น้ําสมควันไม จากเตาเผาถานถัง 200 ลิตร
รุจ เกษตรสุวรรณ
สํานักนิเทศและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

มนุษยยังมีความจําเปนตองทําการหุงตมเพื่อประกอบอาหารใหอาหารสุกพรอมรับประทานตราบเทาที่เรายัง
ตองดํารงชีพ จึงจําเปนตองอาศัยพลังงานจากเชื้อเพลิงตางๆในการหุง
ตม ซึ่งเชื้อเพลิงที่นํามาใชยอมหาไดในธรรมชาติ คือ การนําไมมาทํา
ฟนและพัฒนานําไมมาเผาถานได แมวาในปจจุบันความตองการใชถา น
เพื่อการหุงตมจะลดลง แตการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาถานไดคนควา
พัฒนาวิธีการใหสามารถเผาถานไดมีประสิทธิภาพดีกวาวิธีดั้งเดิมและ
ยังวิจัยเพิ่มเติมจนเขาใจคุณประโยชนในดานอื่นๆ นอกเหนือจากหุงตม
ผลพลอยไดที่มีคุณคาตอการทําเกษตร คือ น้ําสมควันไม ซึ่งการใช
ประโยชนจากน้ําสมควันไมมีมานานกวา 200 ปในประเทศญี่ปุน โดยใชเปนสารฆาเชื้อสารดับกลิ่นและใชในทาง
การแพทย ในชวงป ค.ศ.1930 ไดเริ่มมีการนําเอาน้ําสมควันไมมาใชทางการเกษตรโดยใชในลักษณะของปุยและสาร
เรงการเจริญเติบโต สําหรับในประเทศไทยเริ่มมีการใชประโยชนจากน้ําสมควันไมในชวง 10 ปที่ผานมา โดยใชกําจัด
เชื้อโรคในดิน หรือใชเปนสารไลแมลงเนื่องจากมีกลิ่นควัน นอกจากนี้ เกษตรกรยังใชฉีดพนพืชผักในลักษณะของการ
ใหเปนปุย ทางใบอยางไรก็ตามการใชยังจํากัดอยูในกลุมของเกษตรกรในบางพื้นที่เทานั้น
น้ําสมควันไมเปนผลผลิตที่ไดจากการเผาถาน มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาล มีกลิ่นควันไฟ ซึ่งไดจากการ
ควบแนนควันที่เกิ ดจากการผลิตถ านไม ในชว งที่ไ มกําลั งเปลี่ยนเป นถา น
ขณะที่อุณหภูมิในเตาอยูระหวาง 300-400 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได
งายโดยอาศัยหลักการถายเทความรอนจากปลองดักควันสูอากาศ ความชื้น
ในควันจะควบแนนกลายเปนหยดน้ํา โดยจะไดน้ําสมประมาณ 2.5% ของ
น้ําหนักฟน หากตองการปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการนําทอน้ําหลอเย็นติดตั้งใน
ปลองดักควันซึ่ง จะไดน้ําสมควันไมถึง 5% ของน้ําหนักฟน

การสรางเตาเผาถาน
วัสดุในการสรางเตาเผาถานขนาด 200 ลิตร มีสวนประกอบที่ใชในการติดตั้ง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ถังขนาด 200 ลิตร
ของอฉากใยหิน เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว
ทอตรงใยหิน เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 1 ม.
อิฐบล็อกจํานวน 5 กอน
อิฐแดง

วิธีสรางเตาเผาถาน
1. นําตัวเตาที่เจาะทั้งดานหนาและดานทายของเตาเสร็จมาวางไวตรงกลางระหวางเสาค้ํายัน โดยใหรูกลมที่
เจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้วอยูดานลาง ใชอิฐแดงรองถังที่
ดานหนา ใชกระเบื้องทําเปนรั้วกันดินฉนวน โดยมีระยะหางผนัง 80
ซม.
2. นํา ทองอใยหินประกอบกับตัวถังที่ชองดานทายตอของอ
ดวยทอใยหินตรง ปกเสาเพื่อประคองทอใยหิน และใชดินโคลนยา
รอยตอระหวางถังกับของอและของอกับทอตรง
3. ใชเศษกระเบื้องปดดานหัวและทายถัง ใหมีลักษณะเปนกลองและบรรจุดินเพื่อเปนฉนวนใหเต็ม วางไม
หมอนขวางเพื่อใหเกิดชองอากาศดานลาง จัดเรียงไมท่ีตองการเผาเขาเตาโดยใหไมทอนใหญอยูดานบน ไมเล็กอยู
ดานลาง
4 ใชฝาถังที่ตัดเปนชองแลวปดเตา โดยใหชองอากาศอยูดานลางใชอิฐบลอกกอเปนชองอากาศเขา ยาแนว
สวนตอทั้งหมด (รวมทั้งฝาถัง) ดวยดินเหนียว โดยใหอากาศสามารถเขาไดเฉพาะดานหนาและออกไดเฉพาะปลอง
หามมีรอยรั่ว
วิธีการเผาถานเพื่อใหเก็บน้ําสมควันไม
1. ความรอนจะกระจายเขาไปสูในตัวเตา เพื่อไลอากาศเย็นและความชื้นที่อยูในเตาและเนื้อไม ชวงนี้ควันที่
ออกมาตรงปลองควันจะเปนควันสีขาว(ไอน้ํา)
2. เริ่มทําการจุดไฟเตาบริเวณหนาเตาที่หองเผาไหมคอยๆ ใสเชื้อเพลิงเผาไปอีกระยะหนึ่ง ควันสีขาวจะเริ่ม
บางลงและเปลี่ยนเปนสีเทา หยุดใหเชื้อเพลิงและควบคุมอากาศโดยการหรี่ชองหนาเตา

