
เรียบเรียง-ภำพ	:	ว่ำที่	ร.ต.อำทิตย์	อุ่นนำแซง
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม

ลดต้นทำุนเกษตร

 ถ ่านไบโอชาร ์ (biochar) หรือถ่านชีวภาพ  

เป็นถ่านที่ได้จากการใช้ความร้อนเผาไหม้มวลชีวภาพ 

(biomass) เช ่น วัสดุเหลือใช ้จากภาคการเกษตร  

เป็นต้น เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นถ่านไบโอชาร์ซึ่งมีคุณสมบัติ 

แตกต่างจากถ่านทั่วไป ซ่ึงสามารถใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงบ�ารุงดินเน่ืองจากมีรูพรุนสูง เป ็นท่ีอยู ่ของ 

จุลินทรีย์ในดินท่ีมีประโยชน์ต่อพืช ช่วยในการปรับสภาพ

ของดิน ทั้งการอุ้มน�้า การระบายอากาศ และลดความเป็น 

กรดด่างของดิน ท่ีส�าคัญคือมีประจุบวก (+) ท�าให้ช่วย 

ในการดดูซบัธาตุอาหารทีจ่�าเป็นต่อการเจรญิเติบโตของพชื 

และปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้าๆ ซึ่งก�าลังได้รับ

ความสนใจในขณะนี้

	 นำยอเนก	 รัตน ์รองใต ้	 เกษตรจังหวัดนครพนม	 
เปิดเผยว่ำ	 จำกท่ีประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัดนครพนม 
ประกอบอำชีพเกษตรกร	 ซึ่งกำรท�ำเกษตรกรรมส่วนใหญ  ่
ต้องประสบปัญหำต้นทุนกำรผลิตสูง	 โดยเฉพำะต้นทุนค่ำ 
ปุ๋ยเคมีที่ต้องน�ำมำใส่ยังแปลงปลูกพืช	 เนื่องจำกดินมีสภำพ 
ขำดควำมอุดมสมบูรณ์	 เพรำะมีกำรใช้ประโยชน์จำกดินที ่
ไม่ถูกวิธี	 จึงต้องใช้สำรเคมีเข้ำมำเป็นตัวช่วย	 ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นนั้น	
นอกจำกจะส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตแล้ว	 ยังส่งผลต่อสุขภำพ 
ของเกษตรกรอีกด้วยเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริม 
ให้เกษตรได้มีปุ ๋ยในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินไว้ใช้งำน	 ช่วยลด 
ค่ำใช ้จ ่ำยและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให  ้
สำมำรถแข่งขันในตลำดได้	 จังหวัดนครพนม	 โดยส�ำนักงำน
เกษตรจังหวัดนครพนม	 จึงได้จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมกำรผลิต

เกษตรนครพนมส่งเสริมเกษตรกรพร้อมก้าวสู่

“นครแห่งไบโอชาร์”

วารสาร
ส่งเสริมการเกษตร24



และกำรใช้ถ่ำนชีวภำพ	 (biochar)	 ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครพนมขึ้น	 เพื่อฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต	 และ 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้กำรใช้ถ่ำนไบโอชำร์ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี 
และเกษตรกร	 รวมท้ังกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตถ่ำน 
ไบโอชำร์ของเกษตรกรแกนน�ำ
	 เมื่อวันท่ี	 15-16	 มกรำคม	 2562	 ณ	 ห้องประชุม 
ศูนย์สำรสนเทศยำงพำรำนครพนมส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด
นครพนมจึงได้จัดให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถ่ำน 
ไบโอชำร์แก่เกษตรกรที่เข ้ำร่วมโครงกำร	 โดยมีนำยอเนก	 
รัตน์รองใต้	 เกษตรจังหวัดนครพนมเป็นประธำนพิธีเป ิด	 
ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำ	 300	 รำย	 
แบ่งเป็น	 2	 รุ่นๆ	 ละ	 150	 รำย	 และได้รับควำมร่วมมือจำก 
เกษตรกรรุ่นใหม่	 (Young	 Smart	 Farmer	 :	 YSF)	 จังหวัด
นครพนมในกำรเป็นวิทยำกรร่วมถ่ำยทอดควำมรู ้และเป็น 
พี่เลี้ยงในกำรเริ่มด�ำเนินกำรปฎิบัติในเบื้องต้นแก่เกษตรกรที ่
ร่วมโครงกำร	 นอกจำกนี้	 ยังได้มีกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำน 
ของเกษตรหลังจำกที่ได้รับควำมรู้และฝึกปฎิบัติ	 โดยส�ำนักงำน
เกษตรจังหวัดนครพนมได้สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตถ่ำนไบโอชำร	์
จ�ำนวน	1	ชุดต่อเกษตรกร	จ�ำนวน	2	รำย	
	 นำยวีรพงศ์	 วรรณลำ	 หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมและพัฒนำ
เกษตรกร	 กล่ำวว่ำ	 ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถ่ำน 
ไบโอชำร์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงกำร 
รับรู ้ควำมเข้ำใจ	 และมีองค์ควำมรู ้เพิ่มมำกข้ึนในกำรผลิต 
ถ่ำนไบโอชำร์	ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตฯ	ของเกษตรกร 
ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม	 ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปี

ของจังหวัดนครพนม	 ซึ่งมุ่งเน้นในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรในกำรปรับเปล่ียนกำรผลิต	 ท่ีเน้นกำรลดต้นทุน 
กำรผลิต	 ใช้ถ่ำนไบโอชำร์ทดแทนกำรใช้สำรเคมี	 และกำรผลิต
สินค้ำเกษตรท่ีมีควำมปลอดภัยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนที ่
ผู้บริโภคให้กำรยอมรับ	 ซึ่งหลังจำกท่ีเกษตรกรได้รับองค์ควำมรู้ 
แล้วจะเข้ำสู ่กิจกรรมในกำรเรียนรู ้กำรใช้ถ่ำนไบโอชำร์ใน
กระบวนกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 ซึ่งเกษตรกรจะได้ฝึกปฏิบัติ 
เรียนรู้ขั้นตอนวิธีกำร	 เริ่มตั้งแต่กำรจัดท�ำอุปกรณ์ในกำรเผำ	
ถ่ำนไบโอชำร์ไปจนถึงขั้นตอนของกำรน�ำไปใช้ในพื้นที่ทำง 
กำรเกษตร	 อันเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและพัฒนำกำรผลิต 
ให้มีควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น

❝

❞

เกษตรกรจะได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ขั้นตอน
วิธีการ เริ่มตั้งแต่การจัดทำ�อุปกรณ์

ในการเผาถ่านไบโอชาร์ไปจนถึงขั้นตอน
ของการน�ไปใช้ในพื้นทำี่ทำางการเกษตร

อันเป็นการลดต้นทำุนการผลิต
และพัฒนาการผลิตให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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❝
เตาเผาซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน  

คือ ส่วนฐานของเตาเผา ส่วนเตาเผา และ
ส่วนฝาครอบพร้อมปล่องควัน

❞
	 ส�ำหรับขั้นตอนในกำรผลิตถ่ำนไบโอชำร์	 เริ่มต้นจำก 
กำรจัดท�ำเตำในกำรเผำโดยจะน�ำถังเหล็กขนำด	 200	 ลิตร	 
มำตัดและประกอบเป็นเตำเผำซึ่งจะประกอบไปด้วย	 3	 ส่วน	 
คือ	 ส่วนฐำนของเตำเผำ	 ส่วนเตำเผำ	 และส่วนฝำครอบพร้อม
ปล่องควัน	 พร้อมท้ังเจำะรูเป็นรูปสำมเหลี่ยมรอบๆ	 ตัวถัง	 
ส�ำหรับวัสดุที่จะใช้ในกำรเผำถ่ำนไบโอชำร์อำจจะใช้กิ่งไม ้
ขนำดเล็ก	 หรือเศษใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรอื่นๆ	 
ในพื้นที่	โดยจะต้องใส่ให้แน่นเต็มถังเพื่อไม่ให้มีอำกำศในถังมำก
	 ใช้ฟำงข้ำววำงทับบนวัสดุดังกล่ำว	 เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
ในกำรเผำ	 เมื่อจุดไฟติดแล้วให้น�ำฝำครอบพร้อมปล่องควัน 
มำวำงปิดทับบนฝำถัง	 จะสังเกตได้ว่ำมีควันแค่เล็กน้อยตอน 
จุดไฟที่ฟำงเท่ำนั้น	ประมำณ	5	นำที	ควันก็จะหำยไป	ซึ่งขบวน
เผำแบบไบโอชำร์	 หรือ	 gasifier	 นี้จะเป็นกำรเผำแบบข้ำงบน 
ลงข้ำงล่ำงเป็นกำรเผำแบบไร้ควัน	 เปลวไฟที่ลุกข้ึนมำนั้นจะ 
มำชนก้นถังเล็กน้อย	 ซึ่งโดยปกติแล้วกำรเผำถ่ำนทั่วไปเมื่อ 
ไฟติดแล้วจะมีควันออกมำทำงปล่องควันเลย	 แต่กำรเผำด้วย 
วิธีกำรนี้ได้ท�ำกำรเจำะเป็นสำมเหลี่ยมไว้	 เพื่อให้ออกซิเจน 
จำกข้ำงนอกจะไหลเข้ำไปในถังจำกช่องสำมเหลี่ยมแล้วก็ไป 
ผสมกับควันที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ท�ำให้ช่วยเผำไหม้ควันเสียสนิท	
ท�ำให้ไม่มีควันออกมำรบกวนระหว่ำงกำรเผำ
	 ระยะเวลำในกำรเผำถ่ำนไบโอชำร์ใช้เวลำประมำณ	 
1-2	 ชั่วโมง	 ขึ้นอยู่กับว่ำใช้ไม้เนื้ออ่อนหรือแข็งมำกแค่ไหน	 
ส�ำหรับวิธีกำรสังเกตดูว่ำไฟไหม้ถึงไหนหรือว่ำไหม้ไม้หมด 
หรือยัง	 ให้สังเกตดูถังว่ำมีสีด�ำถึงบริเวณไหน	 โดยให้รอจนกว่ำ 
จะเผำเสร็จและไฟดับไปเอง	 จำกนั้นจึงเปิดฝำถังและเทถ่ำน 
ไบโอชำร์บนวัสดุที่ใช้รอง	 และตำกไว้ให้เย็น	 จำกน้ันจึงน�ำมำ 
บดให้เป็นชิ้นเล็กๆ	ก่อนน�ำไปใช้ประโยชน์
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	 ส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกถ่ำนชีวภำพสำมำรถใช้ 
ลดต้นทุนในกำรผลิตทำงกำรเกษตร	 ได้แก่	 1)	 กำรท�ำให้ถ่ำน
ชีวภำพมีขนำดเล็กที่สุด	 และคลุกเคล้ำผสมกับดิน	 2)	 ผสม
ถ่ำนชีวภำพกับปุ๋ยหมัก	 หรือปุ๋ยคอก	 ในอัตรำส่วนร้อยละ	 50	 
โดยคลุกผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 3)	 น�ำถ่ำนชีวภำพผสมกับ
ปุ๋ยหมักไปโรยลงบนดิน	 ในขั้นตอนกำรเตรียมดินก่อนปลูกพืช	 
นอกจำกคุณสมบัติในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินแล้วยังท�ำให้พืช 
แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีมำกยิ่งขึ้น
	 จำกกำรติดตำมให้ค�ำแนะน�ำและประเมินผลกำร 
ด�ำเนินกำรหลังจำกที่มีกำรผลิตและใช้ประโยชน์จำกถ่ำนไบโอชำร์	
พบว่ำ	 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจและมีควำมรู้ 
กำรผลิตถ่ำนไบโอชำร์มำกข้ึน	 โดยมีกำรต่อยอดน�ำไปใช้ลด 
ต้นทุนในกระบวนกำรผลิตพืชที่ท�ำให้มีควำมปลอดภัยได้รับ 
มำตรฐำนรองรับมำกยิ่งข้ึน	 รวมไปถึงมีจิตส�ำนึกและให้ควำม
ส�ำคัญในกำรรักษำส่ิงแวดล้อมจำกำรเผำเศษวัสดุเหลือใช  ้
ทำงกำรเกษตรที่สูญเปล่ำ	 ไปสู่กำรผลิตถ่ำนไบโอชำร์ที่มีคุณค่ำ 

