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บทคัดย่อ
กำรทำกำรเกษตรในอดีต เกษตรกรมุ่งเน้นกำรเพิ่มผลผลิตให้ได้ตำมควำมต้องกำรของตลำดโดยกำรใส่
ปุ๋ ยเคมีจ ำนวนมำกติดต่อกัน เป็ น ระยะเวลำนำนมีผลกระทบต่อคุณ สมบัติทำงกำยภำพของดิน ควำมอุดม
สมบูรณ์ของดิน และสิ่งแวดล้อม ถ่ำนชีวภำพ (biochar) ในประเทศไทยนำมำใช้เพื่อกำรหุงต้ม แต่ถูกนำมำใช้
เป็นสำรปรับปรุงดินน้อยมำก กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตถ่ำนชีวภำพเพื่อใช้ในครัวเรือนและ
ไร่นำ 2) เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับใช้ถ่ำนเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตของพืช และ 3) เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำกำรเกษตรจำกบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยให้ควำมรู้ด้ำนกำรผลิตและกำรใช้เตำเผำถ่ำนเพื่อใช้ ครัวเรือน ทั้งเตำเผำถ่ำนโดยถัง
น้ำมันขนำด 200 ลิตร และเตำชีวมวล (เตำชีวมวล 2 ชั้น และเตำนรก) กำรให้ควำมรู้ด้ำนคุณภำพของสำรอินทรีย์
กำรผลิตเตำเผำแกลบอย่ำงง่ำย และกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช มีผู้สนใจเข้ำ
ร่วมกำรฝึกอบรมทั้งหมด 138 คน โดยมีกำรสร้ำงเครือข่ำยในนำมของ “คนเอำถ่ำน NPU” ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และติดตำมกำรนำไปใช้ประโยชน์ มีกำรนำไปใช้ประโยชน์จริง จำนวน 100 คน (ร้อยละ 72) และอีก 38
คน (ร้ อ ยละ 28) ที่ ยั งไม่ได้ น ำควำมรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ เนื่ อ งจำก อยู่ระหว่ ำงกำรท ำนำ ผู้ ที่ น ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์นั้นช่วยเพิ่มรำยได้เสริมมำกกว่ำรำยได้หลัก (ร้อยละ 98) นอกจำกนี้ยังนำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำยอยู่
ระหว่ำง 1,001 – 2,000 บำทต่อเดือน มำกที่สุด (ร้อยละ 66) จำนวนผู้อบรมที่ได้นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์
100 คน นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทันที ร้อยละ 20 แต่พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้นำควำมรู้ไปใช้หลังกำร
ฝึกอบรมภำยใน 1 เดือน มำกที่สุด ร้อยละ 75 โดยส่วนมำกนำไปใช้ในครัวเรือน นอกจำกนี้ ผู้ที่เข้ำร่วมอบรม
ได้นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไปขยำยผลต่อในด้ำนให้ บริกำร/คำปรึกษำ มำกที่สุด (ร้อยละ 52) และรองลงมำ
คือ กำรประยุกต์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ (ร้อยละ 32) ในขณะที่กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ
(ร้อยละ 14)
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำให้เกิดนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีขึ้นจำนวนมำกซึ่งไม่ต่ำกว่ำ 30 คน ที่
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้ แก่ชุมชน และผู้ที่สนใจได้ ซึ่งในระหว่ำ งกำรดำเนินโครงกำรก็ได้เปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้นำควำมรู้มำร่วมถ่ำยทอดด้วย เช่น กำรทำน้ำจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง และก้อน
ปุ๋ยเบญจคุณ เป็นต้น เมื่อเกิดเครือข่ำยระหว่ำงนักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน และเกษตรกร
ทำให้จะเกิดกำรขยำยผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้ง่ำย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกได้รับควำมสนใจจำนวนมำก ดังนั้นควร
มีกำรขยำยพื้นที่ไปยังชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสกลนคร และมุกดำหำร เป็นต้น เพื่อเพิ่มเครือข่ำย
ในกำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และมีกำรนำไปใช้ประโยชน์มำกขึ้นด้วย
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ค) ดินจืด ง) และ จ) ดินที่เกิดจำกกำรกร่อนของดิน
ภาพที่ 2.20 ดินที่มีควำมเป็นกรดที่มีกำรใส่สำรปรับปรุงดิน
ภาพที่ 2.21 ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ดีจะมีสัตว์ในดินอำศัยอยู่
ภาพที่ 2.22 คุณภำพของซำกอินทรีย์
ภาพที่ 2.23 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชตระกูลถั่ว
ภาพที่ 2.24 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว
ภาพที่ 2.25 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 1
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 2.26 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 2
ภาพที่ 2.27 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 3
ภาพที่ 2.28 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 4
ภาพที่ 2.29 เตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย
ภาพที่ 2.30 กำรใส่ฟำงข้ำวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกำรเผำ
ภาพที่ 2.31 จุดไฟภำยในปี๊บ
ภาพที่ 2.32 ขั้นตอนเทแกลบรอบๆ ปี๊บจนท่วม
ภาพที่ 2.33 กำรเผำถ่ำนแกลบที่ต้องคอยเฝ้ำให้เกิดกำรไหม้ที่ทั่วถึง
ภาพที่ 2.34 ใช้น้ำรดหยุดกำรเผำไหม้
ภาพที่ 2.35 กำรทุบถ่ำนให้มีขนำดเล็กลง
ภาพที่ 2.36 กำรใส่ถ่ำนที่ผ่ำนกำรบดแล้วลงไปในดินในเพื่อกำรผลิตพืช
ภาพที่ 2.37 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับหินฟอสเฟตต่อกำรเจริญเติบโตของรำกยำงพำรำที่ปลูกใหม่
ภาพที่ 2.38 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำว
ภาพที่ 3.1 กำรประชุมครั้งที่ 1 วำงแผน กำรคัดเลือก ออกแบบใบสมัคร แบบประเมินควำมพึงพอใจ
และกำรติดตำมผล
ภาพที่ 3.2 กำรประชุมครั้งที่ 2 วำงแผนกำหนดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และเตรียมประชำสัมพันธ์
ภาพที่ 3.3 กำรประชุมครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์ กำรดำเนินงำน กำรติดตำม และประเมินผล
ภาพที่ 3.4 แบบฟอร์มใบสมัคร กำรประเมินควำมพึงพอใจ และกำรติดตำมประเมินผลหลังอบรม
ภาพที่ 3.5 กำหนดกำรกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ภาพที่ 3.6 ผู้เข้ำร่วมอบรมลงทะเบียน และกรอกใบสมัคร
ภาพที่ 3.7 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทดแบบทดสอบก่อนกำรอบรม และกำรอบรมภำคบรรยำย
ภาพที่ 3.8 กำรอบรมภำคบ่ำยฝึกปฏิบัติกำรเผำถ่ำนโดยใช้ถังน้ำมันขนำด 200 ลิตร
และเก็บน้ำส้มควันไม้
ภาพที่ 3.9 กำรอบรมกำรผลิตและกำรใช้เตำชีวมวลในครัวเรือน
ภาพที่ 3.10 กำรผลิตเตำชีวมวลอย่ำงง่ำยแบบ 2 ชั้น
ภาพที่ 3.11 กำรผลิตเตำชีวมวลแบบชั้นเดียว
ภาพที่ 3.12 กิจกรรมภำคเช้ำบรรยำยเรื่องกำรจัดกำรวัสดุอินทรีย์ที่หำได้จำกท้องถิ่น
ภาพที่ 3.13 กำรซักถำม และตอบคำถำมของผู้เข้ำร่วมอบรมหลังกำรอบรมภำคเช้ำ
ภาพที่ 3.14 กิจกรรมภำคบ่ำยกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมัก
ภาพที่ 3.15 กิจกรรมกำรทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภำพ
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 3.16 กิจกรรมภำคเช้ำอบรมกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อปรับปรุงดินและเพื่อกำรผลิตพืช
และกำรผลิตสำรชีวภำพน้ำจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง และก้อนปุ๋ยเบญจคุณ
ภาพที่ 3.17 กิจกรรมภำคบ่ำยกำรฝึกทำเตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย
และกำรขั้นตอนกำรเผำถ่ำนแกลบ
ภาพที่ 3.18 กำรประชุมสรุปภำพร่วมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรเพื่อวำงแผน และปรับปรุงโครงกำร
ภาพที่ 3.19 ประชุมร่วมกับทีมถ่ำยทอดเทคโนโลยีและเครือข่ำยวิจัยเพื่อสรุปภำพรวมของโครงกำร
ภาพที่ 4.1 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
ภาพที่ 4.2 ร้อยละกำรประกอบอำชีพของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
ภาพที่ 4.3 กลุ่ม line ของโครงกำรเพื่อเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ ติดตำม
และแลกเปลี่ยนควำมรู้ของเครือข่ำย
ภาพที่ 4.4 กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้แก่สมำชิก
ภาพที่ 4.5 จำนวนผู้ที่ใช้ประโยชน์ และไม่ใช้ประโยชน์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม
ภาพที่ 4.6 ร้อยละของระยะเวลำกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจำกอบรม
ภาพที่ 4.7 ร้อยละรูปแบบกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์หลังอบรม
ภาพที่ 4.8 กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
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คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อที่ใช้ในงานวิจัย
L
N
Pp
C/N ratio
CEC
pH
>
<
%
ºC

