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อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช
และการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด
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ABSTRACT: Oil palm cultivation has been extended to acid sulfate paddy soils in the Thailand’s
central plain. Palm oil industry, however, produced several of the biomass wastes that are
potentially utilized as a soil amendment. This research aimed at investigating impacts of oil
palm biochar (OPB) on chemical properties, plant nutrient availability and phosphorus (P)
fractions in an acid paddy soil (Rangsit series: Rs). Four treatments were included the soil
incubated with OPB at the respective rates of 0, 0.5, 1.0 and 2.0 ton/rai under saturated conditions.
Results from a 16–week incubation revealed that soil OPB incorporation slightly increased pH,
and increased the amounts of Bray–II–extractable P, CaCl2–extractable Si, and NH4OAc–extractable
bases. Results from the P fractions using a five–step sequential extraction demonstrated that
P associated with poorly crystalline Fe oxides (F3, 81%) and crystalline Fe oxides (F4 = 9.5%)
were the major P fractions in the studied soil. Fractions of P bound to Al oxides (F2, 6.7%), P
bound to CaCO3 (F5, 2.8%) and soluble and loosely bound P (F1, 0.035%) occurred at minor
extents. The OPB application increased P in the fraction F1 that is the most available fraction
to plant. This study highlights a potential role of OPB in enhancing the availability of P, K and
Si in acid sulfate paddy soils under saturated conditions.
Keywords: Agricultural waste, phosphorus fraction, sequential extraction, soil biogeochemistry,
soil fertility
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

การปลูกปาล์มน�้ำมันได้มีการขยายตัวสู่ดินนา
เปรี้ ย วจั ด ในภาคกลางของไทย อย่ า งไรก็ ต าม
อุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันมีของเสียชีวมวลหลายชนิดซึง่
มีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถ่านชีวภาพจาก
ปาล์ ม น�้ ำ มั น (OPB) ต่อสมบัติท างเคมี ความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและสัดส่วนของฟอสฟอรัส
ในดินนาเปรี้ยวจัด (ชุดดินรังสิต: Rs) โดยท�ำการบ่มดิน
ร่วมกับถ่านชีวภาพจากปาล์มน�ำ้ มันในอัตรา 0 0.5 1.0
และ 2.0 ตันต่อไร่ในสภาพขังน�้ำ ผลการบ่มดินระยะ
เวลา 16 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า การใช้ OPB สามารถ
เพิ่มพีเอชดินเล็กน้อย และเพิ่มปริมาณของฟอสฟอรัส
ทีส่ กัดด้วยน�ำ้ ยา Bray–II ซิลคิ อนทีส่ กัดด้วย CaCl2 และ
แคตไอออนสภาพเบสที่สกัดได้ด้วยน�้ำยา NH4OAc ผล
การศึกษาสัดส่วนของฟอสฟอรัสในดินด้วยวิธีการสกัด
เชิงล�ำดับ 5 ขั้นตอนพบว่า ฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นรู ป ที่ ส ร้ า งพั น ธะกั บ เหล็ ก ออกไซด์ ท่ี มี ผ ลึ ก ไม่
สมบู ร ณ์ (F3, 81%) และรู ป ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เหล็ ก
ออกไซด์ที่มีผลึกสมบูรณ์ (F4, 9.5%) ส่วนฟอสฟอรัส
ในรูปที่สร้างพันธะกับอะลูมินัมออกไซด์ (F2, 6.7%)
ฟอสฟอรั ส ที่ ส ร้ า งพั น ธะกั บ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต
(F5, 2.8%) และฟอสฟอรัสที่ละลายน�้ำได้และสร้าง
พันธะแบบอ่อน ๆ (F1, 0.035%) พบในปริมาณน้อย
กว่าฟอสฟอรัสที่สร้างพันธะกับเหล็กออกไซด์ การใส่
OPB เพิ่มฟอสฟอรัสใน F1 ซึ่งเป็นรูปที่เป็นประโยชน์
ต่อพืชสูงสุด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
OPB ต่อการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม และซิลิคอนในดินนาเปรี้ยวจัดภายใต้
สภาพขังน�้ำ