ในกำรปรังปรุงบ�ำรุงดิน	 กำรลดต้นทุนกำรผลิตแก่เกษตรกร	 
นอกจำกำรส่งเสริมกำรผลิตในพื้นท่ีแล้ว	 ยังได้กำรต่อยอดไปสู ่
กำรผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์	 เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำง 
รำยได้ให้กับเกษตรกรโดยมีกำรรวมกลุ่มกันผลิตถ่ำนไบโอชำร์
อย่ำงเข้มแข็ง	สร้ำงอำชีพและรำยได้แก่เกษตรกรในพื้นที่
	 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้ถ ่ำนชีวภำพ	 
(biochar)	 ของเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม	 เป็นอีก 
โครงกำรหน่ึงท่ีด�ำเนินกำรตำมกรอบยุทธศำสตร์ของจังหวัด
นครพนม	 ในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรให้เป็นกำรผลิตที่มี 
ควำมปลอดภัย	 ในทุกพื้นท่ีของจังหวัดนครพนม	 จำกกำร 
ด�ำเนินกำรโครงกำรที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในกำรปลูกพืชในรูปแบบที่มีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น	 เกษตรกร 
มีต้นทุนในกำรผลิตท่ีลดลง	 ช่วยลดปัญหำหมอกควันท่ีเกิดจำก
กำรเผำในพื้นท่ีกำรเกษตร	 เป็นกำรช่วยกันรักษำสิ่งแวดล้อม 
ที่ส�ำคัญ	 อีกทั้งยังช่วยลดกำรใช้ปุ ๋ยเคมี	 อันเป็นปัญหำของ 
ที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของดินมำกขึ้น	 รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งมหำนครไบโอชำร ์
อย่ำงแท้จริง
	 ท้ังนี้	 เกษตรกรหรือผู ้สนใจสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิ่มเติมกำรผลิตและใช้ประโยชน์จำกถ่ำนไบโอชำร ์ได ้ที่ 
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม	 โทรศัพท์	 0	 4252	 3412	 
หรือนำยสำโรจน์	 ศรีรัตน์	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
ช�ำนำญกำร	โทรศัพท์	09	3594	3665
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