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บทคดัย่อ 

การใส่ถ่านชวีภาพลงในดนิเป็นเทคโนโลยหีนึ่งที่ได้รบัความสนใจเพื่อปรบัปรุงดนิในนาขา้ว การศกึษาครัง้นี้มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของการใส่ถ่านต่อการเจรญิเตบิโต และประสทิธภิาพการใชปุ้๋ ยไนโตรเจนของขา้ว รวมทัง้ผลต่อ
คุณสมบตัทิางเคมขีองดนิ โดยปลกูขา้วพนัธุ ์ชยันาท 1 ในเรอืนทดลอง กรรมวธิใีนการทดลองประกอบดว้ย 4 กรรมวธิ ีดงันี้ 
1) ดนิอย่างเดยีว, 2) ปุ๋ ยเคม,ี 3) ถ่านไมไ้ผ่ และ4) ถ่านแกลบ จากการศกึษาพบว่า ถ่านไมไ้ผ่มคี่า pH สูงกว่าถ่านแกลบแต่
ค่า CEC ต ่ากว่าถ่านแกลบ เนื่องจากถูกเผาดว้ยอุณหภูมทิีแ่ตกต่างกนั  ขา้วเมือ่อายุ 30 วนัหลงัปกัด า พบว่า ถ่านแกลบให้
น ้าหนกัแหง้ของขา้วสงูกว่าการใส่ปุ๋ ยเคม ี(P<0.01) เมือ่อายุ 60 วนัหลงัปกัด า กรรมวธิทีีใ่ส่ปุ๋ ยเคมมีคีวามสงู จ านวนหน่อต่อ
กอ และน ้าหนกัแหง้ของขา้วสูงกว่าการใส่ถ่านไมไ้ผ่ และถ่านแกลบ ดงันัน้การใส่ปุ๋ ยเคมใีนนาขา้วจะถูกใชช้่วงหลงัจาก 30 
วนัหลงัปกัด า เมือ่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า กรรมวธิทีีใ่ส่ปุ๋ ยเคมมีนี ้าหนักแห้งต้นขา้ว และน ้าหนักแหง้ทัง้หมดสูงสุด แต่ไม่มี
ความแตกต่างของผลผลติขา้วในระหว่างกรรมวธิี อย่างไรกต็าม ค่า HI และ NUE ในกรรมวธิกีารใส่ถ่านไมไ้ผ่ และถ่าน
แกลบ สูงกว่ากรรมวธิทีีใ่ส่ปุ๋ ยเคม ี(P<0.01) จากผลการศกึษานี้มแีนวโน้มใหเ้หน็ว่า การใส่ถ่านชวีภาพร่วมกบัปุ๋ ยเคมทีี่
เหมาะสมจะท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพการใชปุ้๋ ยไนโตรเจน และผลผลติขา้วไดด้กีว่าการใส่ปุ๋ ยเคมใีนนาขา้วเพยีงอย่างเดยีว  

 
ค าส าคญั ถ่านชวีภาพ ผลผลติขา้ว ประสทิธภิาพการดดูใชไ้นโตรเจน 
 

Abstract 
 Biochar application on the soil is a technology that is of interest for the improvement of paddy soil. The 
objective of this study was to investigate the effects of biochar on the yield and nitrogen use efficiency of the rice 
variety Chainat 1 grown in a greenhouse experiment. The experiment consisted of 4 treatments: 1) soil alone, 2) 
chemical fertilizer, 3) bamboo biochar, and 4) rice husk biochar. This study found that the soil treated with 
bamboo biochar had a higher pH value but a lower cation exchange capacity than that of rice husk biochar due to 
different pyrolysis temperature. At 30 days after transplanting, rice husk biochar treatment resulted in higher shoot 
dry weight than the chemical fertilizer treatment (P<0.01). At 60 days after transplanting, chemical fertilizer 
treatment results were higher in height, tiller number, and shoot dry weight than bamboo and rice husk biochar 
treatments. This showed the rice uptake of chemical fertilizer after 30 days after transplanting. At final harvest, 
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shoot dry weight and total dry weight as a result of the chemical fertilizer treatment were significantly higher than 
the bamboo and rice husk biochar treatments (P<0.01). There were no significant differences in the grain yield 
between the treatments. In addition, it was found that the harvest index and nitrogen use efficiency values in 
bamboo and rice husk biochar treatments were higher than the chemical fertilizer treatment (P<0.01). The results 
of this study indicated that the application of biochar with suitable chemical fertilizer increased the nitrogen use 
efficiency and rice yield more than chemical application alone.  
 