ดินกรดก�ำมะถัน (acid sulfate soils) หรือดิน
เปรี้ยวจัด เป็นดินที่เกิดจากตะกอนซึ่งมีการสะสมของ
แร่เหล็กซัลไฟด์ เช่น ไพไรต์ (FeS2) ในสภาพรีดักชัน
เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการออกซิ เ ดชั น จะท� ำ ให้ เ กิ ด กรด
ก� ำ มะถั น แร่ เ หล็ ก ไฮดรอกไซด์ และแร่ จ าโรไซต์
(jarosite) (Fanning and Rabenhorst, 2008)
ดิ น เปรี้ ย วจั ด มั ก มี ส ภาพความเป็ น กรดรุ น แรงมาก
(pH < 4) ท�ำให้ธาตุโลหะ เช่น เหล็ก และอะลูมินัม
อาจละลายออกมาในระดับทีเ่ ป็นพิษต่อพืช นอกจากนี้
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวจัด
มักอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากมักถูกตรึงโดยแร่เหล็ก
และอะลูมินัมออกไซด์ในดิน และมักตกตะกอนเป็นแร่
สเตรนไจต์ (FePO4.2H2O) และวาริสไซต์ (AlPO4.2H2O)
ตามล�ำดับ (Johnston et al., 2011)
พื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย วจั ด ในประเทศไทยมี เ นื้ อ ที่
ประมาณ 5.3 ล้านไร่ ส่วนใหญ่กระจายตัวในบริเวณ
ทีร่ าบลุม่ ภาคกลางประมาณ 4.8 ล้านไร่ (Attanandana
and Vacharotayan, 1986) ดินเปรี้ยวจัดมักใช้เพื่อ
การปลูกข้าวในเขตชลประทาน โดยลักษณะเชิงวิทยา
แร่ในอนุภาคขนาดดินเหนียวของดินนี้ มักมีแร่ดิน
เหนียวในกลุ่ม 2:1 เป็นแร่เด่น (Janjirawuttikul et
al., 2011) แสดงถึงความสามารถของดินในการกักเก็บ
ธาตุอาหารพืช อย่างไรก็ตาม ดินดังกล่าวมีขอ้ จ�ำกัดจาก
สภาพความเป็นกรดที่รุนแรง มีการละลายของธาตุ
โลหะในระดับสูง และมีความเป็นประโยชน์ของธาตุ
ฟอสฟอรัสต�่ำ
ถ่านชีวภาพ (biochar) เป็นวัสดุทมี่ คี าร์บอนสูง
เกิดจากการแปรสภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิส
(pyrolysis) หรือการสลายตัวทางความร้อนของสาร
ชี ว มวลด้ ว ยวิ ธี อุ ณ หเคมี (thermochemical
ค�ำส�ำคัญ: ของเสียทางการเกษตร, สัดส่วนฟอสฟอรัส, decomposition) ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนจ�ำกัด
การสกัดเชิงล�ำดับ, ชีวธรณีเคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ ถ่านชีวภาพเป็นวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้ปรับปรุง
ของดิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งทางฟิสิกส์ ทางเคมี และ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
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ทางชีวภาพ โดยถ่านชีวภาพสามารถช่วยลดความหนา
แน่นรวมดิน เพิ่มอัตราการแทรกซึมน�้ำ และการอุ้มน�้ำ
(Glaser et al., 2002) ช่วยลดความรุนแรงจากสภาพ
กรด ลดความเป็นพิษของเหล็กและอะลูมนิ มั เพิม่ ความ
เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส (Masulili et al., 2010)
และเป็ น แหล่ ง ธาตุ อ าหารของจุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นดิ น
(Lehmann et al., 2011) นอกจากนี้ถ่านชีวภาพยัง
ให้ธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
และแมกนีเซียม รวมถึงธาตุเสริมประโยชน์ซิลิคอนแก่
ดิน (Harsono et al., 2013)
ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันและ
ส่ ง ออกน�้ ำ มั น ปาล์ ม มากเป็ น อั น ดั บ 4 ของโลก
(IndexMundi, 2013) ความต้องการใช้น�้ำมันปาล์มที่
เพิ่มขึ้นท�ำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันมากขึ้น
โดยบางส่ ว นขยายพื้ น ที่ ไ ปยั ง ดิ น นาเปรี้ ย วจั ด
ในภาคกลาง แต่ อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น�้ ำ มั น เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีของเหลือทิ้งทางการเกษตรปริมาณ
มาก จึงควรมีการเพิ่มมูลค่าและความเป็นประโยชน์
ของวัสดุเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิตปาล์มน�ำ้ มัน โดย
ผลผลิตทะลายปาล์มสดประมาณ 11 ล้านตันที่ผลิตได้
ต่อปี เมื่อน�ำมาผลิตเป็นน�้ำมันปาล์มจะมีชีวมวลเหลือ
ทิ้ง เช่น ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย และกะลาปาล์มสูง
ถึง 2.6 1.5 และ 0.66 ล้านตัน ตามล�ำดับ (Office of
Agricultural Economics, 2012) วัสดุชีวมวลเหล่านี้
มีศกั ยภาพในการผลิตเป็นถ่านชีวภาพ โดยถ่านชีวภาพ
จากปาล์มน�้ำมัน (oil palm biochar: OPB) มีสมบัติ
ด้านการดูดซับ มีพื้นที่ผิวจ�ำเพาะสูง และมีโครงสร้าง
เป็นรูพรุน ประกอบด้วยหมู่ฟังก์ชัน (functional
groups) จ�ำนวนมาก ท�ำให้ค่าความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนสูง (Sari et al., 2014) โดยทั่วไปประจุพื้น
ผิวของถ่านชีวภาพมักเป็นประจุลบ (Jiang et al.,
2012) ท�ำให้สามารถดูดซับธาตุอาหารพืชในรูปแคต
ไอออนได้ดี โดยน�ำวัสดุดงั กล่าวมาใช้ปรับปรุงดินเปรีย้ ว
จัดซึ่งมีข้อจ�ำกัด ด้านสภาพเป็นกรดที่รุนแรง และมี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่ประโยชน์ต�่ำ
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือเพื่อ
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ศึกษาผลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมัน ต่อการ
เปลีย่ นแปลงสมบัตดิ นิ ทางเคมีและความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืชในดินนาเปรีย้ วจัดในสภาพดินขังน�ำ้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่างดิน
เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น นาเปรี้ ย วจั ด ชุ ด ดิ น รั ง สิ ต
(Rangsit soil series: Rs) บริเวณศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
สวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน�้ำมันของบริษัท
บางจากปิ โ ตรเลี ย ม จ� ำ กั ด (มหาชน) อ.บ้ า นนา
จ.นครนายก โดยเก็บตัวอย่างดินบนแบบตัวอย่างแบบ
สุ่ม (Composite sample) ที่ระดับความลึก 0–30
เซนติเมตร จากนัน้ ผึง่ ดินให้แห้งในทีร่ ม่ ท�ำการแยกเศษ
ซากพืช บดตัวอย่างดินและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2
มิลลิเมตร
การวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมี และฟิสิกส์พื้นฐาน
ท�ำการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินตามวิธี
มาตรฐาน (Sparks et al., 1996) โดยท� ำ การ
วัดพีเอชดินในน�ำ้ และในสารละลาย 1 M KCl อัตราส่วน
ดินต่อสารละลายเท่ากับ 1:1 และวัดพีเอชของดินด้วย
สารละลาย 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีค่าพีเอช
ของสารละลายเท่ากับ 5.5 ท�ำการวัดพีเอชโดยใช้
อัตราส่วนดินต่อสารละลายเท่ากับ 1:2 วิเคราะห์สภาพ
การน�ำไฟฟ้าของดินใช้อัตราส่วนดินต่อน�้ำเท่ากับ 1:5
และวัดด้วยเครื่องวัดความน�ำไฟฟ้า
ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (OC) วิเคราะห์ดว้ ยวิธี
ของ Walkley and Black ปริมาณไนโตรเจนรวม โดย
วิธี Kjeldahl method ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์โดยการสกัดด้วยสารละลาย Bray–II พัฒนา
สีด้วยวิธีโมลิบดีนัมบลู และวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่องยูวี–วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV–Visible
Spectrophotometer) ปริมาณแคตไอออนสภาพเบส
ท�ำการสกัดไอออนด้วยสารละลาย 1 M NH4OAc ที่
พีเอช 7.0 ความเป็นกรดที่สกัดได้โดยวิธี Barium