3. หลังจากหยุดปอนเชื้อเพลิงหนาเตา ทิ้งไว ประมาณ 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง จะสังเกตสีของควันที่ปากปลอง
เปนสีขาวอมเหลืองและมีกลิ่นฉุนแสบจมูก ใหหรี่ไฟหนาเตาลงชวงนี้ใหเริ่มเก็บน้ําสมควันไม ซึ่งเปนของเหลวสีน้ําตาล
ใส มีกลิ่นควันไม
4. เมื่อควันกลายเปนสีฟา ใหเปดหนาเตาเพื่อใหอากาศรอนเขาไปไลสารตกคางในเตา โดยเปดหนาเตา
ครึ่งหนึ่ง เมื่อสีของควันมีสีฟาใสๆ สารตกคางเหลือนอย ใหปดหนาเตาและปลองใหสนิทดวยดินเหนียว ทิ้งใหเย็น
ประมาณ 8 ชม. จึงเปดเอาถานออก
น้ําสมควันไมที่ไดจากการเผาถานจะมีสาร ประกอบตางๆมากกวา 200 ชนิด สารประกอบที่สําคัญ
ไดแก
1. กรดอะซิตริก (กรดน้ําสม) เปนสารกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและไวรัส
2. สารประกอบฟนอล เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารฆาแมลง ใชลางแผลทํายาจําพวก
แอสไพริน
3. ฟอรมัลดีไฮด
ศัตรูพืช

เปนสารกลุมออกฤทธิ์ฆาเชื้อโรคและแมลง

4. เอธิล เอ็น วาเลอเรต เปนสารในกลุมเรงการเจริญเติบโตของ
พืช
5. เมธานอล แอลกอฮอล (ดื่มกินไมได หากเขาตาจะทําใหตา
บอด) เรงการงอกของเมล็ด และรากใชฆาเชื้อโรคไดและเปนสารในกลุมออก ฤทธิ์ฆาเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส
6. อะซีโตน สารละลายวัตถุ ใชทํายาทาเล็บ
7. น้ํามันดิน (ทาร) เปนสารจับใบ ชวยลดการใชสารเคมี
ซึ่งน้ําสมควันไมดิบที่ไดจากการกลั่นตัวที่ปลองควันยังไมสามารถนํามาใชงานไดทันที เนื่องจากมีสารประกอบ
บางอยางที่อาจเปนอันตรายตอพืชหรือสิ่งมีชีวิตได เชน น้ํามันดิน (ทาร) ซึ่งอาจไปปดปากใบและเกาะติดรากพืช ทํา
ให พืชโตชาหรือตายได จึงควรทําน้ําสมควันไมใหบริสุทธิ์เสียกอนที่จะนําไปใช