= ลิกนิน (Lignin)
= ธำตุไนโตรเจน (Nitrogen)
= โพลีฟีนอลส์ (Polyphenol)
= สัดส่วนระหว่ำงธำตุคำร์บอนกับธำตุไนโตรเจน
= ค่ำควำมจุในกำรแลกเปลี่ยนแคทไอออน (Cation exchange capacity)
= ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง
= มำกกว่ำ
= น้อยกว่ำ
= ร้อยละ (Percentage)
= องศำเซลเซียส (Degree of Celsius)
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหา
กำรทำกำรเกษตรในอดีต เกษตรกรมุ่งเน้นกำรเพิ่มผลผลิตให้ได้ตำมควำมต้องกำรของตลำดโดยกำรใส่
ปุ๋ยเคมีจำนวนมำก และติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำนโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยำวต่อคุณสมบัติทำง
กำยภำพของดิน ควำมอุ ดมสมบูรณ์ของดิน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมีเป็นกำรเพิ่มเฉพำะธำตุ
อำหำร แต่ในทำงตรงข้ำมกำรใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้เพิ่มปริมำณอินทรียวัตถุในดิน แต่กลับไปเร่งอัตรำกำรสลำยตัวของ
อินทรียวัตถุในดินทำให้โครงสร้ำงของดินเสื่อมลง ดินเกิดกำรอัดแน่น ควำมสำมำรถในกำรอุ้ มน้ำต่ำ กำรทำ
กำรเกษตรแบบมุ่งเน้นกำรเพิ่มผลผลิตนำไปสู่กำรปลูกพืชเชิงเดี่ยว (monocrop) และขยำยพื้นที่ทำกำรเกษตร
ทำให้เกิดกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำธรรมชำติ นอกจำกนี้ กำรทำเกษตรลักษณะนี้ต้องพึ่งพำปัจจัยภำยนอกจำนวนมำก
เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่มีเกษตรกรจำนวนมำกที่ประสบปัญ หำหนี้สิน เกิดควำมล้มเหลวทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำก
ต้นทุนกำรผลิตที่สูง และรำคำผลผลิตตกต่ำ กำรทำกำรเกษตรโดยมุ่งเน้นผลผลิตทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของเกษตรกรไทย ทำลำยฐำนกำรเกษตรแบบยังชีพของเกษตรกร ระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงควำมคิดที่มีต่อภูมิปัญญำพื้นบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นถูกละลำย นอกจำกนี้ ปัจจุบันภำวะโลกร้อนมี
ผลกระทบอย่ำงมำกต่อระบบเกษตรกรรม เช่นเดียวกันระบบเกษตรกรรมก็ทำให้เกิดภำวะโลกร้อนซึ่งมีสำเหตุ
มำจำกกำรใช้ที่ดิน กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน และพฤติกรรมในกำรทำกำรเกษตร กำรสร้ำงแนวคิดในกำรทำ
กำรเกษตรบนพื้นฐำนของวิถีชีวิตของเกษตรกร หรือชนบทโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินจึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรทำกำรเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ปัญหำผลผลิตต่ำมักพบกับเกษตรกรโดยเฉพำะที่อยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจำก ลักษณะดินมี
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย และดินลูกรัง มีควำมสำมำรถอุ้มน้ำ และดูดซับธำตุอำหำร
ได้ต่ำ มีปริมำณน้ำฝนตกน้อยกว่ำภำคใต้ ทำให้ควำมชื้นในดินต่ำ เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีปริมำณมำกเพื่อเร่งกำร
เจริญเติบโตของพืช แต่ไม่คำนึงถึงควำมสำมำรถ และปริมำณควำมต้องกำรของพืชทำให้เ ป็นกำรเพิ่มต้นทุน
กำรผลิต และธำตุอำหำรที่ใส่ลงไปอำจจะสูญเสียไปโดยกระบวนกำรชะล้ำง (leaching) กำรไหล่บ่ำ (run off)
และกำรสูญเสียในรูปของก๊ำซ (denitrification) มีหลำยหน่วยงำนพยำยำมคิดค้นสูตรปุ๋ยเคมีที่เหมำะสมแต่
หำกพิจำรณำในแง่ของควำมอุดมสมบูรณ์ของดินหำกมีคุณ สมบัติที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตก็จะทำให้
ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินไม่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช หรือพืชไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ ถ้ำหำกมีกำร
คิดค้น เทคโนโลยีที่สำมำรถเพิ่ม และพัฒ นำกำรเจริญเติบโตของพืช และช่วยปรับปรุงคุณ สมบัติของดินให้
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรในดินจะช่วยทำให้เกษตรกรลดต้นทุนกำร
ผลิตได้
กำรใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่ำจะเป็นกำรนำมำคลุมแปลง ไถกลบ
ลงดิน กำรทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภำพ ล้วนแต่ช่วยในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตพืช
นอกจำกนี้ วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรส่วนใหญ่ปัจจุบันถูกนำมำใช้เป็นแหล่งพลังงำนทำงเลือกใช้ในครัวเรือน
และอุตสำหกรรมทั้งขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุด
และยังเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตอีกด้วย
ถ่านชีวภาพ (biochar) เป็นสำรอินทรีย์คำร์บอนอีกชนิดหนึ่งซึ่งได้จำกกำรเผำซำกพืชในสภำพที่มี
ออกซิเจนต่ำหรือไม่มีออกซิเจน (pyrolysis) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกำรใช้ถ่ำนเพื่อกำร
หุงต้ม แต่ถูกนำมำใช้เป็นสำรปรับปรุงดินน้อยมำก ยกเว้น กำรใช้ขี้เถ้ำถ่ำนที่มีกำรนำไปใช้ใส่ดินเพื่อเพิ่มควำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน อย่ำงไรก็ตำม มีนักวิทยำศำสตร์จำนวนมำกให้ควำมสนใจในกำรใช้ถ่ำนเป็นวัสดุปรับปรุง
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ดิน (soil amendment) (Glasser et al., 2002; Topolianz et al., 2007; Masulili et al., 2010)
เนื่องจำก ผลกำรศึกษำบ่งชี้ว่ำ กำรใส่ถ่ำนลงไปในดินช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดิน (Lehman et al., 2003;
Liang et al., 2006; Chan et al., 2007)
กำรผลิตถ่ำนนอกจำกจะใช้เชื้อเพลิงในกำรหุ งต้มแล้ว ในระหว่ำงกระบวนกำรผลิตยัง ได้ก๊ำซ และ
น้ำมันชีวภำพด้วย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นพลังงำนทดแทนเพื่อกำรขนส่ง และระบบอุตสำหกรรม เช่น เชื้อเพลิงชีวภำพ
และยังสำมำรถพัฒนำเพื่อกำรพำณิชย์ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กระแสไฟฟ้ำ กำรสกัดสำรชีวภำพ และองค์ประกอบ
ของยำ เป็นต้น ดังนั้น นอกจำกกำรใช้วัสดุเหลือใช้หรือของเสียทำงกำรเกษตรมำผลิตถ่ำนจะเป็นกำรช่วยกำจัด
ของเสี ยรวมทั้งใช้ทรั พยำกรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดยังช่ว ยลดต้นทุนกำรผลิ ตและลดปัญ หำทำงด้ำน
สิ่งแวดล้อมด้วย
กำรใช้ถ่ำนในกำรปรับปรุงดินกำลังได้รับควำมสนใจโดยถูกนำมำใช้ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
และคุณ สมบั ติของดิน โดยเฉพำะในแง่ของกำรเป็นตัวกักเก็บคำร์บอนในดิน (carbon sequester) ลดกำร
ปล่ อ ยก๊ ำชเรื อนกระจก เนื่ องจำกมีค วำมต้ ำนทำนต่ อ กำรย่ อยสลำยของจุ ลิ น ทรีย์ ในดิ น นอกจำกนี้ ถ่ ำน
ประกอบด้วยช่องว่ำงซึ่งเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ (เส้นใยของเชื้อรำ) ซึ่งจะช่วยป้องกันจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรทำให้
ช่ ว ยในกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต พื ช และกำรเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ให้ ดี ขึ้ น โดยเฉพำะกำรเพิ่ ม กำร
เจริญเติบโตของเชื้อรำไมโคไรซ่ำ (mycorrhiza ) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมำก นอกจำกนี้ ถ่ำนสำมำรถรักษำ
ควำมชื้น และปรับปรุงควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรในดินโดยเกิดกำรสูญเสียธำตุอำหำรน้อย และพืชดูด
ไปใช้ ป ระโยชน์ ม ำกขึ้น รวมทั้ งกำรที่ ถ่ำนมีค่ำควำมสำมำรถในแลกเปลี่ ยนประจุบ วก (cation exchange
capacity: CEC) สูงจะช่วยในกำรดูดซับธำตุอำหำรหรือปุ๋ยไม่ให้สูญเสียไปในรูปของก๊ำซ หรือ กำรชะล้ำงของ
น้ำลงสู่แหล่งน้ำต่ำงๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น กำรผลิตถ่ำนซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย นอกจำกจะผลิตเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงในกำรหุง
ต้ม และพลังงำนในรูปต่ำงๆ แล้วยังสำมำรถนำถ่ำนที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มกำรเจริญเติบโตของ
พืชโดยกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น แกลบ เศษไม้จำกกำรตัดแต่งกิ่งไม้ผล หรือยำงพำรำ และเศษไม้ไผ่
เป็นต้น สอดคล้องกับพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงให้นำแกลบที่ได้จำกโรงสีข้ำวตัวอย่ำง
สวนจิ ตรลดำมำใช้ป ระโยชน์ ในกำรปรับปรุงดิน และนำมำเป็นเชื้อเพลิงแท่งซึ่งเป็นกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ กำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ตั้งแต่กำรผลิตถ่ำนแบบดั้งเดิม กำรกักเก็บ และใช้น้ำส้มควันไม้ กำรผลิตพลังงำนเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน รวมถึงกำรนำถ่ำนไปใช้ในกำรปรับปรุงดินเพื่อเพำะปลูกพืชโดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจึงเป็นสิ่ง
ที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรใช้ทรัพยำกรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังเป็นกำรสร้ำงควำม
ยั่งยืนภำยในชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งสำมำรถอยู่รอด และอำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรดำรงชีวิตร่วมกับ
ข้อมูลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร รวมถึง
กำรผลิตและใช้น้ำส้มควันไม้ในครัวเรือนและไร่นำ
2) เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับใช้ถ่ำนเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตของพืช
3) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำกำรเกษตรจำกบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
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1.3 ขอบเขตของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรผลิต และกำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน และกำรผลิตพืช จะครอบคลุมตั้งแต่หลักกำร และกระบวนกำรผลิตถ่ำนชีวภำพ วิธีกำรเผำแบบ
ต่ำงๆ กำรใช้เตำเผำชีวมวลในครัวเรือน กำรผลิต และใช้น้ำส้มควันไม้ในกำรผลิตพืช หลักกำรและกำรใช้ถ่ำน
ชีวภำพในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช โดยใช้แปลงสำธิตกำรใช้ถ่ำนในกำรผลิตพืชทั้งพืชไร่ และพืช
สวน โดยดำเนินกำรในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่นำร่อง โดยคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 อำเภอ
และขยำยผลยังพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป เนื่องจำกพื้นที่ทั้งสองอำเภอเป็นพื้ นที่ที่มีกำรเพำะปลูกพืชหลำกหลำย ทั้ง
พืชไร่ และพืชสวน โดยเฉพำะ อำเภอเรณูนคร มีกลุ่มซึ่งผลิตข้ำวอินทรีย์ กำรใช้เทคโนโลยีนี้เข้ำไปด้วยในกำร
ปรับปรุงดิน และสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มในกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 แผนกำรดำเนินงำนของโครงกำร
แผนการดาเนินงานวิจัย
1. ประชุมวำงแผน กำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหมู่บ้ำน
2. จัดทำประกำศรับสมัครหมู่บ้ำนที่สนใจผ่ำนสำนักงำน
เกษตรอำเภอ และ อบต.
3. คัดเลือกหมู่บำ้ นที่มีควำมพร้อม และมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่
กำหนด
4. กำหนดโปรแกรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ระยะเวลำ
และสถำนที่
5. ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์ กำรดำเนินงำน กำรติดตำม
และประเมินผล
6. อบรมกำรผลิต และกำรใช้ถ่ำนชีวภำพ และน้ำส้มควัน
ไม้
7. อบรมกำรผลิตและใช้เตำชีวมวลในครัวเรือน
8. อบรมกำรจัดกำรซำกพืชที่เหลือจำกกำรเกษตรโดยวิธี
ต่ำงๆ
9. อบรมกำรใช้ถ่ำนชีวภำพในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่ม
ผลผลิตพืช
10. สรุปประเมินผลกำรอบรมแต่ละครั้ง
11. ประชุมสรุปภำพรวมร่วมกับเกษตรกร วำงแผน
ปรับปรุงโครงกำรสำหรับรุ่นถัดไป
12. ติดตำมผลระยะแรกเกี่ยวกับรำยได้ต่อครัวเรือน กำร
ลดค่ำใช้จ่ำย รำยได้
13. ประชุมภำพรวมกับทีมถ่ำยทอดเทคโนโลยี
14. จำทำคู่มือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรใช้
ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน และกำรผลิตพืช
15. จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์

เดือนที่
1

2

3

4

5

6

7

8
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1.5 วิธีการดาเนินงาน
กำรดำเนินกำรจัดอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีมุ่งเน้นพื้นที่เป้ำหมำยในจังหวัดนครพนมซึ่งจะเป็นพื้นที่
นำร่อง โดยทำกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนที่มีกำรดำเนินกิจกรรมหลำกหลำย มีกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีควำม
สมใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร โดยเฉพำะผู้นำกลุ่ม สำมำรถต่อยอด และพัฒนำเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์ ใน
ชุมชน จำนวน 3 อำเภอ อำเภอละ 2 หมู่บ้ำน ๆ ละ 20 คน รวมทั้งหมด 120 คน โดยมีขั้นตอนกำรคัดเลือก
ดังต่อไปนี้
วางแผนกาหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัตขิ องกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรับสมัครกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสานักงานเกษตรอาเภอแต่ละอาเภอ และ ธกส. จังหวัดนครพนม

ทาการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้ที่สนใจตามคุณสมบัติที่ได้วางไว้
1) จำนวนสมำชิก ไม่ต่ำกว่ำ 50 คน
2) กิจกรรมของกลุ่มที่ผำ่ นมำ ในรอบ 5 ปี จนถึงปัจจุบัน
3) รำยได้ต่อเดือนของกลุ่ม
4) แนวคิดด้ำนกำรผลิตและใช้ถ่ำนชีวภำพในชุมชน
5) เหตุผลควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำร
6) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำร

ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถา่ นชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และการผลิตพืช

ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมอบรม
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกเป็นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีในเรื่องที่กำลังได้รับควำมสนใจ ทำให้มีเกษตรกรที่
ทรำบข่ำวประชำสัมพันธ์สนใจเข้ำร่วมจำนวนมำกขึ้น หลำกหลำยอำเภอทั้งในจังหวัดนครพนม และต่ำงจังหวัด
คณะดำเนิ น กำรจึ งปรับ กำรคัดเลื อก โดยให้ ผู้ที่ ส นใจเข้ำมำทำกำรสมัครและสร้ำงเป็ นฐำนข้อมูล ผู้ รับกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ถ่ำน เพื่อสำมำรถติดตำมผล และพูดคุยแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ ด้ำนกำรทำ
กำรเกษตรของสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง และสะดวกมำกขึ้น โดยตั้งกลุ่ม line ที่ชื่อว่ำ “คนเอาถ่าน NPU” โดย
รูปแบบและกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ดังแสดงในภำพที่ 1.2
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กลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั คัดเลือกจานวน 3 อาเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
จัดทำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
ติดตำม และประเมินผล
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดาเนินงาน การติดตาม และประเมินผล

กลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั คัดเลือกจานวน 3 อาเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
จัดทำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
ติดตำม และประเมินผล
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดาเนินงาน การติดตาม และประเมินผล

อบรมการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพ และน้าส้มควันไม้
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการผลิตและใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการจัดการซากพืชทีเ่ หลือจากการเกษตรโดยวิธตี ่างๆ เช่น การทาปุย๋ หมัก โดยใช้ พด. ปุย๋ ชีวภาพ
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ศ.ดร.ปัทมำ วิตยำกร แรมโบ (ม.ขอนแก่น)
และสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการใช้ถา่ นชีวภาพในการปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช (พืชไร่ และพืชสวน)
วิทยำกร: รศ.ดร.พัชรี แสงจันทร์ (ม.ขอนแก่น ) และ ผศ.
ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์ (ม.นครพนม) จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
นครพนม
ประชุมสรุปภาพรวมร่วมกับเกษตรกร และวางแผนปรับปรุงโครงการสาหรับรุ่นถัดไป

ประเมินควำมพึงพอใจ

ติดตามผลระยะยาวเกีย่ วกับรายได้ต่อครัวเรือน การลดค่าใช้จ่าย รายได้ คุณภาพของดิน และผลผลิตพืช

ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) กำรลดค่ำใช้จ่ำยภำยในครัวเรือนด้ำนเชื้อเพลิง และปุ๋ยเคมี
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนในกำรใช้ทรัพยำกรที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในครัวเรือน และทำงกำรเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3) แนวทำงกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ถ่ำนชีวภำพซึ่งผลิตจำกทรัพยำกรที่มีในชุมชน
4) เกิดหมู่บ้ำนแม่ข่ำยต้นแบบกำรผลิตและใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำงกำรผลิตพืช
5) สร้ำงผู้น ำเกษตรกร และชุมชนที่เข้มแข็งในกำรใช้ทรัพยำกรในท้องถิ่นเพื่อใช้ในครัวเรือน และทำง
กำรเกษตร รวมทั้งกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์แต่ชุมชนใกล้เคียง
6) เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
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บทที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยี
กำรวิจัยที่ผ่ำนมำของทีมวิจัยได้ดำเนินกำรวิจัยมุ่งเน้นเกี่ยวกับกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อกำรเกษตร โดยถ่ำน
ที่ ใช้ จ ะเน้ น เป็ น ถ่ ำ นชี ว ภำพที่ ผ ลิ ต โดยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม (conventional kiln) (ภำพที่ 2.1) โดยกำรร่ ว มมื อ กั บ
เครือข่ำยกำรวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิจัย กำรจัดกำรอินทรียวัตถุของดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ศู นย์ตุ้มโฮม จังหวัด
นครพนม สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดนครพนม ซึ่งมีควำมรู้ และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรอินทรียวัตถุ
กำรใช้ถ่ำนชีวภำพในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช กำรดำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตถ่ำนจำก
วัสดุเหลือใช้ทำงเกษตรต่ำงๆ และมีรูปแบบกำรผลิตถ่ำนต่ำงๆ จำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังมีผู้มีประสบกำรณ์ใน
กำรเผำถ่ำน และกำรทำเตำชีวมวล โดยเฉพำะ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และศูนย์ตุ้มโฮมซึ่งมีขั้นตอนกำรทำเตำเผำ
แบบต่ำงๆ กำรควบคุมอุณหภูมิ และปริมำณอำกำศในระหว่ำงกระบวนกำรเผำ และกำรผลิตน้ำส้มควันไม้ กำร
ผลิตเตำชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน (ภำพที่ 2.2) ดังนั้น องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตถ่ำนของศูนย์ตุ้มโฮม จังหวัด
นครพนม จึ งเป็ น ควำมรู้ ที่มี ป ระโยชน์ และสำมำรถถ่ำยทอดให้ กั บ กลุ่ ม เป้ ำหมำยได้อ ย่ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพ
เนื่องจำกมีกำรดำเนินงำนมำหลำยปี อย่ำงไรก็ตำม ถ่ำนชีวภำพนอกจำกใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม ในรูป
ของถ่ำน และน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้ในทำงกำรเกษตรในกำรกำจัดศัตรูพืชในไร่นำของเกษตรกร ทีมวิจัยเล็งเห็น
ประโยชน์ของถ่ำนชีวภำพซึ่งมีคุณสมบัติทำงกำยภำพ และทำงเคมีที่เหมำะสมในกำรนำมำใช้เป็นสำรปรับปรุง
ดิน ดังนั้นจึงได้ดำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับถ่ำนชีวภำพเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มกำรเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืช ซึ่งทีมวิจัยได้ดำเนินกำรทดสอบกับพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย และยำงพำรำ
และได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น กำรท ำวิ จั ย จำกทั้ งคณะกรรมกำรบริห ำรกำรวิ จั ย แห่ งชำติ (วช.) และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) ทำให้มีประสบกำรณ์ และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ถ่ำนเพื่อกำร
ปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของพืชได้เป็นอย่ำงดี