ส.วก.ท.

chloride triethanolamine ที่พีเอช 8.2 อัตราร้อย
ละความอิ่มตัวเบส ค�ำนวณจากค่าเบสรวมที่สกัดได้
และกรดที่สกัดได้ จากสูตร อัตราร้อยละความอิ่มตัว
ด้วยเบส = (เบสที่สกัดได้/เบสที่สกัดได้ + กรดที่สกัด
ได้)x100 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน โดยการ
ชะแคตไอออนด้วยสารละลาย 1 M NH4OAc ที่เป็น
กลาง (pH 7.0)
ปริมาณธาตุที่ละลายได้ในน�้ำ (water soluble
elements) โดยใช้อัตราส่วนดินต่อน�้ำเท่ากับ 1:100
เขย่าเป็นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง (Yusiharni and Gilkes,
2012) จากนั้นน�ำสารละลายไปวัดปริมาณธาตุด้วย
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
(Varian AA240)
ปริมาณธาตุทั้งหมด (total elements) ได้จาก
การย่อยตัวอย่างด้วยกรด Agua regia (3:1 %v/v
ของ HCl และ HNO3) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
นาน 3 ชั่วโมง (Chen and Ma, 2001) อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกรด Agua regia ไม่สามารถละลายซิลิคอน
จากแร่อะลูมิโนซิลิเกตและแร่ควอตซ์ จึงจ�ำเป็นต้อง
ย่อยตัวอย่างด้วยสารละลาย NaOH/H2O2 ด้วยเครื่อง
Microwave digestion (Mars 5) และน�ำสารละลาย
ทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุดว้ ยเครือ่ ง AAS โดยค่า
ซิลิคอนที่วัดได้ให้ค่าใกล้เคียงกับค่าซิลิคอนทั้งหมด
(Seyfferth and Fendorf, 2012) และวิเคราะห์เนื้อ
ดินโดยวิธีปิเปตต์ (Gee and Bauder, 1986)
การเตรียมตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางเคมีของ
ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมัน
ถ่ า นชี ว ภาพจากปาล์ ม น�้ ำ มั น ได้ จ ากการเผา
ชีวมวลปาล์มน�้ำมันจากส่วนของทะลายปาล์มเปล่า
(empty fruit bunches) ด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
แนวตั้ง ใช้หลักความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่อยู่
ในเตา ท�ำให้ไม้กลายเป็นถ่าน อุณหภูมิในการเผา
อยู ่ ใ นช่ ว ง 300–400 องศาเซลเซี ย ส และสั ง เกต
ลักษณะของควันในขณะที่เผา หรือควันบ้า โดยใช้
ระยะเวลาในการเผาประมาณ 16 ชั่ ว โมง