Keywords: Biochar, Rice yield, Nitrogen use efficiency 
 
บทน า 

ประเทศไทยมีมวลชีวภาพที่เหลือจากการท า
การเกษตรหรอืการใช้ประโยชน์จ านวนมากแต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่มกัจะท าการเผาถงึแมห้น่วยงานภาครจัจะส่งเสรมิ
ใหไ้ถกลบหรอืผลติเป็นปุ๋ ยอนิทรยีใ์ชใ้นการเกษตร อย่างไร
กต็ามประเทศไทยยงัถูกโจมตจีากต่างประเทศว่าเป็นแหล่ง
ของการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (greenhouse gas) ที่
ส าคญัแหล่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะในนาขา้ว เนื่องจากมี
การใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนเพื่อเพิม่ผลผลติเป็นจ านวนมากซึ่งใน
สภาพน ้าขงั ไนโตรเจนเป็นแหล่งของการปลดปล่อยก๊าซ 
N2O และ CH4 จงึเป็นอกีสาเหตุหนึ่งอาจน ามาซึ่งการกดี
กดัทางการค้าว่าข้าวที่ผลิตจากประเทศไทยท าให้มกีาร
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจ านวนมาก นอกจากนี้ การใส่
ปุ๋ ยไนโตรเจนจ านวนมากกลบัท าให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณปุ๋ ยทีใ่ส่ลงไป เนื่องมาจาก วธิกีารใส่ 
และช่วงเวลาของการใส่ปุ๋ ยไมต่รงกบัความตอ้งการของขา้ว 
ท าให้ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจนต ่ า ดังนัน้ จึง
จ าเป็นตอ้งคดิคน้เทคโนโลยทีี่สามารถปรบัปรุงดนิ และลด
การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ปสู่บรรยากาศ  

การใชถ่้านชวีภาพ (biochar) ซึ่งไดจ้ากการเผา
มวลชวีภาพภายใต้สภาพมอีอกซิเจนต ่า [4] มาใช้ในการ
ปรบัปรุงบ ารุงดินก าลงัได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากใน
ปจัจุบนัโดยเฉพาะในแถบเอเชีย และอเมริกา ในแง่ของ
เทคโนโลยทีี่มคีวามเหมาะสมในการปรบัปรุงดนิที่มกีารผุ
พงัสงู (highly weathered) หรอืดนิทีม่สีภาพเสื่อมโทรมไป
จากเดมิ [8] เนื่องจากถ่านมคีุณสมบตัใินการหมนุเวยีนธาตุ
อาหาร และเพิม่ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร เพิ่ม

ความสามารถในการอุ้มน ้าของดนิ และปรบัปรุงคุณสมบตัิ
ทางชวีภาพของดนิจงึส่งผลเพิม่ประสทิธภิาพของการผลติ
พชื [8] [13] อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัขาดองค์ความรู้
ในการใชถ่้านชวีภาพโดยเฉพาะถ่านชวีภาพจากไมไ้ผ่ และ
แกลบซึ่งเป็นทรพัยากรทีม่อียู่ในชุมชนจ านวนมาก ในการ
ใชเ้พือ่การผลติพชื ถ่านชวีภาพจากวตัถุดบิแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบัติทาง เคมีแตก ต่างกัน  ท า ให้มีผล ต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชืแตกต่างกนัดว้ย ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ถ่านไมไ้ผ่  และถ่าน
แกลบต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ย
ไนโตรเจนของขา้ว รวมทัง้ผลต่อคุณสมบตัทิางเคมขีองดนิ 
เพือ่เป็นพืน้จานในการพฒันางานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและ
สามารถน าไปสู่การใชป้ระโยชน์โดยเกษตรกรต่อไป 
 
วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 

การทดลองนี้ท าในเรอืนทดลองโดยดนิทีใ่ชใ้นการ
ทดลองเป็นชุดดนิเรณู เนื้อดนิร่วนปนทราย (sandy loam) 
ซึ่งเก็บจากแปลงนาของคณะเกษตรและเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยันครพนม ที่ระดบัความลกึ 0-15 cm จาก
ระดบัผวิดนิ โดยมคี่า pH เท่ากบั 5.67, ค่า available P 
เท่ากบั 0.92 ppm, ค่า exchangeable K เท่ากบั 0.024 
cmol kg-1, ค่า CEC เท่ากบั และ0.99 cmol kg-1, ปรมิาณ
อินทรียวตัถุ และไนโตรเจนทัง้หมด เท่ากบั 0.40 และ
0.028% ตามล าดบั น ามาตากแดด คลุกใหเ้ขา้กนัและร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 2 มลิลเิมตร บรรจุดนิ 6 กิโลกรมั 
( น ้ า ห นั ก ดิ น แ ห้ ง )  ใ น ถั ง พ ล า ส ติ ก ซึ่ ง มี ข น า ด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 30 เซนตเิมตร  กรรมวธิใีนการทดลอง
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ประกอบดว้ย 4 กรรมวธิ ีดงันี้ 1) ดนิอย่างเดยีว 2) ปุ๋ ยเคม ี 
3) ถ่านไมไ้ผ่ และ 4) ถ่านแกลบ จดัแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 
4 ซ ้า ถ่านทีใ่ชเ้ป็นถ่านทีผ่ลติจากไมไ้ผ่ และถ่านแกลบ ซึ่ง
เผาด้วยเตาเผาที่ท าจากถังน ้ามนัขนาด 200 ลิตร ที่
อุณหภูม ิ440 และ 80 ๐C ตามล าดบั น ามาบด และร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 1 mm และน าไปวเิคราะห์คุณสมบตัิ
ทางเคม ี(pH, Cation exchange capacity, Total C และ 
N) ท าการใส่ถ่านไมไ้ผ่ หรอืถ่านแกลบลงไปในดนิอตัรา 60 
กรมัต่อถงั (1% โดยน ้าหนกั)  ตามกรรมวธิ ีและคลุกใหเ้ขา้
กบัดนิทีร่ะดบัความลกึประมาณ 10 cm เตมิน ้าใหม้คีวาม
สูง 5 เซนตเิมตร จากผวิดนิ ท าการปลูกขา้วพนัธุ์ ชยันาท 
1 โดยใช้ต้นกลา้อายุ 30 วนั ปกัด า 3 ต้นต่อถงั และให้
ปุ๋ ยเคมสีูตร 15-15-15 อตัรา 25 kg ต่อไร่ (0.106 กรมั N, 
0.106 กรมั P2O5 และ 0.106 กรมั K2O ต่อกระถาง) ในทุก
กรรมวธิยีกเวน้กรรมวธิทีี่ 1 และเมือ่ขา้วเริม่สรา้งช่อดอก
อ่อน (panicle initiation stage: PI) ในกรรมวธิทีี ่2, 3 และ 
4 ใส่ปุ๋ ยยูเรยี อตัรา 25 kg ต่อไร่ (0.130 กรมั N ต่อ
กระถาง) รกัษาระดบัน ้าให้สม ่าเสมอจนถึงระยะก่อนเก็บ
เกี่ยว 1 สปัดาห์ จึงปล่อยให้แห้ง และก าจดัวชัพืชตาม
ความเหมาะสม ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และ
วเิคราะห์ปรมิาณไนโตรเจน เมือ่ขา้วอายุ 30 และ 60 วนั
หลงัปกัด า เมือ่ระยะเกบ็เกีย่วขา้ว (120 วนัหลงัปกัด า) เกบ็
ตัวอย่างข้าวเพื่อประเมินผลผลิต และน าไปวิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจน ด้วยเครื่อง Vario Max CN 
(Elecmentor, Germeny) ทีอุ่ณหภูม ิ 1200 °C  ท าการ
ค านวณค่าประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ยไนโตรเจน (Nitrogen 
Use Efficiency: NUE) ตามสตูร [10], [11] 

 
         NUE   =     น ้าหนกัแหง้ผลผลติของขา้ว        
          ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดของขา้ว 
 
ในส่วนของดินหลังท าการปลูกข้าว เพื่อวัดหาปริมาณ
คาร์บอน และไนโตรเจนทัง้หมดในดนิ, ความเป็นกรดเป็น

ด่างของดนิ (soil pH, 1:2.5 น ้า), available P (Bray II), 
exchangeable K และ Cation exchange capacity 
(ammonium acetate, pH=7) ขอ้มูลทีไ่ด้จากการทดลอง
น ามาวเิคราะหค์่าความแปรปรวนโดยใชโ้ปรแกรม Statistix 
8 [2] และท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่โดยใช้ค่า t-value 
และ Least Significant Difference (LSD) เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างกรรรมวธิี ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 
และ 99 เปอรเ์ซน็ต์ 

 