ภาพที่ 2.1 กำรผลิ ตถ่ำนเพื่อใช้ในกำรหุ งต้ม ผลิ ตน้ำส้ มควันไม้ และน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงดิน และเพิ่ ม
ผลผลิตพืช
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ภาพที่ 2.2 กำรผลิตเตำชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน
งำนวิจัยที่ผ่ำนมำให้ผลกำรศึกษำที่ชี้ให้เห็นว่ำ กำรใส่ถ่ำนช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรดูดใช้ธำตุอำหำร
โดยเฉพำะไนโตรเจนในข้ำว รวมทั้งเพิ่มผลผลิตข้ำวได้ไม่แตกต่ำงจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมีอย่ำงเดียว นอกจำกนี้ ควำม
อุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรเพิ่มค่ำ CEC และ pH ของดิน ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำของดิน
เพิ่มขึ้น (Hemwong et al., 2011; Hemwong et al., 2012; Hemwong and Cadisch, 2012; เสำวคนธ์
และศศิธร, 2554; เสำวคนธ์, 2557) ปัจจุบัน งำนวิจัยได้ขยำยสู่ชุมชนโดยกำรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำร
วิจัย โดยใช้ไร่นำของเกษตรกรเป็นสถำนที่ทดลอง เพื่ อเปรียบเทียบวิธีของเกษตรกรซึ่งได้รับควำมสนใจเป็น
อย่ำงมำก งำนวิจัยได้เปรียบเทียบชนิดของวัตถุดิบ และวิธีกำรเผำ เช่น ถ่ำนแกลบจะใช้อุณหภูมิในกำรเผำที่ต่ำ
กว่ำ เนื่ องจำกเผำโดยใช้ปี๊ บ จุ ดไฟภำยในให้ ควำมร้อนกระจำยออกสู่ ด้ำนนอกไปยังแกลบที่ คลุ มไว้บ นปี๊ บ
ในขณะที่วัตถุดิบที่เป็นไม้จะเผำด้วยกำรใช้ถังน้ำมันขนำด 200 ลิตร ซึ่งจะทำให้คุณภำพของถ่ำนแตกต่ำงกัน
และมีผลต่อกำรเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชแตกต่ำงกัน รวมทั้งงำนวิจัยได้ขยำยผลจำกพืชไร่สู่พืชสวน เช่น
พริก และเมล่อน เป็นต้น
ดังนั้น องค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรซำกพืชที่เหลื อจำกกำรเกษตร และซำกพืชที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้ง
กำรผลิต และใช้ถ่ำนชีวภำพทั้งในครัวเรือน และทำงกำรเกษตรที่ทีมวิจัยมีจะสำมำรถนำมำถ่ำยทอดสู่ชุมชน
และผู้ที่ สนใจน ำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ในกำรดำรงชีวิต และยกระดับคุณ ภำพชีวิตคนในชุมชนบนพื้ นฐำน
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้
องค์ควำมรู้/เทคโนโลยีที่ได้จัดกำร และนำมำขยำยผลกำรใช้ประโยชน์ ครั้งนี้ มี 4 องค์ควำมรู้ คือ
1) องค์ความรู้การผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพและน้าส้มควันไม้
กำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำเตำเผำถ่ำนโดยใช้ถังน้ำมันขนำด 200 ลิตร (แบบแนวนอน)
ในภำคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติเผำแบบแนวตั้ง เนื่องจำกสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ และสำมำรถเก็บน้ำส้มควันไม้
นำไปใช้ในทำงกำรเกษตรได้ด้วย โดยถ่ำนทอดองค์ควำมรู้ดังต่อไปนี้
ส่วนประกอบของเตำเผำถ่ำน ประกอบด้วย
- ถังน้ำมันหรือถังเหล็กขนำด 200 ลิตร
- ข้องอฉำกใยหินขนำด 4 นิ้ว
- ท่อตรงใยหินขนำด 4 นิ้ว ยำว 1 เมตร
- อิฐบล๊อค 5 ก้อน
- อิฐแดง 1 ก้อน

19

ขั้นตอนกำรทำเตำเผำ
- นำถังที่เปิดฝำด้ำนหน้ำ และเจำะรูด้ำนท้ำยขนำด 5 นิ้ว มำวำงไว้ตรงกลำงระหว่ำงเสำค้ำยัน
โดยให้รูกลมที่เจำะอยู่ด้ำนล่ำงใช้อิฐแดงรองถังใช้กระเบื้องหรือก่ออิฐบล๊อคเป็นแนวทำเป็นรั้วกันดินฉนวนโดย
มีระยะห่ำงจำกผนัง 20 เซนติเมตร (ภำพที่ 2.3)

ภาพที่ 2.3 กำรวำงถังขนำด 200 ลิตร
- นำท่อข้องอใยหิน ประกอบกับตัวถังที่ช่องด้ำนท้ำย ต่อข้องอด้วยท่อตรงใยหินยำว 1 เมตร
ปักเสำเพื่อประคองท่อตรง และใช้ดินโคลนหรือปูนยำรอยต่อระหว่ำงถังกับข้องอ และข้องอกับท่อตรง (ภำพที่
2.4)

ภาพที่ 2.4 กำรต่อข้องอและใช้ดินโคลนหรือปูนยำรอยต่อระหว่ำงถังกับข้องอ และข้องอกับท่อตรง
- ใช้เศษกระเบื้องปิดด้ำนข้ำงและท้ำยถัง ให้มีลักษณะเป็นกล่อง และบรรจุดินเป็นฉนวนให้เต็ม
วำงไม้หมอนขวำงเพื่อให้ เกิดช่องอำกำศด้ำนล่ำง จัดเรียงไม้ที่ต้องกำรเผำเข้ำเตำ โดยให้ไม้ท่อนใหญ่อยู่
ด้ำนบน ไม้เล็กอยู่ด้ำนล่ำง (ภำพที่ 2.5)
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ภาพที่ 2.5 กำรบรรจุดินให้เต็มกล่อง กำรวำงไม้หมอนขวำง และกำรจัดเรียงไม้ในเตำ
- ใช้ฝ ำถังที่ตัดเป็ น ช่องแล้ วปิดเตำ โดยให้ ช่องอำกำศอยู่ด้ำนล่ำง ใช้อิฐบล็อกก่อเป็นช่อง
อำกำศเข้ำ ยำแนวส่วนต่อทั้งหมด (รวมทั้งฝำถัง) ด้วยดินเหนียว โดยให้อำกำศสำมำรถเข้ำได้เฉพำะด้ำนหน้ำ
และออกได้เฉพำะปล่องด้ำนหลัง ห้ำมมีรอยรั่ว (ภำพที่ 2.6)

ภาพที่ 2.6 กำรปิดเตำ และทำช่องอำกำศ
ขั้นตอนกำรเผำถ่ำน และเก็บน้ำส้มควันไม้
- เริ่มทำกำรจุ ดไฟ บริเ วณหน้ำเตำที่ห้ องเผำไหม้ด้ำนหน้ำ ค่อยๆ ใส่เชื้อเพลิ ง ควำมร้อนจะ
กระจำยเข้ำไปสู่ ในตัวเตำ เพื่อไล่ อำกำศเย็นและควำมชื้นที่อยู่ในเตำและเนื้อไม้ (ภำพที่ 2.7) ช่ว งนี้ควัน ที่
ออกมำตรงปล่องควันจะเป็นควันสีขำว (ไอน้ำ) กลิ่นเหม็น

ภาพที่ 2.7 กำรจุดไฟหน้ำเตำเผำถ่ำน
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- เผำไปอีกระยะหนึ่ง ควันสีขำวจะเริ่มบำงลง และเปลี่ยนเป็นสีเทำ ลดกำรป้อน จนหยุดให้
เชื้อเพลิง และควบคุมอำกำศโดยกำรหรี่ช่องหน้ำเตำเหลือสัก 2 นิ้ว (20-30 ตำรำงเซนติเมตร) (ภำพที่ 2.8)

ภาพที่ 2.8 กำรสังเกตสีควัน
- หลังจำกหยุดป้อนเชื้อเพลิงหน้ำเตำ จะสังเกตสีของควันที่ปำกปล่อง เป็นสีขำวอมเหลือง และ
มีกลิ่นฉุนแสบจมูก ช่วงนี้ให้เริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ โดยให้หรี่หน้ำเตำลง เหลือสัก 1 นิ้ว ให้อำกำศเข้ำ และรักษำ
อุณหภูมิในเตำให้นำนที่สุด จะได้น้ำส้มควันไม้มำก (ภำพที่ 2.9) น้ำส้มควันไม้จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น
ชั้นบนสุด เป็นน้ำมันใส
ชั้นกลำงเป็นของเหลวใสสีชำ คือ น้ำส้มควันไม้
ชั้นล่ำงสุด เป็นของเหลวสีดำข้น คือ น้ำมันดิน
หำกเอำผงถ่ ำ นมำผสม 5% โดยน้ ำหนั ก ผงถ่ ำ นจะดู ด ซั บ ทั้ งน้ ำมั น ใส และน้ ำมั น ดิ น ที่
แขวนลอยอยู่ให้ตกตะกอนไปชั้นล่ำงสุดเร็วขึ้น เพียงประมำณ 45 วัน
กำรใช้ในกำรเกษตร เนื่องจำกน้ำส้มควันไม้ที่มีควำมเข้มข้นสูงมีฤทธิ์ในกำรฆ่ำเชื้อที่รุนแรง
เนื่องจำกมีควำมเป็นกรดสูง และมีสำรประกอบ เช่น เมทำนอล และฟีนอล ซึ่งสำมำรถฆ่ำเชื้อได้ดี เมื่อนำมำ
เจือจำง 200 เท่ำ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และต่อต้ำนเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มปริม ำณมำกขึ้น เนื่องจำกได้รับ
สำรอำหำรจำกกรดน้ำส้ม น้ำส้มควันไม้จึงใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรได้ดี

ภาพที่ 2.9 กำรเก็บน้ำส้มควันไม้ในระหว่ำงกำรเผำถ่ำน
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- เมื่อควันกลำยเป็ นสีน้ำเงิน ให้เปิดหน้ำเตำ เพื่อให้อำกำศร้อน เข้ำไปไล่สำรตกค้ำงในเตำ
และไม้จะเป็นถ่ำนบริสุทธิ์ โดยเปิดหน้ำเตำครึ่งหนึ่ง ทิ้งไว้สัก 30 นำที เมื่อสีของควันมีสีฟ้ำใสๆ แสดงว่ำไม้เริ่ม
เป็นถ่ำนใกล้หมด สำรตกค้ำงเหลือน้อย ให้ปิดหน้ำเตำและปล่องให้สนิทด้วยดินเหนียว ไม่ให้อำกำศเข้ำ ทิ้งให้
เย็น ประมำณ 8 ชม. จึงเปิดเอำถ่ำนออกมำใช้ได้ (ภำพที่ 2.10)

ภาพที่ 2.10 กำรปิดหน้ำตำด้วยดินเหนียวเมื่อควันกลำยเป็นสีน้ำเงิน
2) องค์ความรู้การผลิต และการใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน
กำรผลิตเตำและกำรใช้ชีวมวลได้ฝึกทั้งภำคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยทำเตำชีวมวลจำกวัสดุรอบตัวที่
มีรำคำถูกและหำได้ง่ำยในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน และลดต้นทุนกำรผลิต กระตุ้น
ให้ เกษตรกรหั น มำใช้เตำชีวมวลในครัว เรือนแทนเตำแก๊ สลดค่ำใช้จ่ำยในควันเรือน โดยได้แบ่งเตำชีวมวล
ออกเป็น 2 แบบ คือ เตำชีวมวลสองชั้น และ เตำนรก
2.1) เตาชีวมวลสองชั้น
ส่วนประกอบ
- ปี๊บ 1 ใบ ที่ไม่ต้องปิดฝำ
- ถังสีเหล็กไม่ใช้แล้ว
- มีดปลำยแหลม
วิธีกำรทำ
- นำถังสีเหล็กมำเจำะรูรอบๆๆ ให้ทั่วโดยแต่ละรูห่ำงกันประมำณ 5 เซนติเมตร
- ปี๊บใช้มีดปลำยแหลมเจำะรูเป็นรูปสีเหลียมผืนผ้ำ ยำวประมำณ 15 เซนติเมตร สูงประมำณ
5 เมตร เพื่อเป็นที่สำหรับให้ขี้เถำออกมำจำกเตำ (ภำพที่ 2.11)
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ภาพที่ 2.11 รูที่เจำะบริเวณปี๊บเพื่อเป็นช่องให้เอำขี้เถ้ำออก
- นำถังสีไปวำงบนฝำด้ำนบนของปี๊บเพื่อวัดขนำด และทำกำรตัดปี๊บให้ได้ขนำดพอดีกับถังสี
ใส่ลงไปได้ซึ่งถังสีจะค้ำงอยู่บนปี๊บพอดี (ภำพที่ 2.12)
-

ภาพที่ 2.12 กำรวำงถังสีบนฝำปี๊บเพื่อทำกำรวัดขนำดและตัดปี๊บ
วิธีกำรใช้เตำชีวมวล
- นำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ใบไม้ หรือกิ่งไม้ มำใส่ลงในส่วน
ของถังสีด้ำนในประมำณครึ่งถัง แล้วจุดไฟ
- เมื่อไฟติดให้เติมเศษพืชลงไปทีละนิด ไฟจะติดเรื่อยๆ หำกเป็นเศษพื ชที่ มีควำมชื้นสูง
ช่วงแรกจะควันเยอะ รออีกสักพักจะควันแถบไม่มี เนื่องจำก ควันถูกนำไปใช้ในกำรเผำไหม้อีกรอบ ทำให้ควัน
น้อย (ภำพที่ 2.13)
- หำกต้องกำรเพิ่มไฟให้แรงอีกก็ใส่เศษพืชลงไปหรือกิ่งไม้หักเป็นท่อนขนำดประมำณ 10
เซนติเมตร ได้เรื่อยๆ ซึ่งควำมร้อนสำมำรถอยู่ได้ไม่ต่ำกว่ำ 6 ชั่วโมง
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ภาพที่ 2.13 กำรเติมเชื้อเพลิงจำกเศษพืช และกำรลุกไหม้ของเชื้อเพลิงจำกเตำชีวมวล
2.2) เตานรก
เตำนรก เป็นเตำชีวมวลอีกแบบหนึ่ง กำรเรียกเตำนรก เนื่องจำกควำมร้อนที่ได้มีควำมร้อน
สูงมำก และอยู่ได้นำนประมำณ 6 ชั่วโมง
ส่วนประกอบ
- ปี๊บ 1 ใบ เปิดฝำด้ำนบนออก
- กระป๋องกำแฟ หรือ กระป๋องปลำกระป๋องที่เอำฝำหัวและท้ำยออก
- ท่อ PVC ขนำด 2 นิ้ว สูงประมำณ 1 เมตร
- มีดปลำยแหลม
วิธีกำรทำ
- นำปี๊บที่เปิดฝำด้ำนบนออกแล้วมำเจำะรูปเป็นวงกลมขนำดเท่ำกับกระป๋องกำแฟ หรือ
กระป๋องปลำกระป๋อง โดนเจำะด้ำนล่ำงของปี๊บสูงขึ้นมำจำกก้นปี๊บประมำณ 10 เซนติเมตร
- นำเอำกระป๋องกำแฟใส่ไปที่ช่องที่เจำะไว้ โดยให้ปลำยกระป๋องที่ใส่เข้ำไปอยู่ส่วนกลำงของ
ปี๊บพอดี (ภำพที่ 2.14)
- นำท่อ PVC ใส่ลงไปในปี๊บโดยให้ท่อชิดกับปลำยกระป๋องพอดี
- นำเศษวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น แกลบ ขี้เลื่อย หรือใบไม้ นำมำเทใส่ลงไปในช่องวำง
ที่เหลือระหว่ำงท่อกับปี๊บ โดยอัดให้แน่นจนเต็ม (ภำพที่ 2.15)
- ยกท่อ PVC ออก และทำกำรจุดไฟบริเวณช่องกระป๋องกำแฟด้ำนนอก (ภำพที่ 2.16)
- รอไฟติดควำมร้อนจะค่อยไหมเศษวัสดุ และมีควันน้อย
- สำมำรถใช้ขำตั้งเตำแก๊สมำวำงรองหม้อสำหรับทำกับอำหำรได้
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ภาพที่ 2.14 กำรใส่กระป๋องกำแฟในปี๊บ