(Okimori et al., 2003) จากนัน้ ท�ำการบดถ่านชีวภาพ
ที่ ไ ด้ ร ่ อ นผ่ า นตะแกรงขนาด 2 มิ ล ลิ เ มตร น� ำ ไป
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีด้วยวิธีเดียวกับสมบัติดิน
การทดลองบ่มดินนาในสภาพน�้ำขัง
ท� ำ การศึ ก ษาผลของการใช้ ถ ่ า นชี ว ภาพจาก
ปาล์มน�ำ้ มัน ต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีและการ
ละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรีย้ วจัดในสภาพน�ำ้ ขัง
โดยบ่มตัวอย่างดินกับตัวอย่างถ่านชีวภาพในอัตรา 0
(control) 0.16, 0.32 และ 0.64 %w/w ซึ่งเทียบ
เท่ากับการใช้ถ่านชีวภาพในอัตรา 0.5, 1.0 และ 2.0
ตั น ต่ อ ไร่ ตามล� ำ ดั บ โดยค� ำ นวณจากความลึ ก ดิ น
0.15 เมตร และความหนาแน่นรวมของดิน 1.3 ตันต่อ
ลูกบาศก์เมตร ท�ำการบรรจุตัวอย่างดินที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร จ�ำนวน 100 กรัม ในภาชนะ
พลาสติ ก ทรงกระบอกขนาดกว้ า ง 11 เซนติ เ มตร
และสูง 10 เซนติเมตร และเติมถ่านชีวภาพในอัตรา
ที่ก�ำหนด รักษาสภาพความชื้นดินที่ระดับดินอิ่มตัว
ด้วยน�้ำ โดยใช้น�้ำที่ปราศจากไอออน (deionized
water) และรักษาระดับความสูงของน�้ำเหนือผิวหน้า
ดิน 3 เซนติเมตร ตลอดการทดลอง ท�ำการบ่มดินเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง และสุม่ เก็บตัวอย่าง
ดินบางส่วนจากภาชนะตามช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่
0 1 2 3 4 6 8 10 12 และ 16 เพื่อวิเคราะห์สมบัติ
ทางเคมี ดิ น ได้ แ ก่ ค่ า พี เ อชดิ น ในสภาพดิ น อิ่ ม ตั ว
ด้ ว ยน�้ ำ ค่ า ศั ก ย์ รี ด อกซ์ ปริ ม าณเบสที่ ส กั ด ได้
ด้วย 1.0 M NH4OAc ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได้
ด้วยสารละลาย 0.01 M CaCl2 ซึ่งถือเป็นฟอสฟอรัส
ในรู ป ที่ อ ยู ่ ใ นสารละลายดิ น (soil solution P)
(Sánchez–Alcalá et al., 2015) ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่ ส กั ด ได้ ด ้ ว ยน�้ ำ ยา Bray–II ซึ่ ง เป็ น ฟอสฟอรั ส
ในรู ป ที่ เ ป็ น ประโยชน์ และซิ ลิ ค อนที่ ส กั ด ได้ ด ้ ว ย
น�้ำยา 0.01 M CaCl2 ซึ่งเป็นซิลิคอนในรูปที่เป็น
ประโยชน์ (Tavakkoli et al., 2011)
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การศึกษาการละลายของฟอสฟอรัสโดยใช้เทคนิค
การสกัดเชิงล�ำดับ
ท� ำ ก า ร ศึ ก ษ า สั ด ส ่ ว น ข อ ง ฟ อ ส ฟ อ รั ส
(phosphorus fractions) ในดินนาเปรี้ยวจัดหลังบ่ม
ดิ น ด้ ว ยถ่ า นชี ว ภาพจากปาล์ ม น�้ ำ มั น โดยเทคนิ ค
การสกั ด เชิ ง ล� ำ ดั บ (sequential extraction)
ตามวิธีของ Kovar and Pierzynski (2009) โดยสุ่ม
เก็บตัวอย่างดินบางส่วนจากภาชนะในสัปดาห์ที่ 0 4 8
12 และ 16 จ�ำนวน 1 กรัม ใส่ในหลอดเซนตริฟวิ จ์ขนาด
50 มิลลิลิตร และน�ำมาสกัดเชิงล�ำดับด้วยสารละลาย
ดังนี้ (F1) 1 M NH4Cl, (F2) 0.5 M NH4F, (F3) 0.1 M
NaOH, (F4) 0.3 M Na3C3H6O7 + 1 M NaHCO3
และ (F5) 0.25 M H2SO4 การสกัดดังกล่าวท�ำให้ได้
ฟอสฟอรัสในรูป (F1) ฟอสฟอรัสทีล่ ะลายได้และมีการ
ดูดซับแบบอ่อน ๆ (soluble and loosely bound P)
(F2) ฟอสฟอรัสที่สร้างพันธะกับอะลูมินัมออกไซด์
(Al–bound P) (F3) ฟอสฟอรัสทีส่ ร้างพันธะกับเหล็ก
ออกไซด์ที่มีผลึกไม่สมบูรณ์ (poorly crystalline
Fe oxides–bound P) (F4) ฟอสฟอรัสทีส่ ร้างพันธะ
จับกับเหล็กออกไซด์ที่มีผลึกสมบูรณ์ (crystalline
Fe oxides–bound P) และ (F5) ฟอสฟอรัสทีส่ ร้าง
พันธะกับแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3–bound P)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of
variance) โดยเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย สั ด ส่ ว นของ
ฟอสฟอรัสในแต่ละรูปของดินเปรีย้ วจัดก่อนการทดลอง
Duncan’s multiple range tests (DMRT) ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% ขึน้ ไป
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ผลการทดลอง และวิจารณ์
สมบัตทิ างเคมี และฟิสกิ ส์ของดินนาเปรีย้ วจัด
ดินที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุดดินรังสิต (Rangsit
soil series: Rs) มีลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียว
มี วั ต ถุ ต ้ น ก� ำ เนิ ด จากตะกอนแม่ น�้ ำ และตะกอนน�้ ำ
กร่ อ ย มี เ นื้ อ ดิ น เป็ น ดิ น เหนี ย ว มี พี เ อชเป็ น กรด
รุนแรงมาก (pHH O = 3.6, Table 1) ซึ่งอาจจ�ำกัด
2
การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น ข้ า ว ค่ า พี เ อชที่ วั ด ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีค่าต�่ำกว่าค่าพีเอชที่วัดได้ใน
น�้ ำ (pH H O = 3.0) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ดิ น อาจมี ส าร
2 2
ประกอบซั ล ไฟด์ เช่ น ไพไรต์ (pyrite) หรื อ ธาตุ
ก�ำมะถัน (S0) ซึ่งการออกซิไดส์สารประกอบก�ำมะถัน
โดยออกซิเจนในน�้ำและอากาศ ท�ำให้เกิดกรดซัลฟิว
ริกซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง
(Prakongkep et al., 2012) ค่าการน�ำไฟฟ้าของดิน
อยู่ในระดับต�่ำมาก (EC 1:5= 0.50 มิล ลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร) แสดงให้เห็นว่าดินมีปริมาณเกลือที่ละลาย
น�้ำต�่ำมาก ส่วนปริมาณคาร์บอนอินทรียของดินอยู่ใน
ระดับสูงมาก (3.9%) ซึ่งสอดคล้องกับการมีแร่ดิน
เหนียวประเภท 2:1 และการมีค่าความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณ
ไนโตรเจนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (0.27%) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่สกัดได้ด้วยน�้ำยา Bray–II ในระดับค่อน
ข้างต�่ำ (7.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และอัตราร้อยละ
ความอิ่ ม ตั ว ด้ ว ยเบสต�่ ำ (24%) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การมีกรดที่แลกเปลี่ยนได้ในปริมาณสูงมาก (35%)
(Soil Survey Division Staff, 1993)

ส.วก.ท.

Table 1 Physicochemical properties of the studied acid sulfate rice paddy soil (Rs–R) and oil palm biochar
(OPB)
Materials

Rs
OPB

EC
OC Total N Avail. P Extractable bases CEC BS EA
(mS cm-1) (%) (%) (mg kg-1) (cmolc kg-1)
(%) (%) (%)
Ca Mg Na K
H2O KCl H2O2
pH

3.6
9.4

3.1 3.0
– –

0.50
5.3

3.9
–

0.27
1.6

7.9
798

4.4 1.6 0.68 0.81 35
19 14 3.4 99 53

24 35
– –

EC = electrical conductivity, OC = organic carbon, Total N = total nitrogen, Avail. P = available
phosphorus, CEC = cation exchange capacity, BS = base saturation, and EA = extractable acidity