ผลการวิจยัและวิจารณ์ 
1. คณุสมบติัทางเคมีของถ่าน 

 คุณสมบตัทิางเคมขีองถ่านไมไ้ผ่ และถ่านแกลบ
ทีใ่ช้ในการทดลอง พบว่า ถ่านไมไ้ผ่มคี่า pH สูงกว่าถ่าน
แกลบ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P<0.01) (ตารางที ่1) แต่
ค่า CEC ต ่ากว่าถ่านแกลบ ซึ่งอาจเกดิจากทีถ่่านไมไ้ผ่ถูก
เผาดว้ยอุณหภมูสิงูจงึท าใหค้่า pH สงูกว่า และค่า CEC ต ่า
กว่าถ่านแกลบ Lehmann et al. [9] ไดร้ายงานว่า การเพิม่
อุณหภูมกิารเผาจาก 310 เป็น 850 ๐C ถ่านที่ผลติจาก 
bagasse จะม ีpH เพิม่ขึน้จาก 7.6 เป็น 9.7 เช่นเดยีวกนั
กบั Lehmann [6] ซึ่งพบว่า ถ่านที่ผลิตภายใต้สภาพ
อุณหภูมติ ่ามคี่า CEC สูงในขณะที่ถ่านที่ผลติในสภาพ
อุณหภูมสิูง (> 600 ๐C) จะมคี่า CEC ต ่าหรอืไม่มเีลย  
อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาร์บอน และไนโตรเจนทัง้หมด 
และสดัส่วน C/N ระหว่างถ่านไมไ้ผ่ และถ่านแกลบไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถติ ิ(P>0.05) ในขณะทีถ่่านไมไ้ผ่มี
ปรมิาณคาร์บอนทัง้หมด (545 g  kg-1) สูงกว่าถ่านแกลบ 
(307 g  kg-1) อย่างไรกต็าม ค่าสดัส่วน C/N ของถ่านย่อม
มบีทบาทต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน และ
กจิกรรมของจุลนิทรยี์ในดนิ Lehmann et al. [7] รายงาน
ว่าเมือ่มกีารใส่ถ่านชวีภาพทีม่คี่าสดัส่วน C/N สูงจะท าให้
พืชจะดูดไนโตรเจนได้ลดลงซึ่ง เป็นผลจากการเกิด
กระบวนการ immobilization 
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 ตารางท่ี 1 คุณสมบตัทิางเคมขีองถ่านไมไ้ผ่ และถ่านแกลบ 
 

 ** = Significant differently at P<0.01, * = significant differently at P<0.05 and ns = not significantly at P>0.05. 
 

2. การ เจ ริญเ ติบโต  ผลผลิต  และ
ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าว 
 การเจรญิเตบิโตของขา้วเมือ่อายุ 30 วนัหลงัปกั
ด า พบว่า น ้าหนักแห้งของขา้วเมื่อได้รบัถ่านแกลบ (0.58 
กรมัต่อกอ) สูงกว่าขา้วทีไ่ด้รบัปุ๋ ยเคม ี(0.26 กรมัต่อกอ) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P<0.01) ในขณะที่ ความสูง 
และจ านวนหน่อต่อกอไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
(P>0.05) ระหว่างกรรมวธิ ี(ตารางที ่ 2) อาจเนื่องมาจาก 
ถ่านแกลบถูกเผาดว้ยอุณหภูมไิม่สูง จงึมคี่า C/N ratio ที่
ต ่ากว่า (ตารางที ่1) ท าใหม้สี่วนทีจุ่ลนิทรยี์ย่อยสลายได้
ง่ายและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
มากกว่าการใส่ปุ๋ ยเคมซีึง่อาจเกดิการสูญเสยีในรูปของก๊าซ
ในขณะทีร่ะบบรากของตน้กลา้ยงัดดูไปใชป้ระโยชน์ไดน้้อย 

Lehmann et al. [9] ไดร้ายงานค่า C/N ratio และปรมิาณ
ของ aromatic C ในถ่านไมโ้อ๊ค (oak wood) ถ่านจากต้น
ขา้วโพด และถ่านจากมลูสตัว์ปีก (poultry litter) ซึ่งถูกเผา
ทีอุ่ณหภูม ิ60, 350 และ 600 °C โดยถ่านทีเ่ผาทีอุ่ณหภูมิ
ต ่าจะมคี่า C/N ratio ทีต่ ่ากว่าการเผาทีอุ่ณหภูมสิูง ในขณะ
ทีป่รมิาณของ aromatic C มคี่าต ่าเมือ่เผาถ่านทีอุ่ณหภูมิ
ต ่า  

