่าเท่ากับ 31%, 49%, 86%, 95%, และ 99% ตามล้าดับ ดังรูปที ่12 

ผลการทดลองการอุ้มน้้าในดินของส่วนผสมถ่านไบโอชาร์กับทรายเบอร์ 50 จ้านวน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 0, 5, 10, 15 
และ 20 g ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีค่าเท่ากับ 33%, 57%, 71%, 79%, และ 97% ตามล้าดับ ดังรูปที ่13 

 

รูปที่ 14 : ปริมาณการอุ้มน้้าของถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางขา้วผสมทรายที่ผา่นตะแกรงเบอร์ 100 

ผลการทดลองการอุ้มน้้าในดินของส่วนผสมถ่านไบโอชาร์กับทรายเบอร์ 100 จ้านวน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 0, 5, 10, 15 
และ 20 g ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีค่าเท่ากับ 32%, 50%, 80%, 88%, และ 99% ตามล้าดับ ดังรูปที ่14 

5.3. ทดสอบวัดการเปลี่ยนแปลงความช้ืนในดินของถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าว 
ผลการทดสอบวัดการเปลีย่นแปลงความช้ืนของถ่านไบโอชาร์ ปริมาณ 5, 10, 15 และ 20 g ผสมกับทรายผ่านตะแกรง

เบอร์ 8, 16, 30, 50 และ เบอร์ 100 แสดงดังรูปที ่15 ถึง 18 

ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าวปริมาณ 5  g ผสมกับทรายผ่านตะแกรง
เบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 มีค่าความช้ืนที่ 50% ที่เวลาเฉลีย่ 44 ช่ัวโมง สามารถกักเก็บความช้ืนได้สูงสุด 88 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 15 

 

      

      รูปที่ 15: การเปลี่ยนแปลงความช้ืนกรณีถ่านไบโอชาร์ 5 g           รูปที่ 16: การเปลี่ยนแปลงความช้ืนกรณีถ่านไบโอชาร์ 10 g 
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ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าวปริมาณ 10 g ผสมกับทรายผ่านตะแกรง
เบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 มีค่าความช้ืนที่ 50% ที่เวลาเฉลี่ย 72 ช่ัวโมง สามารถกักเก็บความช้ืนได้สูงสุด 144 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 16 

 

 

      รูปที่ 17 : การเปลี่ยนแปลงความช้ืนกรณีถ่านไบโอชาร์ 15g          รูปที่ 18 : การเปลี่ยนแปลงความช้ืนกรณีถ่านไบโอชาร์ 20 g 

ผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงความช้ืนของถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าวปริมาณ 15 g ผสมกับทรายผ่านตะแกรง
เบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 มีค่าความช้ืนที่ 50% ที่เวลาเฉลี่ย 104 ช่ัวโมง สามารถกักเก็บความช้ืนได้สูงสุด 208 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 17 
ส้าหรับไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าวปริมาณ 20 g ผสมกับทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 8, 16, 30, 50, 100 มีค่าความช้ืนที่ 50% ที่เวลา
เฉลี่ย 116 ช่ัวโมง สามารถกักเก็บความช้ืนได้สูงสุด 232 ช่ัวโมง ดังรูปที่ 18 

เมื่อน้าไปประยุกต์ใช้กับการกักเก็บน้้าในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ที่ ใช้ในอาคาร เมื่อให้น้้าไปแล้วและปล่อยให้ค่า

ความชื้นในดินลดลงเหลือ50% จึงให้น้้าใหม่  จึงเห็นได้ว่าการใช้ถ่านไบโอชาร์ตอซังและฟางข้าว สามารถในการเก็บน้้าได้นานขึ้น จะได้

ประหยัดน้้าและไม่ต้องให้น้้าบ่อย ๆ 

6. สรุปผล 
จากการทดลองผลิตไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวเพื่อการอุ้มน้้าในดิน สรุปผลได้ดังนี้ คือ 

6.1. สามารถน้าถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวมาประยุกต์ใช้กับการอุ้มน้้าในดินได้ 

6.2. สามารถเปรียบเทียบเพื่อการผลิตถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าว ผลการทดสอบพบว่า ถ่านไบโอชาร์ที่ได้จาก

เตาเผาไบโอชาร์แบบถัง 200 ลิตร ได้ปริมาณถ่านไบโอชาร์มากกว่าแบบอ่ืน มีค่าเท่ากับ 45% 

6.3. จากผลการทดสอบความสามารถในการอุ้มน้้าในดินพบว่าเมื่อใช้ถ่านไบโอชาร์ผสมกับทรายในปริมาณต่าง ๆ ในอัตราส่วน 

0, 5, 10, 15 และ 20 g ได้ค่าเฉลี่ยการอุ้มน้้าของดินมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส้าหรับส่วนผสมดินท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 100 มีค่า

เท่ากับ 32%, 50%, 80%, 88% และ 99% ตามล้าดับ 

6.4 จากทดสอบวัดการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินของถ่านไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าว นั้นพบว่า หากเพิ่มปริมาณถ่านไบ

โอชาร์ ก็จะท้าให้ดินมีความสามารถเก็บกักความช้ืนได้นานข้ึน จากอัตราส่วนท่ีทดลองผสม 5, 10, 15 และ 20 g สามารถเก็บความชื้น

ที่ 50% ที่เวลาเฉลี่ย 44, 72, 104 และ 116 ช่ัวโมง ตามล้าดับ 

6.5. อัตราส่วนของถ่านไบโอชาร์ ถ้าเลือก ใช้ 10% ถ้าเป็นดินทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 100 จะสามารถอุ้มน้้าได้ 80% และจะ

เก็บความช้ืนได้ 104 ช่ัวโมง 
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7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ส้าเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดีนั้น คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปีงบประมาณ 2559 ในการท้าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ               

พัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิจัยน้้าส้าเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้ง

ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีส่วนร่วมในการทดลอง เก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือ นายจักรกฤษ  พันธ์หนองหว้า                            

นางสาวนิรชา ธนาภัทรวรโชติ และนายวุฒิพร  พรพุทธศรี มา ณ ที่น้ีเป็นอย่างสูง 
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