ผลการศึ กษาปริมาณธาตุที่สกัดได้ด้วยน�้ำ (water
soluble) และปริมาณธาตุทั้งหมด (Table 2) พบว่า
ธาตุเหล็กและอะลูมินัมในดินมีสัดส่วนปริมาณธาตุ
ที่ ส กั ด ได้ ด ้ ว ยน�้ ำ ต่ อ ปริ ม าณธาตุ ทั้ ง หมดสู ง เท่ า กั บ
5.6% และ 2.3% ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าดินมี
กิจกรรมของเหล็กและอะลูมินัมสูง ซึ่งอาจอยู่ในระดับ
ที่เป็นพิษต่อพืช และอาจส่งเสริมการตกตะกอนของ
ธาตุฟอสฟอรัสในสารละลายดินอีกด้วย (Mortvedt,
1980) ทั้ ง นี้ เ กณฑ์ ก� ำ หนดระดั บ ความเป็ น พิ ษ ของ
เหล็กและอะลูมินัมในดินแตกต่างกันไปตามวิธีการ
สกั ด อย่ า งไรก็ตาม มีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ปริมาณเหล็กและอะลูมินัมในสารละลายดินที่สูงกว่า
10 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ อาจก่อให้
เกิดความเป็นพิษต่อพืช (Álvarez et al., 2005;
Sahrawat, 2005) นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วนปริมาณ
ธาตุ โ พแทสเซี ย มที่ ส กั ด ได้ ด ้ ว ยน�้ ำ ต่ อ ปริ ม าณธาตุ
ทั้งหมดสูงเท่ากับ 8.4% แสดงให้เห็นว่าโพแทสเซียม
ส่วนใหญ่อาจอยู่ในรูปที่ยากต่อการละลายและเป็น

ประโยชน์ต่อพืชได้ยาก ส่วนธาตุอื่น ๆ ทั้งรูปที่สกัดได้
ด้วยน�้ำและปริมาณทั้งหมดพบในปริมาณที่แตกต่าง
กันตามชนิดของธาตุ
สมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมัน
ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันที่ใช้ท�ำการศึกษา
มีค่าพีเอชเป็นด่างจัดมาก (pHH O = 9.4) มีค่าการน�ำ
2
ไฟฟ้าในระดับปานกลาง (EC = 5.3 มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร) ถ่านชีวภาพมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ในปริมาณสูงมาก (798 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) จึง
เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินที่มีปัญหา
ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสต�่ำ นอกจากนี้ยังมี
ปริ ม าณแคลเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ ใ นระดั บ สู ง (19
เซนติโมลต่อกิโลกรัม) แมกนีเซียม (14 เซนติโมลต่อ
กิโลกรัม) โพแทสเซียม (99 เซนติโมลต่อกิโลกรัม)
และโซเดียม (3.4 เซนติโมลต่อกิโลกรัม) ที่สกัดได้ใน
ปริมาณสูงมาก และมีคา่ ความจุแลกเปลีย่ นแคตไอออน
ในปริมาณที่สูงมาก (53 เซนติโมลต่อกิโลกรัม)
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Table 2 Concentrations of water soluble elements, maximum acid soluble and NaOH–microwave
digestion pools of elements in the studied acid sulfate paddy soil (Rs) and oil palm biochar
(OPB)
Element

Rs

OPB
Water soluble (mg kg-1)

Al
Ca
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Si
Zn

1,004 (2.3%)
289 (8.3%)
223 (5.6%)
149 (8.4%)
99 (7.1%)
nd (nd)
137 (20%)
nd (nd)
0.81 (20%)
7,283 (4.7%)
0.65 (3.6%)

61 (11%)
332 (3.0%)
12 (3.6%)
15,693 (37%)
118 (7.1%)
5.2 (3.0%)
508 (12%)
nd (nd)
7.2 (26%)
6,272 (6%)
nd (nd)

Rs

OPB
Aqua regia (mg kg-1)

43,934
3,492
4,011
1,770
1,394
42
684
0.11
4.9
7,728 (155,477)*
18

536
10, 929
336
41,742
1, 667
171
3,971
4.6
27
2,892 (102,898)*
45

Note: nd = not detectable; values in the parenthesis indicate the relative fractions of water soluble
elements to total concentrations
*

= detectable by NaOH/H2O2 digestion

ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันมีสัดส่วนปริมาณ
ธาตุโพแทสเซียม (37%) ที่ละลายน�้ำได้ในปริมาณสูง
มาก แสดงให้เห็นว่าถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันเป็น
วั ส ดุ ที่ มี ศั ก ยภาพในการน� ำ มาใช้ เ ป็ น แหล่ ง ให้ ธ าตุ
โพแทสเซียมในรูปที่ละลายน�้ำได้ทันที นอกจากนี้ถ่าน
ชีวภาพดังกล่าวยังมี โซเดียม (12%), แมกนีเซียม
(7.1%) และแคลเซียม (3.0%) ที่ละลายน�้ำได้สูง และ
มีซลิ คิ อนทีล่ ะลายน�ำ้ ได้สงู ถึง 6% ซึง่ ซิลคิ อนจัดเป็นธาตุ
เสริมประโยชน์ในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชตระกูล
ข้าว เนื่องจากซิลิคอนช่วยเพิ่มความต้านทานของพืช
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต เช่น โรค และแมลง
ศั ต รู พื ช และปั จ จั ย จากสิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต เช่ น การขาด
ฟอสฟอรัส ความเป็นพิษ ของเหล็ก และอะลูมินัม
การขาดน�้ำ และความเค็ม (Pode, 2016)
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ผลของการใส่ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี และธาตุอาหารพืช
พีเอชและค่าศักย์รีดอกซ์
ผลการบ่มดินเปรี้ยวจัดร่วมกับถ่านชีวภาพจาก
ปาล์มน�้ำมันพบว่า พีเอชดินเพิ่มขึ้นตามอัตราการใส่
ถ่านชีวภาพ และระยะเวลาในการบ่มดิน เนื่องจาก
สภาพความเป็นด่างจากสารประกอบคาร์บอเนต และ
แอนไอออนอินทรีย์ของคาร์บอกซิลิก และฟีนอลิก ซึ่ง
เป็นแอนไอออนหลักทีพ่ บได้ในถ่านชีวภาพ (Yuan and
Xu, 2012) สามารถช่วยยกระดับพีเอชดิน และลด
ปริมาณกรดที่แลกเปลี่ยนได้ในดินกรดจัด โดยการบ่ม
ดินร่วมกับถ่านชีวภาพในอัตรา 0.64% w/w ทีเ่ วลา 16
สัปดาห์ ท�ำให้พีเอชดินเพิ่มสูงที่สุดจาก 3.6 เป็น 4.2
(0.6 หน่วย) ในขณะที่ ดินในต�ำรับควบคุมที่เวลา

ส.วก.ท.