ขา้วเมื่ออายุ 60 วนัหลงัปกัด า กรรมวิธทีี่ใส่
ปุ๋ ยเคมมีคีวามสูง จ านวนหน่อต่อกอ และน ้าหนักแหง้ของ
ข้าวสูงกว่าการใส่ ถ่านไม้ไผ่  และถ่านแกลบ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ(P<0.01) ชี้ใหเ้หน็ว่า การใส่ปุ๋ ยเคมใีน
การปลกูขา้วจะถูกน ามาใชป้ระโยชน์ใชช้่วงหลงัจาก 30 วนั
หลงัปลกู เป็นส่วนใหญ่  

 

ตารางท่ี 2 ความสงู และน ้าหนกัแหง้ของขา้วทีร่ะยะ 30 และ 60 หลงัปกัด า 
 

 ** = Significant differently at P<0.01, * = significant differently at P<0.05 and ns = not significantly at P>0.05. 
 

Biochar type pH CEC Total C Total  N C/N 
cmol kg-1 g kg-1 

Bamboo  9.90 a 9.25 b 545 8.9 61.5 

Rice husk 6.78 b 23.37 a 307 10.4 29.9 
t value 7.41** 34.28* ns ns ns 

Treatment 
30 DAP  60 DAP 

Height  
(cm) 

Tiller 
number 

 Shoot DW 
(g hill-1) 

 Height 
(cm) 

Tiller 
number 

Shoot DW  
(g hill-1) 

Soil 39 4 0.38 b  65 b 10 b 18.72 c 
Chemical fertilizer 36 3 0.26 c  89 a 24 a 40.43 a 
Bamboo biochar  38 3 0.51 a  66 b 13 b 26.85 b 
Rice husk biochar 37 3 0.58 a  65 b 11 b 28.68 b 
LSD.05 
C.V. (%) 

ns 
7.98 

ns 
12.77 

0.12** 
17.69 

 18* 

16.02 
3** 

12.34 
5.14** 
11.20 
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ดงันัน้ จงึตอ้งท าการใส่ปุ๋ ยเคมใีนระยะใกลแ้ตกกอซึง่มรีะบบ
รากที่มปีระสทิธภิาพจะท าให้ขา้วสามารถใชป้ระโยชน์ธาตุ
อาหารจากปุ๋ ยได้เต็มที่ และลดการสูญเสยีธาตุอาหารโดย
การสญูเสยีในรปูของก๊าซ (denitrification) ในระหว่างทีก่าร
ปลกูขา้วดว้ย [5]  

เมื่อระยะเก็บเกี่ยว (120 วนัหลงัปกัด า) พบว่า 
กรรมวธิทีี่ใส่ปุ๋ ยเคมมีนี ้าหนักแห้งต้นขา้ว และน ้าหนักแห้ง
ทัง้หมดสูงสุด (89 และ 104.80 กรมัต่อกอ ตามล าดบั) แต่
ไม่มีความแตกต่างของผลผลิตข้าวในระหว่างกรรมวิธ ี
(P>0.05) (ตารางที ่ 3) แสดงใหเ้หน็ว่า การใส่ปุ๋ ยเคมอีย่าง
เดยีวส่วนใหญ่จะเน้นการเจรญิเติบโตทางล าต้น และใบท า
ใหน้ ้าหนกัแหง้ของผลผลติขา้วไม่แตกต่างจากกรรมวธิทีีใ่ส่
ถ่านไมไ้ผ่ และถ่านแกลบร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยเคม ี1 ครัง้ ช่วง 
PI อาจเนื่องจากการใส่ถ่านไม่ไผ่ และถ่านแกลบช่วยกกั
เก็บธาตุอาหารและปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ตรงตาม
ช่วงของความต้องการของขา้ว สอดคลอ้งกบั Lehmann et 
al. [7] ซึง่พบว่า การใส่ถ่านชวีภาพจะช่วยลดการสญูเสยีปุ๋ ย
ไนโตรเจนทีใ่ส่ลงไป และช่วยใหส้ามารถดดูใชธ้าตุอาหารได้
ดกีว่า อย่างไรกต็าม ค่าดชันีการเกบ็เกีย่ว (harvest index: 
HI) และประสทิธิภาพการใช้ไนโตรเจน (nitrogen use 
efficiency: NUE) ในกรรมวธิกีารใส่ถ่านไมไ้ผ่ (23.05 กรมั
น ้าหนกัแหง้ต่อกรมั N) และถ่านแกลบ (22.80 กรมัน ้าหนัก