ภาพที่ 2.15 กำรใส่เศษพืชลงในปี๊บพร้อมอัดให้แน่น

ภาพที่ 2.16 กำรจุดเตำ และกำรเผำไหม้ของเตำแบบชั้นเดียว
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3) องค์ความรู้การจัดการซากพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงดิน
องค์ควำมรู้กำรจัดกำรซำกพืชเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้รับกำรถ่ำยทอดเข้ำใจถึงคุณสมบัติ และ
คุณภำพของซำกพืชแต่ละประเภท เพื่อที่จะทำให้สำมำรถจัดกำรซำกพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในกำรปรับปรุง
ดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยองค์ควำมรู้ดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรทำกำรวิจัยมำนำนมำกกว่ำ 20 ปี โดยเครือข่ำย
กำรวิจัยจำก มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยนครพนม โดยมีขั้นตอนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่ผู้รับ
กำรถ่ำยทอดดังต่อไปนี้
3.1) การให้ความรู้เรื่องเบื้องต้นถึงปัญหาของการเสื่อมโทรมของดิน
กำรที่สภำพภูมิประเทศของภำคตะวันออกเฉียงเหนื อที่เป็นที่รำบสูงเป็นลูกคลื่น และมีทั้งพื้นที่ที่
เป็น ที่ดอนและที่ลุ่มซึ่งใช้ป ระโยชน์ ในกำรเพำะปลูกพืชแต่ละชนิด (ภำพที่ 2.17) กำรที่มีสภำพภูมิประเทศ
ดังกล่ำวทำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยของธำตุอำหำรจำกดินได้ง่ำย เกิดกำรสูญเสียธำตุอำหำรจำกดินโดยกำรไหล่
บ่ำ และชะล้ำงของดินเป็นจำนวนมำก ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่กำรใช้ประโยชน์ (รูปที่ 2.18) เช่น
จำกพื้นที่ป่ำเป็นพื้นที่เพำะปลูกพืชไร่ จำกที่นำเป็นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ซึ่งเกิดกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
ซึ่งก่อให้เกิดกำรเสื่อมโทรของดิน

รูปที่ 2.17 สภำพภูมิประเทศและกำรใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในกำรทำกำรเกษตร

ภาพที่ 2.18 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินจำกพื้นที่ป่ำมำเป็นพื้นที่ทำกำรเกษตร
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ตัวชี้วัดที่สำคัญของดินเสื่อมโทรม ได้แก่
- ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ อำจเห็นได้จำกดินชั้นบนไม่ค่อยดำ และไม่ร่วน
- ดินมีธำตุอำหำรพืชต่ำ (ดินจืด)
- เกิดกำรกร่อนของดิน เนื่องจำกกำรสูญเสียดิน
- ดินมีควำมเป็นกรดเพิ่มขึ้น
- ดินมีสัตว์และจุลินทรีย์ในดินลดลง

ก)

ข)

ง)

ค)

จ)

ภาพที่ 2.19 ลักษณะดิน ก) ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ข) ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ค) ดินจืด ง) และ จ) ดินที่
เกิดจำกกำรกร่อนของดิน

ภาพที่ 2.20 ดินที่มีควำมเป็นกรดที่มีกำรใส่สำรปรับปรุงดิน
ที่มา: Hue (1992)
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ภาพที่ 2.21 ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ดีจะมีสัตว์ในดินอำศัยอยู่
กำรปรับปรุงดินควรใช้อินทรียวัตถุที่หำได้ในท้องถิ่น เช่น เศษเหลือจำกกำรเกษตรทั้งพืช และสัตว์
ส่วนที่เหลือทิ้งจำกอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร และกำรนำเศษซำกต่ำงๆ ผ่ำนกระบวนกำรหมัก (ปุ๋ย
หมัก) เป็นต้น
3.2) หลักการเลือกใช้อินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงดิน
คุณภำพซำกอินทรีย์เป็นสิ่งสำคัญอย่ำงหนึ่งที่จำเป็นต้องให้ควำมสำคัญ เพื่อ ให้สำมำรถวำงแผน
จัดกำรซำกอินทรีย์แต่ละชนิ ดได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ และเป็นประโยชน์ต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำร
เจริญเติบโต และผลผลิตของพืชที่ปลูกมำกที่สุด ดังนั้นจึงมีกำรจำแนกคุณภำพซำกอินทรีย์ดังภำพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 คุณภำพของซำกอินทรีย์
ที่มา: Plam et al. (2001)
จำก ก ำรวิ จั ย ทั้ งข อ งเค รื อ ข่ ำย ที ม วิ จั ย ”ก ลุ่ ม วิ จั ย ก ำรจั ด ก ำรอิ น ท รี ย วั ต ถุ ข อ งดิ น
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ” ได้จำแนกคุณภำพซำกอินทรีย์ และ ทีมวิจัยของ “สำขำวิชำพืชศำสตร์ คณะเกษตร
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และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนครพนม” ได้สรุปหลักเกณฑ์กำรเลือกใช้วัสดุอินทรีย์เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงดินซึ่ง
ต้องดูจำกส่วนประกอบของวัสดุอินทรีย์ ดังนี้
กำรแบ่งวัสดุอินทรีย์ตำมชนิดของพืช
พืชตระกูลถั่ว และไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ซึ่งจะมีปริมำณธำตุอำหำรที่เป็นองค์ประกอบแตกต่ำงกัน
โดยธำตุอำหำรหลักที่มีผลต่อกำรเป็นประโยชน์ของวัสดุอินทรีย์ คือ ไนโตรเจน ซึ่งจะมีผลต่อค่ำ C/N ratio
หำกค่ำ C/N ratio ต่ำ แสดงว่ำมีปริมำณไนโตรเจนสูงเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปริมำณของคำร์บอนที่เป็น
องค์ประกอบในวัสดุอินทรีย์นั้นๆ ซึ่งจะทำให้ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรสูงทำให้พืชสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ มักพบในพืชตระกูลถั่ว เช่น ครำมขน ถั่วลิสง มะขำม และกระถินยักษ์ เป็นต้น (ภำพที่ 2.23)
ในทำงตรงกันข้ำม หำกค่ำ C/N ratio สูง แสดงว่ำมีปริมำณคำร์บอนสูงกว่ำปริมำณไนโตรเจนมำก ซึ่งจะทำให้
ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรต่ำโดยเฉพำะในระยะแรกของกำรใส่วัสดุอินทรีย์ลงในดิน ซึ่งทำให้พืชแสดง
อำกำรขำดได้ซึ่งมักพบในพืชที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว ตัวอย่ำงเช่น ฟำงข้ำว ใบอ้อย และใบยูคำลิปตัส เป็นต้น
(ภำพที่ 2.24)

ภาพที่ 2.23 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชตระกูลถั่ว
ที่มา: พจนีย์ (2551)
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ภาพที่ 2.24 องค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์พวกพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว
ที่มา: พจนีย์ (2551)
อย่ ำงไรก็ ต ำม นอกจำกปริ ม ำณไนโตรเจนในวัส ดุ อิ น ทรี ย์แ ล้ ว ปริม ำณลิ ก นิ น โพลี ฟี น อลส์ และ
เซลลูโลส ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรในวัสดุ อินทรีย์ โดยเฉพำะ
ลิกนินเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ของพืชทำให้เซลล์พืชแข็งแรง อยู่ร่วมกับเซลลูโลสซึ่งลิกนินจะมีผลทำให้
กำรย่อยสลำยของเซลลูโลสลดลงทำให้ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรลดลงเนื่องจำกกำรย่อยสลำยเกิดขึ้น
ได้ยำก เช่นเดียวกันกับโพลีฟีนอลส์ ซึ่งมีเป็นสำรประกอบที่ต้ำนทำนกำรย่อยสลำยทำให้มีกำรสลำยตัวและ
ปลดปล่อยธำตุอำหำรอย่ำงช้ำๆ และเป็นประโยชน์ต่อพืชในระยะยำว ซึ่งพืชตระกูลถั่วจะมีองค์ประกอบเหล่ำนี้
ต่ำกว่ำพืชไม่ใช่ตระกูลถั่ว
กำรแบ่งวัสดุอินทรีย์ตำมชั้นคุณภำพ
จำกผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (Plam et al., 2001) กลุ่มวิจัย และเครือข่ำย พบว่ำ วัสดุอินทรีย์สำมำรถ
แบ่งตำมคุณภำพของวัสดุอินทรีย์เป็น 4 ชั้น ดังนี้
1) คุณภำพชั้นที่ 1: สำมำรถใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยไนโตรเจนได้อย่ำงรวดเร็ว
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูง แต่มีปริมำณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์ต่ำ
ตัวอย่ำงเช่น ครำมขน จำมจุรี และกระถินยักษ์ (ภำพที่ 2.25)
2) คุณภำพชั้นที่ 2: ผสมปุ๋ยเคมีหรือวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพสูง
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนสูงแต่มีปริมำณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง ตัวอย่ำงเช่น ใบ
สะเดำ (ภำพที่ 2.26)
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3) คุณภำพชั้นที่ 3: ผสมกับปุ๋ยเคมีหรือทำปุ๋ยหมัก
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจนไม่สูงแต่มีปริมำณลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง ตัวอย่ำงเช่น
ฟำงข้ำว ใบอ้อย (ภำพที่ 2.27) ปริมำณไนโตรเจนไม่เพียงพอต้องเสริมด้วยปุ๋ยเคมีหรือนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อช่วย
เพิ่มควำมเป็นประโยชน์ในช่วงระยะแรกไม่ทำให้พืชแสดงอำกำรขำด
4) คุณภำพชั้นที่ 4: ให้ใส่คลุมดินเพื่อป้องกันกำรกัดกร่อน
เป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมำณไนโตรเจน ลิกนิน และโพลีฟีนอลส์สูง ตัวอย่ำงเช่น มะขำม ใบพลวง
(ภำพที่ 2.28) ซึ่งจะทนต่อกำรย่อยสลำยจึงทำให้คงอยู่ในดินได้นำน

ภาพที่ 2.25 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 1
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559)

ภาพที่ 2.26 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 2
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559)
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ภาพที่ 2.27 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 3
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559)

ภาพที่ 2.28 ตัวอย่ำงวัสดุอินทรีย์ที่มีคุณภำพชั้นที่ 4
ที่มา: ปัทมำ และคณะ (2559)
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3.3) หลักการผสมสารอินทรีย์
กำรใช้วัสดุอินทรีย์ลงในดินไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชทันที และอำจทำให้พืชแสดงอำกำร
ขำดอย่ำงรุนแรง และส่งผลต่อผลผลิตของพืชได้ ดังนั้น กำรมีควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณภำพของวัสดุอินทรีย์แต่
ละชนิดทำให้สำมำรถเลือกสำรอินทรีย์มำผสมเพื่อให้เกิดควำมเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยอำศัยหลักกำรผสม
สำรอินทรีย์ที่คุณภำพสูงกับสำรอินทรีย์ที่มีคุณภำพต่ำเข้ำด้วยกันแล้วจึงใส่ในดินซึ่ง
- เมื่อสำรอินทรีย์ผสมเกิดกำรย่อยสลำยในดินโดยจุลินทรีย์ในดินเข้ำมำกระทำ
- สำรอินทรีย์คุณภำพสูงเป็นฝ่ำยให้ไนโตรเจน ส่วนสำรคุณภำพต่ำเป็นฝ่ำยให้
สำรประกอบคำร์บอน เช่น ลิกนิน และเซลลูโลส ระหว่ำงกำรย่อยสลำย
- ผลก็คือ ทำให้ดินดี มีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพรำะเกิดกำรให้ธำตุอำหำร เช่น ไนโตรเจน
และเกิดกำรสร้ำงสำรฮิวมัส (สำรอินทรีย์ที่ทำให้ดินดำ)
- อย่ำงไรก็ตำม เรำจะต้องผสมสำรอินทรีย์ต่ำงคุณภำพให้มีปริมำณที่สมดุลกัน เพื่อให้มี
ไนโตรเจนและคำร์บอนที่พอเหมำะต่อกำรย่อยสลำย
4) องค์ความรู้การผลิตถ่านแกลบโดยใช้เตาเผาอย่างง่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกำรใช้ถ่ำนเพื่อกำรหุงต้ม แต่ถูกนำมำใช้เป็นสำร
ปรับปรุงดินน้อยมำก ยกเว้น กำรใช้ขี้เถ้ำถ่ำนที่มีกำรนำไปใช้ใส่ดินเพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
แกลบเป็นวัสดุอินทรีย์ที่เหลือใช้ทำงกำรเกษตรซึ่งมีอยู่จำนวนมำกในชุมชน เป็นวัสดุที่เหมำะกับ
กำรนำมำผลิตเป็นถ่ำนเพื่อนำไปใส่ดินเพื่อปรับปรุงดิน และเพื่อกำรผลิตพืช เนื่องจำก ถ่ำนแกลบมีขนำดเล็กไม่
ต้ อ งท ำกำรบดให้ ล ะเอี ย ด กำรผลิ ต ถ่ ำ นแกลบโดยลดต้ น ทุ น ต่ ำ และใช้ ท รั พ ยำกรที่ มี อ ยู่ ในชุ ม ชนน ำมำ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรผลิตถ่ำนแกลบโดยใช้เตำอย่ำงง่ำย มีขั้นตอนดังนี้
วัสดุอุปกรณ์
- ปี๊บเปิดฝำหนึ่งด้ำน 1 ใบ
- สังกะสีแผ่นเรียบขนำดประมำณ กว้ำง 80 เซนติเมตร ยำว 100 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
- มีดปลำยแหลม
- ลวด
- แกลบดิบ
- เศษฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำ
วิธีกำรทำ
- กำรทำเตำเผำ ใช้มีดปลำยแหลมเจำะปี๊บด้ำนข้ำงขอบๆ เป็นช่องๆ ทั้งสี่ด้ำน และด้ำนบนของ
ปี๊บที่ยังไม่ได้เปิดฝำให้มีขนำดประมำณเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร แล้วใช้แผ่นสังกะสีม้วนให้เป็นท่อ
สำหรับให้ควันออก และมัดด้วยลวด แล้วใส่ลงในช่องที่เจำะไว้ ด้ำนบนโดยท่อควรจะมีควำมสูงประมำณ 80
เซนติเมตร (ภำพที่ 2.29)
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ภาพที่ 2.29 เตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย
- นำฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำที่จะเป็นเชื้อเพลิงม้วนและใส่ลงไปด้ำนล่ำงของปี๊บ (ภำพที่ 2.30)