16 สัปดาห์ พีเอชดินเพิ่มขึ้น 0.08 หน่วย (Figure 1a)
ส่วนค่าศักย์รดี อกซ์ (Eh) ของตัวอย่างดินมีคา่ อยูใ่ นพิสยั
233–438 mV และเพิม่ ขึน้ ตามระยะเวลาการบ่มดินใน
สภาพน�ำ้ ขังในทุกอัตราของการใช้ถา่ นชีวภาพ (Figure
1b) แสดงว่าดินอยู่ในสภาพออกซิเดชันตลอดการ
ทดลอง ซึง่ อาจเป็นผลมาจาก ปฏิกริ ยิ าการออกซิเดชัน
ของสารประกอบซั ล ไฟด์ ใ นตั ว อย่ า งดิ น จึ ง ท� ำ ให้
ค่าศักย์รีดอกซ์ไม่ลดลงตามการบ่มดิน
ปริ ม าณฟอสฟอรั ส ในสารละลายดิ น และ
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดด้วย 0.01 M CaCl2
ซึ่ ง ถู ก พิ จ ารณาว่ า เป็ น ฟอสฟอรั ส ในสารละลายดิ น
(solution P) ที่ พื ช สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ทั น ที
(readily available P) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะ
เวลาในการบ่มดินในสภาพน�ำ้ ขัง โดยเพิม่ ขึน้ จาก 0.023
เป็น 1.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสัปดาห์ที่ 16 ของการ
ทดลองในต�ำรับควบคุม (Figure 1c) แต่การใส่ถ่าน
ชีวภาพไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรั ส ในสารละลายดิ น ส่ ว นปริ ม าณ
ฟอสฟอรัสที่สกัดด้วยน�้ำยา Bray–II เพิ่มขึ้นตามระยะ
เวลาขังน�ำ้ ให้ผลสอดคล้องกับฟอสฟอรัสในสารละลาย
ดิน การเพิม่ ขึน้ ของฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์อาจเป็น
ผลมาจากการยกระดับของพีเอชดินหลังขังน�้ำ ซึ่งลด
ความแข็งแรงของพันธะในการตรึงของฟอสฟอรัสกับ
ออกไซด์ของเหล็ก และอะลูมินัม (Masulili et al.,
2010) นอกจากนีฟ้ อสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ยงั เพิม่ ขึน้
ตามอัตราถ่านชีวภาพ โดยการใช้ถ่านชีวภาพในอัตรา
0.64% w/w มีปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุด
โดยเพิ่มจาก 5.4 เป็น 18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใน
สัปดาห์ที่ 16 (Figure 1d) เนื่องจากการใช้ถ่านชีวภาพ
ท�ำให้พีเอชของดินเพิ่มขึ้นท�ำให้ปริมาณฟอสฟอรัสใน
รูปที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น หรือการละลายของเกลือ
ฟอสเฟตจากถ่านชีวภาพในสภาพน�ำ้ ขังนอกจากนีอ้ าจ
เป็นผลมาจากการดูดซับของถ่านชีวภาพกับออกไซด์
ของเหล็กและอะลูมินัมในดิน ซึ่งเป็นการลดต�ำแหน่ง
พืน้ ผิวของประจุบวกของแร่เหล็ก และอะลูมนิ มั ออกไซด์

ส�ำหรับการตรึงฟอสฟอรัส (Chintala et al., 2014)
ปริมาณซิลิคอนที่เป็นประโยชน์
การบ่ ม ดิ น ในสภาพขั ง น�้ ำ ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
ซิลิคอนที่เป็นประโยชน์ในต�ำรับควบคุมมีปริมาณเพิ่ม
ขึ้นจาก 6.7 เป็น 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าสูง
ที่สุดในสัปดาห์ที่ 10 (Figure 1e) นอกจากนี้ การใส่
ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันในทุกต�ำรับการทดลอง
สามารถเพิม่ ปริมาณซิลคิ อนทีเ่ ป็นประโยชน์ในสัปดาห์
แรกของการทดลอง และเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนในสัปดาห์
ที่ 6 จากนัน้ ปริมาณซิลคิ อนมีคา่ ลดลงใกล้เคียงกับต�ำรับ
ควบคุม ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการปลดปล่อยซิลิคอน
จากถ่านชีวภาพสูส่ ารละลายดิน ซึง่ โมโนซิลซิ กิ (H4O4Si)
ในสารละลายสามารถถูกดูดซับกับแร่ออกไซด์ของเหล็ก
และอะลูมินัมในดินในสภาพกรด (pH ~ 4.0) และตก
ตะกอนเป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Beckwith
and Reeve, 1963) และสามารถลดความเป็นพิษ
จากเหล็ก และอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจัด
ปริมาณแคตไอออนสภาพเบสที่สกัดได้
การขั ง น�้ ำ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณ
แคตไอออนสภาพเบสที่สกัดได้ โดยแคลเซียมที่สกัดได้
ลดลงอย่างชัดเจนจาก 1,903 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใน
สัปดาห์แรก เป็น 836 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสัปดาห์
ที่ 16 ขณะที่แมกนีเซียม และโพแทสเซียมมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ระหว่างการบ่มดิน แต่ไม่พบการเปลีย่ นแปลงที่
ชัดเจนส�ำหรับโซเดียม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ
เป็นผลมาจากการตกตะกอนร่วมของแคตไอออนกับ
แอนไอออนระหว่างการบ่มดิน (Carmo et al., 2016)
หรืออาจเกิดจากการปลดปล่อยของแคตไอออนออก
จากหลืบของแร่ดินเหนียวประเภท 2:1 ที่เกิดการ
ขยายตัวระหว่างการขังน�้ำ (Rinklebe, 2016) การใช้
ถ่านชีวภาพในทุกอัตรามีผลอย่างชัดเจนต่อปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดได้ โดยถ่านชีวภาพในอัตรา 2 ตัน
ต่อไร่ สามารถเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้จาก
299 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 499 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตัง้ แต่สปั ดาห์แรกของการบ่มดิน ทัง้ นีอ้ าจเป็น
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ผลมาจากแร่องค์ประกอบในถ่านชีวภาพจากปาล์ม
น�้ำมันอาจมีแร่ที่มีโพแทสเซียมที่ละลายง่ายในน�้ำ เช่น
แร่ซิลไวต์ (KCl) (Jiang et al., 2012) อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ ถ่านชีวภาพจะมีธาตุแคลเซียมทัง้ หมดในปริมาณ
สูง (10,929 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แต่การใส่ถา่ นชีวภาพ