แห้งต่อกรมั N) สูงกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ ยเคม ี(4.90 กรมั
น ้าหนักแหง้ต่อกรมัN) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P<0.01) 
ชี้ใหเ้หน็ว่า การใส่ถ่านชวีภาพทัง้ไมไ้ผ่ และแกลบลงไปใน
ดินที่ปลูกข้าวจะช่วยให้ข้าวมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ ย
ไนโตรเจนทีใ่ส่ในช่วงขา้วเริม่สรา้งช่อดอกอ่อน ไดด้กีว่าการ
ใส่ปุ๋ ยเคมใีนนาขา้วเพยีงอย่างเดยีว เพราะถ่านชวีภาพซึ่งมี
ค่า CEC ทีสู่งซึ่งช่วยในการดูดซบัไนโตรเจนไวแ้ละค่อยๆ 
ปลดปล่อยออกมาท าใหม้กีารสูญเสยีในรูปของก๊าซไดน้้อย
กว่าการใส่ปุ๋ ยเคมอีย่างเดยีว สอดคลอ้งกบั Van Zwieten et 
al. [12] พบว่า ขา้วสาลมีปีระสทิธภิาพการใช้ไนโตรเจน
เพิม่ขึน้เมือ่ใส่ถ่านชวีภาพร่วมกบัปุ๋ ยไนโตรเจนลงไปในดนิ  
ดงันัน้ ถ่านชีวภาพสามารถเพิ่มผลผลิตพืชหลายๆ ชนิด 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การใส่ถ่านชวีภาพร่วมกบัปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ย
อนิทรยี์ เช่น ปุ๋ ยคอก [3]  เนื่องจาก ถ่านมคีุณสมบตัทิาง
กายภาพทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื เช่น การมรีู
พรุน และพืน้ทีผ่วิสมัผสัทีส่งูท าใหส้ามารถดดูซบัธาตุอาหาร
ต่างๆ ได้มากกว่าสารอินทรยี์ทัว่ไป โดยเฉพาะความจุใน
การแลกเปลีย่นแคตไอออน นอกจากนี้ ถ่านชวีภาพยงัเป็น
แหล่งธาตุอาหาร และช่วยปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของดนิ
ทัง้ด้านกายภาพ และชวีภาพท าให้มสีภาพที่เหมาะสมต่อ
การเจรญิเตบิโต และการท ากจิกรรมของจุลนิทรยี์ในดนิ [1]

  
ตารางท่ี  3 น ้าหนกัแหง้ส่วนเหนือดนิ ผลผลติ น ้าหนกัแหง้ทัง้หมด  HI และ NUE ของขา้วทีร่ะยะเกบ็เกีย่ว (120 วนัหลงั

ปกัด า) 
 

** = Significant differently at P<0.01 and ns = not significantly at P>0.05. 
 

Treatment 
Shoot DW  Grain yield Total DW HI Total N 

(g N hill-1) 
NUE 

g DW g-1N  (g hill-1) 

Soil 21.00 b 10.13 30.95 b 0.32 a 0.513 d 19.75 b 
Chemical fertilizer 89.00 a 15.48 104.80 a 0.15 b 3.150 a 4.90 c 
Bamboo biochar  24.25 b 14.93 39.14 b 0.40 a 0.648 b 23.05 a 
Rice husk biochar 20.50 b 13.33 33.84 b 0.40 a 0.586 c 22.80 a 
LSD.05 
C.V. (%) 

8.80** 
14.22 

ns 
25.52 

10.38** 
12.44 

0.10** 

19.77 
0.058** 
1.43 

1.91** 
3.40 
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3. คณุสมบติัทางเคมีของดินหลงัการเกบ็เก่ียวข้าว 
 ผลจากการศกึษาคุณสมบตัขิองดนิหลงัเกบ็เกีย่ว
ขา้ว พบว่า ค่า pH และ exchangeable K ไม่มคีวาม
แตกต่างระหว่างกรรมวธิทีีศ่กึษา อย่างไรก็ตาม กรรมวิธทีี่
ใส่ถ่านไม้ไผ่ และถ่านแกลบมีค่าอินทรียวัตถุ (Organic 
matter: OM) และปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในดนิสูงกว่า
การใส่ปุ๋ ยเคมอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P<0.01) (ตารางที ่
4) นอกจากนี้ ถ่านไมไ้ผ่ยงัใหค้่า CEC ในดนิ (6.70 cmol 
kg-1) สูงกว่าถ่านแกลบ (3.60 cmol kg-1) ชี้ใหเ้หน็ว่า ถ่าน
ไมไ้ผ่มคี่าสดัส่วน C/N สงูกว่าท าใหม้คีวามเสถยีรทนต่อการ
ย่อยสลายโดยจุลนิทรยี์ในดนิมากกว่าถ่านแกลบซึ่งอาจมี
ส่ วนของแกลบที่ เผาไม่สมบูรณ์อยู่ ด้วยท า ให้มีการ
ปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ไดเ้รว็กว่าถ่านไมไ้ผ่  อย่างไรก็
ตาม จากการศกึษาพบว่า การใส่ถ่านชวีภาพท าใหค้่า C/N 
ratio ของดนิสูงกว่าการใส่ปุ๋ ยเคมอีย่างเดยีว (ตารางที ่4) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ่านชีวภาพช่วยชะลอการปลดปล่อย

ไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ และช่วยลดการสูญเสยีธาตุ
อาหารออกจากนาข้าวเนื่ องจากย่อยสลายได้ช้ากว่า 
นอกจากนี้หากเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองดนิก่อนปลูกและ
หลงัปลูกจะพบว่า ดนิหลงัปลูกจะมคีุณสมบตัิทางเคมดีขี ึ้น
โดยเฉพาะค่า total N, available P, exchangeable K และ 
CEC ถ่านชวีภาพโดยพื้นจานเป็นอินทรยีวตัถุชนิดหนึ่งซึ่ง
ย่อยสลายอย่างชา้ๆ ในดนิซึ่งมคีวามแตกต่างจากอินทรยี์
คาร์บอนแหล่งอื่นๆ แต่คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 
(physicochemical properties) อาจจะเหมือนกับ
อินทรยีวตัถุอื่นๆ เช่น ความคงทนของดนิ (stabilisation) 
เป็นต้น [4] อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของถ่านชีวภาพจะ
ขึ้นอยู่กบัชนิดของวตัถุดิบเริม่ต้นในการเผา ธาตุอาหารที่
เป็นองค์ประกอบในเถ้า และการปลดปล่อยธาตุอาหารของ
ถ่านชวีภาพ อาจเป็นแหล่งธาตุอาหารหลกั และธาตุอาหาร
ร อ ง ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ พื ช แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น ดิ น

 

 ตารางท่ี  4 คุณสมบตัทิางเคมขีองดนิหลงัเกบ็เกีย่วขา้ว 

** = Significant differently at P<0.01 and ns = not significantly at P>0.05. 
 

สรปุ 
 การใส่ถ่านชวีภาพไมไ้ผ่ และแกลบมคีุณสมบตัิ
ทางเคมีที่แตกต่างกัน แต่มีผลต่อการเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภาพการ ใช้ไนโตรเจนไม่แตกต่างกันอาจ
เนื่องมาจากการศกึษาเป็นเป็นเพยีงงานทดลองระยะสัน้ (3 
เดอืน) จ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาถงึผลระยะยาว อย่างไรกต็าม 
ถ่านชวีภาพเมือ่ใส่ในดนินาเพื่อการปลูกขา้วควรท าการใส่

ร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนหรอืปุ๋ ยเคม ี1 ครัง้ คอื ระยะขา้ว
เริม่สรา้งช่อดอกอ่อน จะช่วยท าใหป้ระสทิธภิาพการใช้ปุ๋ ย
โดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนเพิม่ขึน้ และผลผลติขา้วเทยีบเท่า
กบัการใส่ปุ๋ ยเคม ี2 ครัง้ (ระยะปกัด า และระยะเริม่สรา้งช่อ
ดอกอ่อน) และส่งผลใหผ้ลผลติของขา้วเพิม่ขึน้ดว้ย อย่างไร
ก็ตาม คุณสมบัติของถ่านชีวภาพขึ้นอยู่ก ับวัตถุดิบ และ
สภาพแวดลอ้มของการเผา เช่น อุณหภมูใินการเผา เป็นต้น 

Treatment 
pH 

(soil: H2O1:2.5) 
OM 
(%) 

Total N 
(%) 

C/N 
ratio 

Avail. P 
(ppm) 

Exchang. K 
(cmol kg-1) 

CEC  
(cmol kg-1) 