ภาพที่ 2.30 กำรใส่ฟำงข้ำวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกำรเผำ
- จุดไฟที่ฟำงข้ำวหรือเศษหญ้ำแล้วคว่ำปี๊บลง (ภำพ 2.31)

ภาพที่ 2.31 จุดไฟภำยในปี๊บ
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- นำแกลบมำเทรอบๆ ปี๊บจนท่วม ปริมำณแกลบหำกกองใหญ่จะใช้เวลำในกำรเผำนำนขึ้น
(ภำพที่ 2.32)

ภาพที่ 2.32 ขั้นตอนเทแกลบรอบๆ ปี๊บจนท่วม
- คอยเขี่ยแกลบด้ำนล่ำงขึ้นมำเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดกำรไหม้ที่ทั่วถึง (ภำพที่ 2.33)

ภาพที่ 2.33 กำรเผำถ่ำนแกลบที่ต้องคอยเฝ้ำให้เกิดกำรไหม้ที่ทั่วถึง
- พอแกลบเริ่มเป็นถ่ำนทั้งหมดให้ล้มเตำลงและใช้น้ำรดเพื่อหยุดกำรเผำไหม้ (ภำพที่ 2.34)

ภาพที่ 2.34 ใช้น้ำรดหยุดกำรเผำไหม้
- ตำกถ่ำนแกลบจนแห้งเก็บใส่กระสอบนำไปใช้ในกำรปรับปรุงดินต่อไป
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5) องค์ความรู้การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช
ถ่ ำ นชี ว ภำพ (Biochar) คื อ วั ส ดุ อิ น ทรี ย์ ที่ ถู ก เผำในสภำพที่ มี ป ริ ม ำณออกซิ เจนต่ ำหรื อ ไม่ มี
ออกซิ เจน ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ สู ง 300-600 °C ซึ่ งเรี ย กกระบวนกำรนี้ ว่ ำ กระบวนกำรไพโรไลซิ ส (pyrolysis)
(Bruun, 2011) มีนักวิทยำศำสตร์จำนวนมำกให้ควำมสนใจในกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (soil
amendment) (Glasser et al., 2002; Topolianz et al., 2007; Masulili et al., 2010) เนื่ อ งจำก ผล
กำรศึกษำบ่งชี้ว่ำ กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินช่วยปรับปรุงสมบัติของดิน (Lehman et al., 2003; Liang et
al., 2006; Chan et al., 2007) ถ่ำนชีวภำพ (biochar) ซึ่งก็คือ อินทรียวัตถุที่ถูกเผำเป็นถ่ำนแล้วเช่นเดียวกัน
กับ ถ่ำน (charcoal) แต่มีควำมแตกต่ำงกันตรงที่ ถ่ำนส่วนมำกมีวัตถุประสงค์ผลิตเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงำน
และใช้ในกำรหุงต้มเป็นส่วนใหญ่ แต่ขณะที่ถ่ำนชีวภำพจะใช้สำหรับใส่ลงไปในดินส่วนองค์ประกอบต่ำงๆ ไม่มี
ควำมแตกต่ำงกัน (Verheijen et al., 2010)
5.1) คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ
จำกกำรตรวจสอบเอกสำร ร่วมกับผลกำรศึกษำของคณะดำเนินงำน (เสำวคนธ์, 2559; เสำวคนธ์
, 2557; เสำวคนธ์, 2556; เสำวคนธ์ และศศิธร, 2554) สำมำรถสรุปคุณสมบัติของถ่ำนชีวภำพดังนี้
ความพรุน และพื้นที่ผิว : โครงสร้ำงของถ่ำนชีวภำพมีผลต่อสมบัติของถ่ำนชีวภำพ เช่น ควำม
พรุน และพื้นที่ผิวซึ่งเป็นสมบัติบำงประกำรของถ่ำนชีวภำพที่มีบทบำทสำคัญต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำร
เผำถ่ำนชีวภำพในสภำพที่อุณหภูมิแตกต่ำงกันจะมีผลทำให้พื้นที่ผิว และควำมพรุนแตกต่ำงกันและมีส่งผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำ ควำมจุในกำรดูดซับ และควำมสำมำรถในกำรหมุนเวียนธำตุอำหำรที่แตกต่ำงกัน
ด้วย กำรเพิ่มขึ้นของควำมพรุนและพื้นที่ผิวของถ่ำนชีวภำพมีควำมสัมพันธ์กับอุณหภูมิของกำรเผำ กล่ำวคือ
เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในกำรเผำเพิ่มขึ้นจะทำให้พื้นที่ผิว และควำมพรุนของถ่ำนชีวภำพเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อย่ำงไร
ก็ตำม กำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิว และควำมพรุนของถ่ำนชีวภำพเมื่ออุณหภูมิที่ใช้เผำเพิ่มขึ้นก็มีผลทำให้ปริมำณ
ของคำร์บอน และสำรที่ระเหยได้ (volatile matter) ลดลงด้วย กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินเป็นกำรเพิ่ม
พื้นที่ผิวสูงขึ้นอำจมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรอุ้มน้ำของดินได้
ปริมาณธาตุอาหาร : โดยทั่วไปปริมำณธำตุอำหำรที่อยู่ในถ่ำนชีวภำพจะขึ้นอยู่กับปริมำณธำตุ
อำหำรในวัตถุดิบ ถ่ำนชีวภำพที่ผลิตจำกปุ๋ยคอกหรือกระดูกจะมีปริมำณธำตุอ ำหำรสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ฟอสฟอรั ส (6.1% ฟอสฟอรัส ในถ่ำนจำกมู ล สุ กร และ2.2% ฟอสฟอรัส ในถ่ำนจำกมู ล ไก่ ) (Tsai et al.,
2001; Huang et al., 2011) ถ่ำนชีวภำพซึ่งผลิตจำกวัตถุดิบที่ได้จำกพืช เช่น ไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่จะมีปริมำณ
ธำตุอำหำรต่ำ (0.04 และ 0.001% ฟอสฟอรัส ในเปลือก และแก่นไม้ยูคำลิ ปตัส ) (FAO, 1985) ในขณะที่
วัต ถุดิ บ ซึ่ งเป็ น ใบไม้ และของเสี ย จำกกระบวนกำรแปรรูป อำหำรจะมีป ริมำณธำตุอ ำหำรสู งกว่ำ (0.95%
ฟอสฟอรัส ในใบถั่วลิสง) (Yuan, et al., 2011) นอกจำกนี้ สภำพแวดล้อมของกำรเผำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อปริมำณ และควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรของถ่ำนชีวภำพ โดยกำรเผำในสภำพที่อุณหภูมิสูงอำจ
ทำให้ปริมำณและควำมเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนลดลง
ความจุ ใ นการแลกเปลี่ ย นแคตไอออน : ควำมจุ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นแคตไอออน คื อ
ควำมสำมำรถในกำรดูด ซับ ธำตุอำหำรที่ เป็ นประจุบวก และจะค่อยๆ ปลดปล่ อยออกมำในดิน เพื่ อให้ พื ช
สำมำรถใช้ ป ระโยชน์ ได้ ถ่ ำ นชี ว ภำพที่ มี ค่ ำ CEC สู ง มี ค วำมสำมำรถในกำรดู ด ซั บ ธำตุ โ ลหะหนั ก และ
สำรประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น สำรกำจัดแมลง และวัชพืช (Navia and Crowley, 2010)
ดังนั้น กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินที่ทำกำรเกษตรจึงเป็นผลดี ในกำรช่วยลดกำรปนเปื้อนของสำรเคมีทำง
กำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำม ถ่ำนชีวภำพที่ใช้เป็นสำรปรับปรุงดินไม่ควรจะผลิตโดยใช้อุณหภูมิสูง เพรำะจะทำให้
สมบัติในดูดยึดธำตุอำหำรของถ่ำนชีวภำพลดลง
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH) : ถ่ำนชีวภำพที่ใช้ในกำรปรับปรุงดินโดยทั่วไปมักมีคุณสมบัติเป็นด่ำง
ซึ่งจะมีผลต่อ pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมำณมำกแต่ไม่ใช่ถ่ำนชีวภำพทั้งหมดที่มี pH เป็นด่ำง โดยทั่วไป
pH ของถ่ำนชีวภำพอยู่ระหว่ำง 4-12 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ และสภำพแวดล้อมของกำรเผำ (Bagreev et al.,
2001; Lehmann, 2007) โดยเมื่อเพิ่มอุณหภูมิกำรเผำถ่ำนชีวภำพจะทำให้ค่ำ pH ของถ่ำนชีวภำพบำงชนิด
เพิ่มขึ้น Sohi et al. (2010) ได้รำยงำนว่ำ กำรเพิ่มอุณหภูมิกำรเผำจำก 310 เป็น 850 ๐C ถ่ำนชีวภำพที่ผลิต
จำก bagasse จะมี pH เพิ่มขึ้นจำก 7.6 เป็น 9.7 อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำจะสำมำรถผลิตถ่ำนชีวภำพที่มีค่ำ pH
สูงได้แต่อำจจะไม่มีผลต่อ pH ของดินเมื่อใส่ลงไปในดินปริมำณไม่มำกนัก ทั้งนี้เนื่องจำกดินมีควำมจุบัฟเฟอร์
(buffering capacity)
ถ่ำนชีวภำพมีสมบัติในกำรปรับปรุงดิน ได้แก่ ควำมพรุน และพื้นที่ผิวสัมผัส, ปริมำณคำร์บอน,
CEC และ pH สูง ซึ่งคุณสมบัติเหล่ำนี้ทำให้ดินมีสภำพที่ เหมำะสมต่อควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรพืช
คือ ลดควำมหนำแน่นของดิน และเพิ่มควำมจุในกำรอุ้มน้ำ, เพิ่มค่ำ CEC และ pH ในดิน, เพิ่มกิจกรรมของ
จุลินทรีย์ดิน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ย โดยเฉพำะปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้พืชมีกำรเจริญเติบโต และผลผลิต
ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่ถ่ำนชีวภำพลงไปในดินควรใส่ร่วมกับปุ๋ยโดยเฉพำะปุ๋ยไนโตรเจน หำกต้องกำรเพิ่ม
กำรเจริญเติบโตและผลผลิตพืช แต่หำกต้องกำรใช้เป็นสำรปรับปรุงสมบัติของดินอย่ำงเดียวก็ไม่จำเป็นต้องใส่
ปุ๋ยเคมี นอกจำกนี้ ถ่ำนชีวภำพยังช่วยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยกำรกักเก็บคำร์ บอนได้ปริมำณ
มำกกว่ำกำรใส่ สำรอิน ทรีย์อื่น ๆ สมบั ติของถ่ำนชีวภำพมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และ
สภำพแวดล้อมของกำรเผำ เช่น อุณหภูมิที่ใช้เผำ และวิธีกำรเผำ เป็นต้น
5.2) วิธีการนาถ่านชีวภาพไปใช้ในการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช
กำรใส่ถ่ำนชีวภำพเพื่อกำรปรับปรุงดิน และกำรผลิตพืช เนื่องจำกมีวัสดุอินทรีย์หลำยชนิดใน
ท้องถิ่น หรือที่เหลือจำกกำรเกษตรที่สำมำรถนำมำใช้ผลิตถ่ำนชีวภำพได้ แต่บำงชนิดมีขนำดใหญ่ดังนั้นกำร
นำไปใช้ในกำรปรับปรุงดินจะทำให้เกิดประโยชน์ต้องใช้เวลำนำน เนื่องจำกพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่ำงถ่ำนชีว ภำพ
กับดินมีน้อยกว่ำถ่ำนชีวภำพผลิตจำกวัสดุอินทรีย์ที่มีขนำดเล็ก ดังนั้นกำรนำเอำถ่ำนชีวภำพที่มีขนำดใหญ่มำใช้
ในกำรปรับปรุงดินและกำรผลิตพืชนั้นสำมำรถดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้
- ถ่ำนชีวภำพที่มีขนำดใหญ่ต้องทำกำรบดให้มีขนำดเล็กลงโดยกำรทบ หรือใช้เครื่องบด
เศษซำกพืชสำหรับทำปุ๋ย (ภำพที่ 2.35)

ภาพที่ 2.35 กำรทุบถ่ำนให้มีขนำดเล็กลง

38

- กำรน ำไปใช้ มีห ลำยวิธี ได้แก่ กำรใส่ ล งในดินโดยตรง กำรผสมกับดินหรือปุ๋ ยหมักใน
สัดส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมำกอำจใส่ทีละน้อย หรืออำจจะสัดส่วน 1: 0.5 แต่ควรจะมีกำรใส่ประจำทุกๆ ปี เพื่อ
ปรับปรุงดิน (ภำพที่ 2.36)

ภาพที่ 2.36 กำรใส่ถ่ำนที่ผ่ำนกำรบดแล้วลงไปในดินในเพื่อกำรผลิตพืช
- เนื่องจำกถ่ำนมีปริมำณธำตุอำหำรโดยเฉพำะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ที่ต่ำแต่ปริมำณของ
โพแทสเซียมสูง ซึ่งได้จำกเถ้ำที่ปนอยู่ในถ่ำน ดั งนั้นกำรใส่ถ่ำนอย่ำงเดียวลงไปในดินอำจมีผลทำให้พืชขำดธำตุ
อำหำรได้ จำกผลกำรศึกษำควรทำกำรใส่ถ่ำนร่วมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี จะช่วยให้กำรเจริญเติบโต
ของพืชดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรใส่ถ่ำนร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีอย่ำงน้อยครึ่งหนึ่งจำกเดิ ม
เช่น ข้ำวจำกใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง คือช่วงปักดำ และช่วงข้ำวเริ่มตั้งท้อง หำกใส่ถ่ำนร่วมสำมำรถใส่ปุ๋ยเคมีเฉพำะ
ช่วงข้ำวเริ่มตั้งท้องก็ให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงจำกกำรใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง (เสำวคนธ์, 2557)
ข) ใส่ Rock P

ก) ไม่ใส่
Rock P

ค) ใส่ถ่ำน

ง) ใส่ถ่ำน+
Rock P

ภาพที่ 2.37 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับหินฟอสเฟตต่อกำรเจริญเติบโต
ของรำกยำงพำรำที่ปลูกใหม่
ที่มา: เสำวคนธ์ และคณะ (2558)
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ตำรับควบคุม

ปุ๋ยเคมี

ถ่ ำนชีวภำพ

ฟำงข้ ำว

ถ่ ำนชีวภำพ
ผสมฟำงข้ ำว
และปุ๋ยเคมี

ภาพที่ 2.38 กำรใส่ถ่ำนชีวภำพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อกำรเจริญเติบโตของข้ำว
ที่มา: พัชรี (2559)
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บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
กำรดำเนิ น งำนโครงกำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิ ตและกำรใช้ถ่ำนชีว ภำพจำกวัส ดุเหลื อใช้ทำง
กำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและกำรผลิตพืชตำมแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1) การประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งาน คณะด ำเนิ น งำนได้ จั ด กำรประชุ ม วำงแผน ก ำหนด
หลั กเกณฑ์กำรคัดเลื อกรวมกัน กับ เครือข่ำย จำนวนทั้ งหมด 3 ครั้ง เพื่อวำงแผนและเตรียมกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี ในประเด็นกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (ภำพที่ 3.1- 3.3) เกณฑ์กำรคัดเลือกเน้น
กลุ่ ม คนที่ ส นใจและสำมำรถน ำเอำไปใช้ ป ระโยชน์ จ ริงๆ ซึ่งจะเน้ นจั งหวัด นครพนม โดยกำรร่ว มกั น ออก
แบบฟอร์มกำรรับสมัคร กำรประเมินผลเมื่อจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรติดตำมกำรนำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ภำพที่ 3.4) โดยได้ร่วมกันออกกำหนดกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ
เข้ำสมัครโดยผ่ำนหน่ วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครพนม อบต. สปก. และกลุ่ ม
เครือข่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร

ภาพที่ 3.1 กำรประชุมครั้งที่ 1 วำงแผน กำรคัดเลือก ออกแบบใบสมัคร แบบประเมินควำมพึงพอใจ และกำร
ติดตำมผล

ภาพที่ 3.2 กำรประชุมครั้งที่ 2 วำงแผนกำหนดกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และเตรียมประชำสัมพันธ์
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ภาพที่ 3.3 กำรประชุมครั้งที่ 3 วัตถุประสงค์ กำรดำเนินงำน กำรติดตำม และประเมินผล

ภาพที่ 3.4 แบบฟอร์มใบสมัคร กำรประเมินควำมพึงพอใจ และกำรติดตำมประเมินผลหลังอบรม
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โดยกำหนดกำรกำรดำเนินโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและกำรผลิตพืช มีดังนี้

ภาพที่ 3.5 กำหนดกำรกำรดำเนินงำนของโครงกำร
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3.2) อบรมการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพ และน้าส้มควัน ไม้ เป็นกำรอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 16
มิถุนำยน 2559 เวลำ 08.00 – 16.00 น. โดยมี ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และ ผศ.ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์ เป็นวิทยำกร
บรรยำย และฝึกปฏิบัติกำรผลิตถ่ำน พร้อมทั้งกำรได้น้ำส้มควันไม้ โดยก่อนดำเนินกำรบรรยำยจะให้ผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมดำเนิน กำรทำแบบทดสอบก่อนกำรฝึกอบรมจำนวน 10 ข้อ และเริ่มกำรบรรยำยโดยอธิบำยถึง
ส่ ว นประกอบของเตำเผำถ่ ำ น และขั้ น ตอนกำรเผำในภำคบรรยำยโดย ดร.เกริก มี มุ่ ง กิ จ ได้ อ ธิ บ ำยถึ ง
ควำมสำคัญของกำรเกษตรโดยเน้นวนเกษตรใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นตอนกำรเผำถ่ำนโดย
ใช้เตำเผำแนวนอน และประโยชน์ ที่ จ ะได้ รับ จำกกำรผลิ ต นอกจำกถ่ ำน คื อ น้ ำส้ ม ควัน ไม้ เมื่ อ เสร็จ กำร
ด ำเนิ น กำรภำคบรรยำยจะด ำเนิ น กำรให้ ผู้ เข้ ำรวมอบรมท ำแบบทดสอบเดิ ม เป็ น หลั งกำรฝึ ก อบรม เพื่ อ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ และควำมเข้ำใจ และดำเนินกำรส่วนภำคปฏิบัติในช่วงบ่ำยโดยทำกำรฝึกเผำถ่ำนโดยใช้
เตำเผำแบบแนวตั้ง อธิบำยกำรเก็บน้ำส้มควันไม้ และกำรใช้ประโยชน์ หลังจำกฝึกอบรมทั้งภำคบรรยำยและ
ปฏิบัติเสร็จผู้รับกำรอบรมจะทำแบบประเมินควำมพึงพอใจหลังจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ภาพที่ 3.6 ผู้เข้ำร่วมอบรมลงทะเบียน และกรอกใบสมัคร

ภาพที่ 3.7 ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทดแบบทดสอบก่อนกำรอบรม และกำรอบรมภำคบรรยำย
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ภาพที่ 3.8 กำรอบรมภำคบ่ำยฝึกปฏิบัติกำรเผำถ่ำนโดยใช้ถังน้ำมันขนำด 200 ลิตร และเก็บน้ำส้มควันไม้
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3.3) อบรมการผลิต และการใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน เป็นกำรอบรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนำยน
2559 เวลำ 08.00 – 16.00 น. โดยมี ดร.เกริก มีมุ่งกิจ เป็นวิทยำกรบรรยำย และฝึกปฏิบัติกำรผลิตเตำชีว
มวล 2 แบบ ได้แก่ แบบมีถังสองชั้นซ้อนกัน และแบบเตำชั้นเดียว โดยกำรอบรมกำรผลิตเตำชีวมวลจะเน้นกำร
ใช้วัตถุดิบ ที่ห ำได้ง่ำย และมีอ ยู่ รอบตัว เช่น ปี๊บ กระป๋ องกำแฟ และถังสี เหล็ กขนำดเล็ ก โดยเป็น กำรฝึ ก
ประกอบ และใส่เศษขี้เลื่อย แกลบ ใบไม้ เพื่อทำเตำ และทดลองจุดไฟ เช่นเดียวกัน ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะต้อง
ทำกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม และประเมินผลควำมพึงพอใจหลังจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ภาพที่ 3.9 กำรอบรมกำรผลิตและกำรใช้เตำชีวมวลในครัวเรือน
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ภาพที่ 3.10 กำรผลิตเตำชีวมวลอย่ำงง่ำยแบบ 2 ชั้น

ภาพที่ 3.11 กำรผลิตเตำชีวมวลแบบชั้นเดียว
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3.4) อบรมการจัดการซากพืชที่เหลือจากการเกษตรโดยวิธีต่างๆ เป็นกำรอบรมครั้งที่ 3 ในวันที่
29 กรกฎำคม 2559 เวลำ 08.00 – 16.00 น. โดยแบ่งออกเป็นภำคเช้ำ และภำคบ่ำย ซึ่งภำคเช้ำบรรยำย โดย
ศ.ดร.ปัทมำ วิตยำกร แรมโบ หัวหน้ำกลุ่มวิจัยกำรจัดกำรอินทรียวัตถุในดิน มหำวิทยำลัยขอนแก่น และทีมงำน
กำรน ำผลกำรศึกษำกำรจั ดกำรวัส ดุอิน ทรีย์ที่มีคุณ ภำพแตกต่ำงกันมำให้ ผู้ ร่วมกำรอบรมได้เข้ำใจ และให้
ควำมสำคัญของกำรใช้ ซำกพืชในกำรปรับปรุงดิน และกำรผลิตพืช เนื่องจำกคุณสมบัติของวัสดุอินทรีย์แต่ละ
ชนิดไม่เหมือนกัน ภำคบ่ำยทำกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตรและครัวเรือน โดย นำยสุรเชษฐ์ มณีรักษ์ เจ้ำพนักงำนเกษตรอำวุโส สถำนทีพัฒนำที่ ดินนครพนม
โดยอธิบำยถึงควำมสำคัญ และควำมจำเป็นในกำรเข้ำใจและใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับดิน กำรวิเครำะห์ดิน และกำร
จัดกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน โดยนำ พด. แบบต่ำงๆ มำอธิบำย และสำธิตกำรทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภำพ
เช่นเดียวกัน ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะต้องทำกำรทดสอบก่อนและหลังกำรอบรม และประเมินผลควำมพึงพอใจ
หลังจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

ภาพที่ 3.12 กิจกรรมภำคเช้ำบรรยำยเรื่องกำรจัดกำรวัสดุอินทรีย์ที่หำได้จำกท้องถิ่น
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ภาพที่ 3.13 กำรซักถำม และตอบคำถำมของผู้เข้ำร่วมอบรมหลังกำรอบรมภำคเช้ำ

ภาพที่ 3.14 กิจกรรมภำคบ่ำยกำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมัก
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ภาพที่ 3.15 กิจกรรมกำรทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภำพ
3.5) อบรมการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช เป็นกำรอบรมครั้งที่ 4 ในวันที่
20 สิงหำคม 2559 แบ่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเป็นภำคเช้ำ และภำคบ่ำย โดยภำคเช้ำบรรยำยโดย รศ.ดร.
พัชรี แสงจัน ทร์ นั กวิจั ยในกลุ่มวิจัย กำรจัดกำรอินทรียวัตถุในดินมหำวิทยำลั ยขอนแก่น และทีมวิจัย โดย
บรรยำยผลกำรศึกษำ ประโยชน์ และแนวทำงกำรใช้ถ่ำนชีวภำพในกำรปรับปรุงดิน และเพื่อกำรผลิตพืช โดย
ท ำกำรเปรี ย บเที ย บผลกำรศึ ก ษำในกำรจั ด กำรแบบต่ ำงๆ หลั งจำกนั้ น กำรสำธิต และบรรยำยกำรผลิ ต
สำรชีวภำพจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง และก้อนปุ๋ยเบญจคุณ จำกตัวแทนกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัด
นครพนม นำยศิริโชค บริบูรณ์สมบัติ โดยกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรอบรม ซึ่งผู้เข้ำร่ วมจะได้รับก้อน
เชื้ อ ปุ๋ ย เบญจคุ ณ และน้ ำจุ ลิ น ทรี ย์ ชี ว ภำพให้ เป็ น หั ว เชื้ อ เพื่ อ น ำไปขยำยต่ อ ในชุ ม ชน ในภำคบ่ ำ ยอบรม
ภำคปฏิบัติฝึกทำเตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย และฝึกเผำถ่ำนแกลบ โดย ผศ.ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์ หัวหน้ำ
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรอธิบำยขั้นตอนกำรทำเตำอย่ำงง่ำ ยต้นทุนต่ำ และทำได้จำกวัสดุดิบจำก
ชุมชนสำมำรถนำไปใช้ในชุมชนได้ง่ำยและสะดวก พร้อมกับอธิบำยขั้นตอนกำรเผำ และกำรนำไปใช้ในกำร
ปรับ ปรุงดิน และกำรผลิตพืช เช่น พืชไร่ และพืชสวน และได้ให้ต้นแบบของเตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำยให้
ตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อนำไปขยำยผลต่อไป เช่นเดียวกัน ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจะต้องทำกำรทดสอบก่อน
และหลังกำรอบรม และประเมินผลควำมพึงพอใจหลังจบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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ภาพที่ 3.16 กิจกรรมภำคเช้ำอบรมกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อปรับปรุงดินและเพื่อกำรผลิตพืช และกำรผลิต
สำรชีวภำพน้ำจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง และก้อนปุ๋ยเบญจคุณ
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ภาพที่ 3.17 กิจกรรมภำคบ่ำยกำรฝึกทำเตำเผำถ่ำนแกลบอย่ำงง่ำย และกำรขั้นตอนกำรเผำถ่ำนแกลบ
3.6) ขั้นตอนการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์
คณะดำเนินงำนได้ทำกำรติดตำมผลกำรนำไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน
โดยได้แจ้งกำรติดตำมผลกำรประเมินผ่ำนทำงกลุ่ม line “คนเอำถ่ำน NPU” กำรเข้ำไปสัมภำษณ์ และขอ
ควำมร่วมมือกับผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมสำมำรถส่งข้อมูลหรือกิจกรรมกำรนำควำมรู้ไปใช้ในครัวเรือนและชุมชน
ผ่ำนช่องทำงนี้ด้วยเพื่อควำมสะดวก รวมทั้งกำรโทรสัมภำษณ์โดยใช้แบบฟอร์มที่ได้จัดทำขึ้น
3.7) การประชุมสรุปภาพรวมร่วมกับเกษตรกรเพื่อวางแผน และปรับปรุงโครงการ
หลังจำกกำรดำเนินงำนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง คณะผู้ดำเนินงำนได้จัดให้
มีกำรประชุมเพื่อสรุปภำพรวมของกำรดำเนินงำน ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงโครงกำร รวมทั้งวำงแผนกำร
ดำเนินงำนที่เกิดขึ้นสำหรับรุ่นถัดไป
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ภาพที่ 3.18 กำรประชุมสรุปภำพร่วมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรเพื่อวำงแผน และปรับปรุงโครงกำร
3.8) การประชุมภาพร่ วมกับทีมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลังจำกกำรติดตำมผลกำรใช้ประโยชน์ และ
กำรประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรสำหรับกำรปรับปรุงโครงกำร และวำงแผนกำรดำเนินงำนในรุ่นถัดไป จึง
น ำผลกำรดำเนิ น งำนทั้งหมดเข้ำประชุมรวมกับทีมถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกลุ่ มเครือข่ำยวิจัย ในวันที่ 10
พฤศจิกำยน 2559 เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำน และวำงแผนกำรดำเนินงำนขยำยผลไปยังกลุ่ มต่ำงๆ ในปีถัดไป
และจัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ และคู่มือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
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ภาพที่ 3.19 ประชุมร่วมกับทีมถ่ำยทอดเทคโนโลยีและเครือข่ำยวิจัยเพื่อสรุปภำพรวมของโครงกำร
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บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
กำรดำเนิน งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้จัดกำรฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง จำนวนผู้เข้ำร่วมกำร
ฝึ ก อบรมทั้ งหมด 138 คน ซึ่ งประกอบด้ ว ยผู้ ที่ มี ภู มิ ล ำเนำอยู่ ที่ จั งหวั ด นครพนม จ ำนวน 126 คน และ
ต่ำงจังหวัด จ ำนวน 12 คน (ชลบุ รี ตรัง นครรำชสีมำ สุ รินทร์ บุรีรัมย์ สมุทรปรำกำร และสกลนคร) โดย
ผู้เข้ำร่วมในเขตจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่มำจำก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเรณูนคร และอำเภอนำ
หว้ำ คิดเป็นร้อยละ 24 (32 คน) 19 (25 คน) และ 29 (38 คน) ตำมลำดับ และอำเภออื่นๆ (โพนสวรรค์ ธำตุ
พนม นำแก บ้ำนแพง ปลำปำก วังยำง ศรีสงครำม) ร้อยละ 28 ดังแสดงในภำพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 ร้อยละของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
ซึ่งจำกข้อมูลร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใช้ถ่ำนชีวภำพ
จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและกำรผลิตพืชนั้น จะมีอยู่ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม
และยังมีผู้ที่สนใจจำกต่ำงจังหวัดที่ขอรับกำรอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่น่ำสนใจ
และสำมำรถแก้ไขปั ญหำหรื อสิ่งที่เกษตรกรต้องกำรเรียนรู้ โดยผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมส่วนมำกร้อยละ 86
ประกอบอำชีพเกษตรกร และประกอบอำชีพรับจ้ำง ข้ำรำชกำร ค้ำขำย และแม่บ้ำน รวมกันร้อยละ 14 (ดัง
แสดงในภำพที่ 4.2) ชี้ให้เห็นว่ำ กลุ่มที่สนใจอยู่เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะช่วยในกำรพัฒนำปรับปรุงกำร
ทำกำรเกษตร จำกข้อมูล ใบสมัค ร พบว่ำ ผู้ เข้ำร่ว มกำรอบรมส่ ว นใหญ่ มีรำยได้เฉลี่ ยต่อเดือน อยู่ระหว่ำง
2,001- 3,000 บำท จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 39 และรองลงมำมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,001 – 5,000
บำท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13
ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมมีควำมคำดหวังต่อโครงกำรก่อนกำรฝึกอบรม คือ กำรได้ควำมรู้ไปใช้ในกำร
พัฒ นำทำงกำรเกษตร นำไปใช้ในครัวเรือนได้ มีควำมรู้ทักษะในกำรประกอบอำชีพเพิ่มมำกขึ้น และสร้ำง
เครือข่ำย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมล้วนแต่ต้องกำรควำมรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรทำกำรเกษตร และสำมำรถนำไปใช้ในครัวเรือนได้ รวมทั้งกำรได้สร้ำงเครือข่ำย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
ทำให้เกิดช่องทำงกำรตลำด และช่องทำงกำรได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 4.2 ร้อยละกำรประกอบอำชีพของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
กำรดำเนินกำรฝึกอบรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมนั้น มีผลกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี้
4.1) อบรมการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพ และน้าส้มควันไม้
มีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด 120 คน ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปในเขตจังหวัด
นครพนมและนั กศึกษำ โดยได้ดำเนิน กำรให้ ผู้เข้ำอบรมกรอกใบสมัคร และทำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม
พร้อมทั้งได้ดำเนินกำรจัดตั้งกลุ่ม Line โดยใช้ชื่อ “คนเอาถ่าน NPU” ปัจจุบันมีสมำชิกในกลุ่ม line ทั้งหมด
110 คน (ภำพที่ 4.3) เพื่อเป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของโครงกำรแก่ผู้ที่เข้ำร่วมอบรม รวมทั้ง
เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของเกษตรกร และผู้สนใจในกำรทำกำรเกษตรแบบอินทรีย์มำแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ และสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรติดตำมกำรประเมินผลของกำรถ่ำยทอดอีกทำงหนึ่งได้
เมื่อกำรอบรมภำคเช้ำเสร็จจะดำเนินกำรให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทำแบบทดสอบหลังกำรอบรม
และดำเนินกำรภำคปฏิบัติช่วงบ่ำยในกำรไปดูเตำเผำถ่ำนแบบแนวตั้งขนำด 200 ลิตร และสำมำรถเก็บน้ำส้ม
ควันไม้ได้ กำรทดสอบก่อนและหลังเข้ำรับกำรอบรม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้เ พิ่มขึ้น จำนวน 84
คน คิดเป็นร้อย 70.40 ผู้อบรมมีควำมรู้เท่ำเดิม จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 ซึ่งจะเห็นได้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมกลุ่มคนที่มีควำมรู้เพิ่มขึ้นหลังกำรบรรยำย และกลุ่มที่ควำมรู้เท่ำเดิมเป็นกลุ่มที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่
แล้วซึ่งมีคะแนนเกือบเต็ม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) อย่ำงไรก็ตำม หลังกำรฝึกอบรมได้ทำกำรประเมินควำม
พึงพอใจ พบว่ำ ระดับ ควำมพึงพอใจในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีครั้งนี้อยู่ในระดับ ร้อยละ 83.16 โดยด้ำน
วิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ ได้คะแนนควำมพึงพอใจสูงสุด ร้อยละ 88.70 ส่วนด้ำนช่วงเวลำในกำรอบรมเหมำะสม ได้
คะแนนควำมพึงพอใจต่ำสุด ร้อยละ 78.55 อำจเนื่องจำก เป็นช่วงฤดูฝนทำให้กำรเดินทำงมำลำบำก
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ภาพที่ 4.3 กลุ่ม line ของโครงกำรเพื่อเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ ติดตำม
และแลกเปลี่ยนควำมรู้ของเครือข่ำย
4.2) อบรมการผลิต และการใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน
กำรอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด 85 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรม
ครั้งที่ 1 บำงส่วนเป็นผู้สมัครใหม่ ทำกำรทดสอบก่อนกำรอบรม และหลังกำรอบรม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
มีควำมรู้เพิ่มขึ้น จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อย 82.61 ผู้อบรมมีควำมรู้เท่ำเดิม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
17.39 ชี้ให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้นหลังกำรบรรยำย ส่วนผู้อบรมที่มีควำมรู้เท่ำเดิมส่วนใหญ่เป็น
คนที่ได้คะแนนก่อนสอบสูงอยู่แล้ว ในขณะที่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีครั้งนี้อยู่ในระดับ ดีมำก ร้อยละ 83.16 โดยด้ำนกำรถ่ำยทอดของวิทยำกรได้คะแนนควำม
พึงพอใจสู งสุ ด ร้ อยละ 86.81 ส่ วนด้ำนเวลำในกำรอบรม ได้คะแนนควำมพึ งพอใจต่ ำสุ ด ร้อยละ 80.10
นอกจำกนี้ ตัวแทนกลุ่มหรือชุมชนที่เข้ำร่วมกำรอบรมยังได้วัสดุอุปกรณ์ในกำรนำไปใช้ประกอบเตำชีวมวลเพื่อ
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ใช้ในครัวเรือน และได้นำไปถ่ำยทอดและผลิตใช้ในครัวเรือน และทำงกำรเกษตร ซึ่งจะรำยงำนในหัวข้อกำร
ติ ด ตำมผลกำรน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ไป ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมครั้ ง ที่ 1 ที่ ไม่ ได้ เข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมครั้ ง ที่ 2
ดำเนิ น กำรแจ้ งข้ อมู ล ข่ ำวสำรผ่ ำนทำงกลุ่ ม line และแชร์อ งค์ ควำมรู้ต่ ำงๆ ผ่ ำนกลุ่ ม line ดั งกล่ ำว และ
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด ร้อยละ 100 คำดว่ำสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ภาพที่ 4.4 กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ให้แก่สมำชิก
4.3) อบรมการจัดการซากพืชที่เหลือจากการเกษตรโดยวิธีต่างๆ
กำรอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด 119 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรม
ครั้งที่ 1 และ 2 ผลกำรทดสอบก่อนกำรอบรม และหลังกำรอบรม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น
จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อย 84.03 ผู้อบรมมีควำมรู้เท่ำเดิม จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.97 และอีก 2
คน ที่มีคะแนนต่ำกว่ำเดิม คิดเป็นร้อยละ 1.68 จำกผลประเมินควำมรู้แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำผู้ที่ควำมรู้เท่ำเดิม และมีลดลง กำรที่ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจำนวน 2 คน
ในกลุ่ ม มี ค ะแนนลดลง เนื่ อ งจำก เป็ น ผู้ สู ง อำยุ แ ละกำรท ำควำมเข้ ำ ใจอยำกจะต้ อ งใช้ เวลำในกำรท ำ
แบบทดสอบ อย่ำงไรก็ตำม ได้ทำกำรสอบถำม และพูดคุยได้แสดงให้เห็นว่ำทั้ง 2 คน มีควำมรู้เพิ่มเติมจำก
เดิมอย่ำงมำก ทั้งเกี่ยวกับคุณภำพของวัสดุอินทรีย์ ควำมสำคัญ กำรเลือกใช้ที่เหมำะสม รวมถึงกำรจัดกำรโดย
วิธีต่ำงๆ เพื่ อให้ เกิดประโยชน์ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ พบว่ำ ระดับ ควำมพึงพอใจในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีครั้งนี้อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 82.87 โดยด้ำนวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ได้คะแนนควำมพึงพอใจสูงสุด
ร้อยละ 87.42 รองลงมำเป็นด้ำนสถำนที่อบรม ร้อยละ 86.13 ส่วนด้ำนควำมเข้ำใจเนื้อหำ ได้คะแนนควำมพึง
พอใจต่ ำสุ ด ร้ อยละ 78.39 และผู้ เข้ำร่ ว มกำรอบรมทั้ งหมด ร้อ ยละ 100 คำดว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้