ในทุกอัตราไม่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณแคลเซียมที่สกัด
ได้อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นผลมาจากสารประกอบแคลเซียม
ทีอ่ าจพบในถ่านชีวภาพอยูใ่ นรูปทีม่ สี ภาพการละลายต�ำ่
(Prakongkep et al., 2015) ซึง่ ไม่สามารถสกัดได้ดว้ ย
สารละลาย NH4OAc ในสภาพที่เป็นกลาง

Figure 1 Effects of OPB applications (0, 0.5, 1 and 2 ton/ rai) on dynamics of pH (a), redox potential
(b), soil solution P (c), Bray–II extractable P (d), 0.1 M CaCl2 extractable Si (e), extractable Ca
(f), extractable Mg (g), extractable K (h) and extractable Na (i) of the studied acid sulfate
paddy soil under saturated conditions
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สัดส่วนของฟอสฟอรัสในดิน
ผลการศึ ก ษาสั ด ส่ ว นของฟอสฟอรั ส ในดิ น
เปรี้ยวจัดก่อนการทดลองแสดงให้เห็นว่า สัดส่วน
ของฟอสฟอรั ส ในดิ น เปรี้ ย วจั ด ที่ ท� ำ การศึ ก ษาส่ ว น
ใหญ่ถูกควบคุมโดยเหล็กออกไซด์ทั้งในรูปที่มีผลึกไม่
สมบูรณ์ (F3, 81%) และในรูปที่มีผลึกสมบูรณ์ (F4,
9.5%) ซึ่งคิดเป็น 90.5% ของปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดในดิน (Figure 2) ขณะที่ฟอสฟอรัสในรูปที่
สร้างพันธะกับอะลูมินัมออกไซด์ (F2, 6.7%) และ
ฟอสฟอรั ส ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต
(F5, 2.8%) มีปริมาณน้อยกว่าฟอสฟอรัสที่เกี่ยวข้อง
กับแร่เหล็ก อย่างไรก็ตาม ฟอสฟอรัสที่ละลายน�้ำได้
และมีการดูดซับแบบอ่อน ๆ (F1) ซึ่งเป็นรูปที่เป็น
ประโยชน์ ต ่ อ พื ช มากที่ สุ ด มี ป ริ ม าณต�่ ำ มากเพี ย ง
0.035% ของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดซึ่งต�่ำกว่า

ฟอสฟอรัสรูปอื่น ๆ (F1–F5) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) แสดงให้เห็นว่าความเป็นประโยชน์
ของฟอสฟอรั ส ในดิ น ที่ ท� ำ การศึ ก ษาอาจจ� ำ กั ด การ
เติ บ โตของพื ช เนื่ อ งจากแร่ เ หล็ ก และอะลู มิ นั ม
ออกไซด์ เช่น เกอไทต์ ฮีมาไทต์ และกิบบ์ไซต์ มีความ
สามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสสูง (Parfitt, 1989)
ท�ำให้ฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ (Turner
et al., 2003) เช่น การศึกษาการดูดซับฟอสเฟตโดย
แร่เกอไทต์ในสภาพกรด ที่แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะ
การดู ด ซั บ เป็ น แบบ bidentate innersphere
complexes ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความ
แข็งแรงของพันธะของการดูดซับสูงกว่าการดูดซับ
แบบ monodentate ที่มักพบได้ในระบบดินหรือสิ่ง
แวดล้อมที่มีฟอสฟอรัสความเข้มข้นสูง และมีสภาพ
เป็นด่าง (Arai and Sparks, 2007)