Soil 5.18 0.12 b 0.53 c 7.60 c 7.80 c 0.017 b 1.85 c 
Chemical fertilizer 4.59 0.08 c 0.39 d 8.12 c 83.18 a 0.016 b 4.42 b 
Bamboo biochar  5.62 0.15 a 1.50 a   16.47 a 23.16 b 0.052 a 6.70 a 
Rice husk biochar 5.55 0.16 a 0.96 b   10.33 b 11.50 c 0.024 ab 3.60 b 
LSD.05 
C.V. (%) 

ns 

4.70 
0.01** 
3.17 

0.05** 
1.79 

1.02** 
2.98 

10.65** 
10.65 

ns 
20.00 

1.54** 
11.66 
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ประเทศไทยซึ่งมกีารใช้ถ่านชวีภาพในการประกอบอาหาร
มาเป็นเวลานาน ดงันัน้ จากงานวจิยันี้เป็นพื้นจานของการ
น าถ่านชวีภาพที่ได้จากการเผาโดยวธิดี ัง้เดมิมาใช้ในการ
ปรบัปรุงดนิ และเพิม่ผลผลติพชืเพื่อสามารถใชท้รพัยากรที่
มอียู่ในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และเหมาะกบัวถิชีวี ิต
ของเกษตรกรไทย อย่างไรกต็าม จ าเป็นต้องมกีารศกึษา
เพิม่เตมิถงึอตัราของถ่านชวีภาพทีเ่หมาะสมในการผลติพชื
แต่ละชนิด และผลของการใช้ถ่านชีวภาพในแปลงของ
เกษตรกร รวมทัง้ผลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพของดนิ 
และสิง่แวดลอ้ม  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] เสาวคนธ์ เหมวงษ์. 2556. “ถ่านชวีภาพ: การกกัเก็บ

คารบ์อน และความอุดมสมบูรณ์ของดนิ”. วารสาร
เกษตรพระจอมเกล้า 31(1): 104-113. 

[2] Analytical Software. 2008. User’s Manual. 
Tallahassee: Software Analytical. 

[3] Blackwell, P., Riethmuller, G. and Collins M. 2009. 
“Biochar Application to Soil” In Biochar for 
Environmental Management, edited by J. 
Lehmann and S. Joseph, Science and 
Technology, UK. 

[4] Bruun, E.W. 2011. Application of Fast Pyrolysis 
Biochar to a Loamy Soil- Effects on Carbon  

and Nitrogen and Potential for Carbon 
Sequestration. Ph.D Thesis, The National 
Laboratory of Renewable Energy, Technical 
University of Denmark (RisØ-DTU). 

[5] Duarah, I., Deka, M., Saikai, N. and Deka Boruah, 
H.P. 2011. Phosphate Solubilizers Enhance 
NPK Fertilizer Use Efficiency in Rice and 
Legume Cultivation. 3 Biotech 1(4): 227-238.  

[6] Lehmann, J. 2007. A handful of Carbon. Nature 
447: 143–144. 

[7] Lehmann, J., de Silva Jr., Rondon, M., Steiner, C., 
Nehls, T., Zech, W. and Glaser, B. 2002. 

Nutrient Availability and Leaching in an 
Archaeological Anthorosol and Ferralsol of 
Central Amazon Basin: Fertilizer, Manure and 
Charcoal Amendments. Plant and Soil 249: 
343-357. 

[8] Lehmann, J. and Rondon, M. 2006. “Biochar Soil 
Management on Highly Weathered Soils in the 
Humid Tropics” In Biological Approaches to 
Sustainable Soil Systems, edited by N. 
Uphoff, CRC Press, FL. 

[9] Lehmann, J., Rillig, M.C., Thies, J., Masiello, C.A., 
Hockaday, W.C. and Crowley, D. 2011. 
Biochar Effects on Soil Biota – A Review. Soil 
Biology and Biochemistry 43(9): 1812-1836. 

[10] Moll, R.H., Kamprath, E.J. and Jackson, W.A. 
1982. Analysis and Interpretation of Factors 
which Contribute to Utilization. Agronomy 
Journal 74: 562–564. 

 [11] Svecnjak Z and Rengel, Z. 2006. Canola 
Cultivars Differ in Nitrogen Utilization Efficiency 
at Vegetative Stage. Field Crops Research 
97: 221–226. 

[12] Van Zwieten, L., Kimber, S., Downie, A., Morris, 
S., Petty, S., Rust, J. and Chan, K.Y. 2010. A 
Glasshouse Study on the Interaction of Low 
Mineral Ash Biochar with Nitrogen in a Sandy 
Soil. Australian Journal of Soil Research 
48(6–7): 569–576. 

[13] Yamato, M., Okimori, Y., Wibowo, I. F., Anshori, 
S., and Ogawa, M. 2006. Effects of the 
Application of Charred Bark of Acacia 
Mangium on the Yield of Maize, Cowpea and 
Peanut, and Soil Chemical Properties in South 
Sumatra, Indonesia. Soil Science and Plant 
Nutrition 52: 489–495. 