58

4.4) อบรมการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน และการผลิตพืช
กำรอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมทั้งหมด 138 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เข้ำร่วมกำรอบรม
ครั้งที่ 1 2 และ 3 ผลกำรทดสอบก่อนกำรอบรม และหลังกำรอบรม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น
จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อย 81.16 ผู้อบรมมีควำมรู้เท่ำเดิม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12 และอีก 1
คน ที่มีคะแนนต่ำกว่ำเดิม คิดเป็นร้ อยละ 0.72 จำกผลประเมินควำมรู้แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมี
ควำมรู้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มำกกว่ำผู้ที่ควำมรู้เท่ำเดิม และมีลดลง กำรที่ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจำนวน 3 คน
ในกลุ่มมีคะแนนลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับข้อที่ผ่ำนมำซึ่งเกี่ยวข้องกับอำยุ ทำให้ต้องใช้เวลำทำควำมเข้ำใจ
แต่ด้วยที่มีควำมรู้พื้นฐำนที่ดี และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำทำให้สำมำรถอธิบำย และแสดงควำมคิดเห็นได้เมื่อมี
กำรซักถำมควำมเข้ำใจผู้เข้ำร่วมอบรมที่มีคะแนนประเมินต่ำกว่ำเดิม ทั้ง 3 คน ส่วนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีครั้งนี้อยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 85.34 โดยด้ำน
สถำนที่อบรมได้คะแนนควำมพึงพอใจสูงสุด ร้อยละ 90.24 รองลงมำเป็นด้ำนวิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ
88.29 ส่ วนด้ำนควำมเข้ำใจเนื้ อหำ ได้คะแนนควำมพึงพอใจต่ำสุด ร้อยละ 81.46 และผู้ เข้ำร่วมกำรอบรม
ทั้งหมด ร้อยละ 100 คำดว่ำสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
4.5) ขั้นตอนการติดตามผลการนาไปใช้ประโยชน์
กำรติดตำมกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจำกกำรฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน โดยได้แจ้งกำร
ติดตำมผลกำรประเมินผ่ำนทำงกลุ่ม line “คนเอำถ่ำน NPU” กำรเข้ำไปสัมภำษณ์ และขอควำมร่วมมือกับ
ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมสำมำรถส่งข้อมูลหรือกิจกรรมกำรนำควำมรู้ไปใช้ในครัวเรือนและชุมชนผ่ำนช่องทำงนี้
ด้วยเพื่อควำมสะดวก รวมทั้งกำรโทรสัมภำษณ์โดยใช้แบบฟอร์มที่ได้จัดทำขึ้น พบว่ำ มีกำรนำไปใช้ประโยชน์
จริง จำนวน 100 คน (ร้อยละ 72) และอีก 38 คน (ร้อยละ 28) ที่ยังไม่ได้นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจำก
อยู่ระหว่ำงกำรทำนำ (ภำพที่ 4.5) และพบว่ำ ผู้ที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์นั้นช่วยเพิ่มรำยได้เสริมมำกกว่ำ
รำยได้หลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 98 นอกจำกนี้ยังนำควำมรู้ไปลดรำยจ่ำยอยู่ระหว่ำง 1,001 – 2,000 บำทต่อ
เดือน มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 และรองลงมำ คือ น้อยกว่ำ 1,000 บำทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 15

ภาพที่ 4.5 จำนวนผู้ที่ใช้ประโยชน์ และไม่ใช้ประโยชน์ควำมรู้จำกกำรฝึกอบรม
กำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ที่ได้หลังกำรฝึกอบรมนั้น พบว่ำ ในจำนวนผู้อบรมที่ได้นำควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 100 คน มีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจำนวน 75 คน ที่นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ทันที จำนวน 20 คน
(ร้อยละ 20 ) แต่พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้นำควำมรู้ไปใช้หลังกำรฝึกอบรมภำยใน 1 เดือน มำกที่สุด คือ
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จำนวน 75 คน (ร้อยละ 75) (ภำพที่ 4.6) โดยส่วนมำกนำไปใช้ในครัวเรือน คิดเป็นร้ อยละ 75 และรองลงมำ
นำมำใช้ในชุมชน/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 21 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมและได้นำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มี
กำรนำควำมรู้ไปขยำยผลต่อในด้ำนให้บริกำร/คำปรึกษำ มำกที่สุด จำนวน 52 (ร้อยละ 52) และรองลงมำคือ
กำรประยุกต์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ จำนวน 32 คน (ร้อยละ 32) ในขณะที่กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/
เผยแพร่ต่อ จำนวน 14 คน (ร้อยละ 14) ดังแสดงในภำพที่ 4.7 ซึ่งเป็นที่น่ำพอใจมำก เนื่องจำกมีผู้ที่สำมำรถ
วิทยำกรถ่ำยทอดได้จำนวนมำกกว่ำ 10 คน ตำมเป้ำหมำยของโครงกำร

ภาพที่ 4.6 ร้อยละของระยะเวลำกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์หลังจำกอบรม