Figure 2 Results from the five–step P sequential extraction of soil samples treated with diverse
rates of oil palm biochar (OPB0.5, OPB1.0 and OPB2.0) under flooding conditions. The
extracted fractions are given as percentage of the total soil P content determined by
the sum of all extracted fractions (F1 to F5)
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เมื่ อ พิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลงของสั ด ส่ ว น
ฟอสฟอรั ส หลั ง การบ่ ม ดิ น ในต� ำ รั บ ควบคุ ม พบว่ า
ฟอสฟอรัสใน F3 มีปริมาณลดลงอย่างชัดเจนจาก 81%
เป็น 51% ในช่วง 8 สัปดาห์แรกของการบ่มดิน โดย
สัดส่วนของฟอสฟอรัสที่ลดลงสอดคล้องกับการเพิ่ม
ของฟอสฟอรัส F4 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของแร่
เหล็ ก จากในรู ป ที่ มี ผ ลึ ก ไม่ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น รู ป ที่ มี ผ ลึ ก
สมบูรณ์มากขึน้ โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว
อาจเป็นผลมาจากการรีดิวซ์ของ Fe3+ เป็น Fe2+ และ
ตกตะกอนเป็ น แร่ เ หล็ ก ซั ล ไฟด์ ที่ มี ผ ลึ ก ขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตามการที่ฟอสฟอรัสที่เกี่ยวข้องกับเหล็กที่
ผลึกสมบูรณ์ (F4) เปลี่ยนกลับมาอยู่ในรูปที่เกี่ยวข้อง
กับเหล็กที่มีผลึกไม่สมบูรณ์ (F3) ในช่วงเดือนที่ 3 และ
4 ของการทดลองอาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การลดลงของ
ปริมาณดินระหว่างการทดลอง ท�ำให้อาจเกิดการแพร่
ของออกซิเจนสู่ตัวอย่างดินมากขึ้น และท�ำให้แร่เหล็ก
ซัลไฟด์ที่สร้างตัวใหม่ในช่วง 8 สัปดาห์แรก ค่อย ๆ ถูก
ออกซิไดส์และตกตะกอนเป็นแร่เหล็กออกไซด์ทมี่ ขี นาด
เล็กในสภาพออกซิเดชัน ส่วนฟอสฟอรัสที่สร้างพันธะ
กับอะลูมินัมออกไซด์ (F2) และฟอสฟอรัสที่ละลายน�้ำ
ได้และมีการดูดซับแบบอ่อน ๆ (F1) มีการเปลีย่ นแปลง
เพียงเล็กน้อยตามระยะเวลาการขังน�้ำ โดยมีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ จาก 6.7 เป็น 9.0% และจาก 0.035 เป็น 1.5%
ตามล�ำดับ ในขณะทีฟ่ อสฟอรัสทีเ่ กีย่ วข้องกับแคลเซียม
คาร์บอเนต (F5) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 2.8 เป็น 3.6%
แสดงให้เห็นว่าการขังน�้ำช่วยส่งเสริมการละลายของ
ฟอสฟอรัสได้ (Zhang et al., 2003)
การใส่ถ่านชีวภาพในอัตราต่าง ๆ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของฟอสฟอรัสในดิน โดยการใช้
ถ่านชีวภาพจากปาล์มน�้ำมันในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ส่งผล
ให้ฟอสฟอรัสทีส่ ร้างพันธะกับเหล็กออกไซด์ทมี่ ผี ลึกไม่
สมบูรณ์ (F3) มีค่าลดลงจาก 81% ของดินก่อนการ
ทดลอง เป็น 56% ในช่วงเดือนที่ 2 โดยสัดส่วนของ
ฟอสฟอรั ส ที่ ล ดลงสอดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ฟอสฟอรัสที่สร้างพันธะจับกับเหล็กออกไซด์ที่มีผลึก
สมบูรณ์ (F4) ที่เพิ่มขึ้นจาก 9.5% ของดินก่อนการ
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ทดลอง เป็น 28% ในเดือนที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการใส่
ถ่ า นชี ว ภาพซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว รั บ ส่ ง อิ เ ล็ ก ตรอน
ส่งเสริมการรีดักชันของเหล็ก และอาจส่งเสริมการ
ตกตะกอนของแร่เฟอรัสฟอสเฟต เช่น แร่วิเวียไนต์
(Vivianite: Fe 3 [PO 4 ] 2 ) ที่ มี ผ ลึ ก ขนาดใหญ่ ขึ้ น
(Eskandarpour et al., 2006; Johnston et al.,
2011) ส่วนการเปลี่ยนสภาพของฟอสฟอรัสที่สร้าง
พันธะจับกับเหล็กออกไซด์ทมี่ ผี ลึกสมบูรณ์ (F4) มาเป็น
ฟอสฟอรัสในรูปทีเ่ กีย่ วข้องกับเหล็กทีม่ ผี ลึกไม่สมบูรณ์
(F3) ในเดือนที่ 3 และ 4 ให้ผลเช่นเดียวกันกับต�ำรับ
ควบคุม นอกจากนี้ การใส่ถา่ นชีวภาพจากปาล์มน�ำ้ มัน
ในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ช่วยเพิม่ ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วน
ที่ ล ะลายน�้ ำ ได้ แ ละมี ก ารดู ด ซั บ แบบอ่ อ น ๆ (F1)
จาก 0.035% เป็น 0.24% ในเดือนที่ 2 ของการทดลอง
ส่ ว นของฟอสฟอรั ส ที่ ส ร้ า งพั น ธะจั บ กั บ อะลู มิ นั ม
ออกไซด์ (F2) เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยตามระยะเวลาในการบ่ม
ดินจาก 6.7% เป็น 10% ขณะที่ฟอสฟอรัสที่เกี่ยวข้อง
กั บ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต (F5) เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย
จาก 2.8% เป็น 4.2% ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการตก
ตะกอนของฟอสฟอรัสกับแคลเซียมในดิน (Wang and
Nancollas, 2008)

สรุป
ผลการทดลองบ่มดินด้วยถ่านชีวภาพจากปาล์ม
น�้ำมันในดินนาเปรี้ยวจัดในสภาพน�้ำขังเป็นระยะเวลา
16 สัปดาห์แสดงให้เห็นว่า การขังน�้ำมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดินนาเปรีย้ วจัด
โดยเพิ่มพีเอชดิน และเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัส และ
ซิ ลิ ค อนที่ ส กั ด ได้ นอกจากนี้ ยั ง เพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช
(Ca, Mg, K, Fe, Mn และ Zn) ในรูปที่ละลายน�้ำได้อีก
ด้วย การใช้ถ่านชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า ช่วยส่ง
เสริ ม ความเป็ น ประโยชน์ ข องธาตุ ฟ อสฟอรั ส
โพแทสเซียม และซิลิคอนเนื่องจากวัสดุปาล์มน�้ำมันใน
ส่วนของทะลายปาล์มผลเปล่าที่น�ำมาผลิตเป็นถ่าน
ชีวภาพ มีธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และซิลิคอน

ส.วก.ท.

ในปริมาณสูง ซึ่งมีศักยภาพในการน�ำมาใช้เป็นวัสดุ
ปรั บ ปรุ ง ดิ น และเพิ่ ม ธาตุ อ าหารพื ช การศึ ก ษา
สั ด ส่ ว นของฟอสฟอรั ส ในดิ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน�้ำได้และมีการดูดซับแบบ
อ่อน ๆ (F1) มีปริมาณต�่ำมาก (< 1%) เนื่องจาก
ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่มักอยู่รูปที่สร้างพันธะกับเหล็ก
ทั้งในรูปที่มีผลึกสมบูรณ์ (F4) และมีผลึกไม่สมบูรณ์

(F3) การใช้ ถ ่ า นชี ว ภาพเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดิ น เปรี้ ย วจั ด
พบว่ า ถ่ า นชี ว ภาพสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ 2 ส่วน คือ ฟอสฟอรัส
ที่ละลายน�้ำได้และมีการดูดซับแบบอ่อน ๆ (F1) และ
ฟอสฟอรั ส ที่ ส ร้ า งพั น ธะกั บ แคลเซี ย มคาร์ บ อเนต
(F5) โดยไม่แสดงผลที่ชัดเจนระหว่างอัตราที่ใช้ (0.5,
1.0 และ 2.0 ตันต่อไร่)
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