ภาพที่ 4.7 ร้อยละรูปแบบกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์หลังอบรม
นอกจำกนี้ ภำยหลังจำกกำรฝึกอบรมแต่ละเรื่องเกษตรกรได้นำควำมรู้ไปใช้ทันทีส่วนใหญ่ โดย
ได้ลงรูปภำพกลุ่ม line เช่น กำรทำเตำชี วมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน กำรเผำถ่ำนชีวภำพ เผำถ่ำนแกลบโดยใช้
เตำเผำถ่ำนอย่ำงง่ำย และกำรนำไปใช้ในกำรผลิตพืช (ภำพที่ 4.8)
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ภาพที่ 4.8 กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ำร่วมกำรอบรม
จำกผลกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทั้ง 4 กิจกรรม นั้น พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีควำมสนใจในกำรผลิต
ถ่ำนจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรทั้งด้ำนกำรปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช รวมทั้งกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน
พลังงำนในครัวเรือนซึ่งสำมำรถทำได้ด้วยตัวเอง และมีขั้นตอนง่ำย โดยส่วนใหญ่ พบว่ำ กำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำก
วัสดุเหลือใช้ ทำงกำรเกษตรช่วยลดรำยจ่ำยได้ระหว่ำง 1,000 – 2,000 บำทต่อเดือน โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับเชื้อเพลิงหุงต้ม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับปุ๋ยเพื่อใช้ในกำรเกษตร และสำมำรถเพิ่มผลผลิตพืชได้ไม่ต่ำกว่ำ 20
เปอร์เซ็นต์ จำกกำรทำกำรเกษตรแบบเดิม นอกจำกนี้ยังสำมำรถเพิ่มรำยได้ให้ กับครัวเรือนโดยเฉพำะรำยได้
เสริมไม่ต่ำกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก โดยดูได้จำกข้อมูลกำร
นำไปใช้ประโยชน์ภำยหลังกำรอบรม 1 เดือน และกำรแชร์กำรนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่ม line ของเครือข่ำยคน
เอำถ่ำน NPU ดังนั้น กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว เช่น ฟำงข้ำว แกลบ เศษกิ่งไม้ หรือเศษซำกพืช
อื่นๆ มำใช้จะเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้อบรม และชุมชนอีกด้วย
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บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหำของกำรมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน รวมทั้งต้นทุนกำรผลิตทำงกำรเกษตรสูง เนื่องจำกกำรใช้ปัจจัย
ภำยนอกชุมชน หรือครัวเรือนในปริมำณที่มำก ทำให้เกิดปัญหำหนี้สิน ดังนั้น โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำร
ผลิ ต และกำรใช้ ถ่ ำนชี ว ภำพจำกวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ท ำงกำรเกษตรเพื่ อ ใช้ ในครั ว เรื อ น และกำรผลิ ต พื ช จึ ง มี
วัตถุประสงค์ในกำรถ่ำยทอดกระบวนกำรผลิตถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร รวมถึงกำรผลิตและใช้
น้ ำส้ มควั นไม้ในครัวเรือนและไร่นำ และกำรน ำถ่ำนไปใช้ในกำรเพิ่มควำมอุดมสมบู รณ์ ของดิน และผลผลิตพื ช
รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรทำกำรเกษตรบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
จำกผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต และกำรใช้ถ่ำนชีวภำพจำกวัสดุเหลือ
ใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และกำรผลิตพืช ซึ่งมีกำรให้ควำมรู้ตั้งแต่กำรทำเตำเผำถ่ำนและเตำชีว
มวลเพื่อใช้ในครัวเรือน คุณภำพของวัสดุอินทรีย์ กำรจัดกำรวัสดุอินทรีย์โดยวิธีต่ำงๆ เช่น ทำปุ๋ย หมัก และน้ำ
หมักชีวภำพ ประโยชน์ของกำรใช้ถ่ำนชีวภำพเพื่อกำรผลิตพืช รวมทั้งกำรผลิตและกำรใช้ถ่ำนแกลบจำกเตำเผำ
ถ่ำนอย่ำงง่ำยเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงดินและกำรผลิตพืช ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนแต่เน้นกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน
ชุมชน และหำได้ง่ำย เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน และโครงกำรได้รับกำร
ตอบรับจำกผู้ที่สนใจโดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งอยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่ อง นอกเหนื อไปจำกกำรได้รับ ควำมรู้ และเทคโนโลยีจำกที มงำนวิจัยและเครือข่ำยแล้ว ยังเกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ทั้งด้ำนกำรผลิตพืช กำรปรับปรุงดิน กำรตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสร้ำง
เครือข่ำยของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงในนำมของกลุ่ม “คนเอำถ่ำน NPU” ซึ่งมีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรทุกอย่ำงตลอดเวลำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสมำชิกในกลุ่มยังมีบุคลำกรที่เ ป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ และเอกชนที่จะคอยให้คำแนะนำและส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีดังกล่ำวทำให้เกิดนักถ่ำยทอดเทคโนโลยีขึ้นจำนวนมำกซึ่งไม่ต่ำกว่ำ 30
คน ที่สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้แก่ชุมชน และผู้ที่สนใจได้ ซึ่งในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรก็ได้เปิด
โอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมได้นำควำมรู้มำร่วมถ่ำยทอดด้วย เช่น กำรทำน้ำจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง และก้อน
ปุ๋ยเบญจคุณ เป็นต้น เมื่อเกิดเครือข่ำยระหว่ำงนักวิจัย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน และเกษตรกร
ทำให้ จะเกิดกำรขยำยผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้ง่ำย กำรดำเนินงำนของโครงกำร พบว่ำ มีปัญหำเรื่องฤดูซึ่งจัด
ในช่วงฤดูฝนกำรเดินทำงของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมค่อนข้ำงจะลำบำก แต่ด้วยควำมตั้งใจที่จะรับควำมรู้ทำให้มี
ผู้ เข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมอยู่ ในระดั บ ที่ ม ำกตลอดกำรจั ด โครงกำร ส่ ว นผู้ เข้ ำร่ ว มกำรอบรมที่ ไม่ ได้ เข้ ำร่ ว มจะ
ดำเนินกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ และทำกำรติดตำมกำรนำไปใช้ประโยชน์
ดั ง นั้ น ควร โครงกำรถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี ก ำรผลิ ต และกำรใช้ ถ่ ำ นชี ว ภำพจำกวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ท ำง
กำรเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือน และกำรผลิตพืช เป็นโครงกำรที่ได้รับควำมสนใจจำกเกษตรกรเป็นจำนวนมำก
จึงควรมีกำรขยำยพื้นที่ไปยังชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพำะในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร
และมุกดำหำร ซึ่งเป็นเครือข่ำยและมีเป้ำหมำยในกำรทำกำรเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มเครือข่ำยใน
กำรแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และมีกำรนำไปใช้ประโยชน์มำกขึ้นด้วย
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ภาคผนวก
Flowchart กระบวนการดาเนินงานของโครงการ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั คัดเลือกจานวน 3 อาเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
จัดทำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
ติดตำม และประเมินผล
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดาเนินงาน การติดตาม และประเมินผล
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รบั คัดเลือกจานวน 3 อาเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน
จัดทำฐำนข้อมูลเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อ
ติดตำม และประเมินผล
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ การดาเนินงาน การติดตาม และประเมินผล

อบรมการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพ และน้าส้มควันไม้
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการผลิตและใช้เตาชีวมวลในครัวเรือน
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ดร.เกริก มีมุ่งกิจ จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการจัดการซากพืชทีเ่ หลือจากการเกษตรโดยวิธตี ่างๆ เช่น การทาปุย๋ หมัก โดยใช้ พด. ปุย๋ ชีวภาพ
ประเมินควำมพึงพอใจ

วิทยำกร: ศ.ดร.ปัทมำ วิตยำกร แรมโบ (ม.ขอนแก่น)
และสถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดนครพนม จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

อบรมการใช้ถา่ นชีวภาพในการปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตพืช (พืชไร่ และพืชสวน)
วิทยำกร: รศ.ดร.พัชรี แสงจันทร์ (ม.ขอนแก่น ) และ ผศ.
ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์ (ม.นครพนม) จำนวน 1 ครั้ง
สถำนที่: คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
นครพนม
ประชุมสรุปภาพรวมร่วมกับเกษตรกร และวางแผนปรับปรุงโครงการสาหรับรุ่นถัดไป

ประเมินควำมพึงพอใจ

ติดตามผลระยะยาวเกีย่ วกับรายได้ต่อครัวเรือน การลดค่าใช้จ่าย รายได้ คุณภาพของดิน และผลผลิตพืช
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ตัวอย่างใบสมัครของผู้เข้าร่วมอบรมที่ยื่นความจานงขอเข้ารับการอบรม
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กาหนดการ
โครงการ ”การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้
ในครัวเรือนและการผลิตพืช”
หัวข้อ
ช่วงระยะเวลา
ประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรดำเนินงำน
1 เมษำยน 2559
ประชำสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ
28 เมษำยน – 19 พฤษภำคม 2559
ประชุมคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้ำร่วมกำรอบรม
23 พฤษภำคม 2559
ประกำศ และแจ้งผลกำรคัดเลือก
25 – 31 พฤษภำคม 2559
อบรมครั้งที่ 1 เรื่อง “การผลิต และการใข้ถ่านชีวภาพและน้าสัมควันไม้”
16 มิถุนำยน 2559
โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ และ ผศ.ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์
อบรมครั้งที่ 2 เรื่อง “การผลิตและการใช้เตาชีวมวล”
17 มิถุนำยน 2559
โดย ดร.เกริก มีมุ่งกิจ
อบรมครั้งที่ 3 เรื่อง “การจัดการซากพืชที่เหลือจากการเกษตร”
29 กรกฎำคม 2559
โดย ศ.ดร.ปัทมำ วิตยำกร แรมโบ และทีมวิจัย ม.ขอนแก่น
สถำนีพัฒนำที่ดินนครพนม
อ.ประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ และทีมวิจัย ม.นครพนม
อบรมครั้งที่ 4 เรื่อง “การใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช”
20 สิงหำคม 2559
โดย รศ.ดร พัชรี แสนจันทร์ และทีมวิจัย ม.ขอนแก่น
ผศ.ดร.เสำวคนธ์ เหมวงษ์ และทีมวิจัย ม.นครพนม
ติดตำมผลกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2559
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76

ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้
ชื่อ ..............................................................................
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

คำถำมทดสอบผู้ร่วมกิจกรรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี: ส่วนหลักการการจัดการสารอินทรีย์ (29 กค. 59)
ดินหรือที่ดินที่เสื่อมโทรมหมำยถึง
ก. ที่ดินที่เกิดกำรกัดกร่อนดิน
ข. ดินมีธำตุอำหำรลดลง
ค. ดินมีอินทรียวัตถุลดลง
ง. ดินมีปริมำณจุลินทรีย์ลดลง
จ. ถูกทุกข้อ
กำรทำกำรเกษตรปลูกพืชไร่ มักทำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของดินมำกกว่ำเมื่อดินอยู่ภำยใต้ป่ำไม้ เพรำะ
ก. กำรทำกำรเกษตรมีกำรรบกวนดินมำก เช่น กำรไถ และกำรทำวัชพืช เป็นต้น แต่ป่ำไม้ไม่ค่อยมีกำรรบกวนดิน
ข. กำรทำกำรเกษตรไม่ค่อยมีกำรให้กลับคืนสำรอินทรีย์เมื่อเปรียบเทียบกับป่ำไม้
ค. กำรปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมีควำมหลำกหลำยของพืชพรรณมำก กว่ำป่ำไม้
ง. ถูกทุกข้อ
จ. ถูกข้อ ก. และ ข.
เติมคำในช่องว่ำง: เกิดกำรกร่อนดินมำกในระบบ…………….มำกกว่ำระบบ…………….เพรำะ……………..
ก. เกษตร มำกกว่ำ ระบบป่ำไม้ เพรำะ กำรปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมีกำรยกร่อง
ข. ป่ำไม้ มำกกว่ำ ระบบเกษตร เพรำะ ป่ำไม้มีพืชพรรณคลุมดินมำก
ค. เกษตร มำกกว่ำ ระบบป่ำไม้ เพรำะ กำรปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวมีกำรคลุมดินน้อย
ง. ป่ำไม้ มำกกว่ำ ระบบเกษตร เพรำะ ป่ำไม้มีควำมหลำกหลำยพืชพรรณน้อย
จ. ข้อ ก. และ ค.
กำรปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยกำรใส่สำรอินทรีย์ทำให้ดินมีสภำพดีขึ้นได้ เพรำะ
ก. เป็นกำรเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ข. ช่วยลดกำรกร่อนดินได้
ค. ช่วยเพิ่มธำตุอำหำรในดินได้
ง. ถูกทุกข้อ
เติมคำ ดินมีชีวิตหรือไม่ ……….
เพรำะ………………
ก. ไม่มี
เพรำะ ดินมีแต่แร่ธำตุ หรือส่วนที่เป็นอนินทรียื
ข. ไม่มี
เพรำะ ดินมีแร่ธำตุเป็นส่วนใหญ่ มีสิ่งมีชีวิตเพียงเล็กน้อยมำก
ค. ไม่มี เพรำะ ดินมีแร่ธำตุเป็นส่วนใหญ่ มีสิ่งชีวิตอยู่บ้ำง แต่ตัวเล็กเกินกว่ำที่จะทำประโยชน์ได้
ง. มี
เพรำะดินมีสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรียแ์ ละสัตว์ไม่มีและมีกระดูกสันหลังอำศัยอยู่
จ. ข้อ ข., และ ค. ถูกต้อง
สำรอินทรียต์ ่อไปนีส้ ลำยตัวได้เร็ว และให้ธำตุอำหำรแก่พืชได้มำกและรวดเร็ว
ก. ขี้เลื่อย
ข. มูลวัว
ค. ต้น-ใบ ถั่วลิสง
ง. ใบยูคำลิปตัส
จ. ข้อ ข. และ ค.
สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ช่วยย่อยสลำยวัสดุอินทรีย์ในดิน
ก. วัว
ข. จุลินทรีย์
ค. ไส้เดือน
ง. กิ้งกือ
จ. ถูกทุกขัอ ยกเว้น ข้อ ก.
ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่
ก. ปุ๋ยคอก
ข. ปุ๋ยหมัก
ค. ปุ๋ยพืชสด
ง. ปุ๋ย 16 – 16 – 8 จ. ข้อ ก. ข. และ ค.
สำรอินทรีย์ทยี่ ่อยสลำยยำกมักมีสำรต่อไปนีเ้ ป็นองค์ประกอบอยูม่ ำก
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ก. ไนโตรเจน ข. เซลลูโลส
ค. ลิกนิน ง. คำร์โบไฮเดรต
จ. ผิดทุกข้อ
10. กำรผสมสำรอินทรียด์ ้วยกันเพื่อใช้ปรับปรุงดินควรนำสำรอินทรีย์ที่ยอ่ ยสลำยง่ำย ได้แก่สำรอินทรีย์ที่มไี นโตรเจนมำก
มำผสมกับสำรอินทรีย์ทมี่ ีไนโตรเจนน้อยหรือมำผสมกับสำรอินทรียท์ ี่ย่อยสลำยยำกเช่น
ก. ผสมฟำงข้ำวกับซำกถั่วลิสง
ข. ผสมฟำงข้ำวกับขี้เลื่อย
ค. ผสมใบพลวงร่วงกับซำกถั่วลิสง
ง. ผสมฟำงข้ำวกับใบพลวงร่วง
จ. ข้อ ก. กับ ข้อ ค.ถูกต้อง
ส่วนของกระดาษคาตอบ
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบจำกข้อสอบ แล้วทำเครื่องหมำย
ข้อ ก ข ค ง จ ช่องลงคะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมคะแนนที่ได้

X

ลงในช่องที่ถูกที่สุด
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แผนการขยายผลความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้รับการอบรมที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้
คู่มือการองค์ความรู้จากโครงการ

เครือข่ายคนเอาถ่าน NPU

สถานที่ดูงานจากกลุ่มเครือข่าย ชุมชนที่เข้าร่วม

ชุมชน หน่วยงานของรัฐ อบต. กลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่สนใจ
ประเมินผลการขยายผลองค์ความรู้ของนักถ่ายทอดเทคโนโลยี
สรุปผล
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- บริกำรวิชำกำร เรื่อง ดินและปุ๋ย ในโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์ข้ำวอินทรีย์บ้ำนเหิบ ปีที่ 1
ผู้ร่วมโครงการ (2)
ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย) นำยยุทธนำ มูลสุวรรณ
(ภำษำอังกฤษ) Mr.Yuttana Moonsuwan
ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงำนบริหำรจัดกำรหนี้ 8
ตำแหน่งทำงวิชำกำร (ศ./รศ./ผศ.) หน่วยงำนและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสำร และ e-mail
สำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม 152 ถนนนิตโย
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-522627 โทรศัพท์มือถือ 081-9656794
e-mail: y7812moonsuwan@gmail.comประวั ติ ก ำรศึ ก ษำ ต้ อ งระบุ ส ถำบั น กำรศึ ก ษำ
สำขำวิชำ และปีที่จบกำรศึกษำ
พ.ศ. 2535 ปริญญำศิลปศำสตรฑิต สำขำรัฐศำสตร์ (บริหำรรัฐกิจ)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
พ.ศ. 2552 ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ประสบกำรณ์ ที่เกี่ย วข้องกับ กำรจัดกำรควำมรู้และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกผลงำนวิจัยทั้ งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ
- พัฒนำโครงกำรค่ำยอบรมเพื่อฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรลูกค้ำรำยย่อยและยำกจนของธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จังหวัดนครพนม

100

- กำรศึกษำถึงแนวทำงในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน
ชุมชน ในเขตพื้นที่ฝ่ำยกิจกำรสำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง
- แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำของร้ำนค้ำผู้จำหน่ำยสินค้ำผ่ำนบัตรสินเชื่อเกษตรกร
กรณีศึกษำสหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. นครพนม
- ศึกษำกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง
ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนเตยตำบลกระเบื้องใหญ่
อำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