การทําน้ําสมควันไมใหบริสุทธิ์ สามารถทําได 3 วิธี
1. ปลอยใหตกตะกอน โดยนําน้ําควันไมมาเก็บในถังทรงสูง มีความสูงมากกวาความกวางประมาณ 3 เทา
และทิ้งใหตกตะกอนประมาณ 90 วัน น้ําสมควันไมก็จะตกตะกอนแบงเปน 3
ชั้น ชั้นบนสุดจะเปนน้ํามันใส (light oil) ชั้นกลางเปนของเหลวสีชา คือ น้ําสม
ควันไม และชั้นลางสุดจะเปนของเหลวขนสีดําคือน้ํามันดิบ หากนําผงถานมา
ผสมประมาณ 5 % โดยน้ําหนัก ผงถานจะดูดซับทั้งน้ํามันใสและน้ํามันดิบให
ตกตะกอนลงสูชั้นลางสุด ในเวลาที่เร็วขึ้นประมาณ 45 วัน แตทั้งนี้อาจมีสาร
บางตัวที่เปนประโยชนออกไปบางและคา pH หรือคาความเปนกรดเปนดาง
อาจเปลี่ยนไป
เมื่อปลอยใหน้ําสมควันไมตกตะกอนจนครบ กําหนดใชระยะเวลา 3 เดือน แลวจึงนําน้ําสมควันไมมากรองอีก
ครั้งดวยผากรองแลวจึงนํามาใชประโยชน
2. การกรอง โดยใชผากรองหรือถังถานกรองที่ใชผงถานกัมมันต (Activated charcoal) ซึ่งคุณสมบัติแตกตาง
กันไป เพราะถานกัมมันตจะลดความเปนกรดของน้ําสมควันไม
3. การกลั่น โดยกลั่นไดทั้งในความดันบรรยากาศ และกลั่นแบบลดความดันรวมทั้งกลั่น แบบลําดับสวนเพื่อ
แยกเฉพาะสารใดสารหนึ่งในน้ําสมควันไมมาใชประโยชน สวนมากมักใชในอุตสาหกรรมผลิตยา
อยางไรก็ตามทั้งการกรองและการกลั่นตองทําหลังจากการตกตะกอนแลวเทานั้น
เกิดปฏิกิริยาในน้ําสมควันไมเกิดขึ้นอยางสมบูรณกอน
การใชประโยชนจากน้ําสมควันไม

เนื่องจากตองรอให

น้ําสมควันไมกับถั่วลิสงเมล็ดโตในป พ.ศ. 2550 นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ผศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร,
รศ.สนั่น จอกลอย และ อ.โสภณ วงศแกว ไดรวมกันศึกษาอิทธิพลของน้ําสมควันไมตอการทําลายของเสี้ยนดิน เพลี้ย
ไฟ และปริมาณการปนเปอนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต โดยศึกษาทดลองผลของน้ําสมควัน
ไมตอการทําลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปอนของเชื้อรา และสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ทั้งในสภาพการผลิตฤดูแลงและในสภาพการผลิตฤดูฝน จากการทดลองฉีดพนน้ําสมควันไมในฤดูรอนดวยความ
เขมขน 1:300 ( ผสมน้ํา 300 เทา) พบวา ฝกเสียของถั่วลิสงที่เกิดจากการเขาทําลายของเสี้ยนดินมีแนวโนมฝกเสีย
ลดลง แตน้ําสมควันไมไมมีผลตอการปนเปอนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ซึ่งการปนเปอนของอะฟลา
ทอกซินในถั่วลิสงจากแปลงที่มีการฉีดพน น้ําสมควันไมในอัตรา 1:300 มีแนวโนมมีการปนเปอนของอะฟลาทอกซิน
ต่ําสุด จึงทําการทดลองซ้ําในฤดูฝนระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พบวา การใชน้ําสมควันไมไมมีผลตอปริมาณ
เพลี้ยไฟและปริมาณผลผลิตที่ทําลายโดยเสี้ยนดิน การราดน้ําสมควันไมทางดินกอนปลูกและการฉีดพนน้ําสมควันไม
ทางใบไมมีผลตอปริมาณการปนเปอนของเชื้อรา (A. flavus และ A. parasiticus) ในดิน ซึ่งพบวามีการปนเปอนใน

ดินหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณที่ลดลง แตพบวาการปนเปอนของเชื้อราในเมล็ดถั่วลิสงจากแปลงที่ไมมีการฉีดพน
น้ําสมควันไม พบมีการปนเปอนของเชื้อราทั้งสองชนิดสูงในเมล็ด ถั่วลิสงกวากรรมวิธีอื่นๆ
การใชน้ําสมควันไมเปนปุยทางใบ ซึ่ง ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) รายงานวาน้ําสมควันไม สามารถใชเปนปุยทางใบได เหตุนี้
คณะผูวิจัยจึงนํามาทดลองใชกับขาวประมาณ 4 ถึง 5 ปมาแลว โดยที่น้ําสมควันไมมีกรดอินทรียมากมาย บางชนิดก็
เปนฮอรโมนกระตุนการงอกของเมล็ด ตลอดจนกระตุนการแตกกอของขาว ดังนั้นกอนการหวานขาวกลาทัง้ ขาวนาดํา
และขาวนาหวาน จึงใชวิธีแชเมล็ดพันธุขาวในสารละลายน้ําสมควันไมเจือจาง 300 เทา เปนเวลา 2 วัน หลังจากขาว
เติบโตตั้งตัวแลว ใชน้ําสมควันไมที่เจือจาง 300 เทาเชนกัน ฉีดพนทางใบทุก 2 สัปดาห จนกระทั่ง 15 วันกอนเก็บ
เกี่ยว พบวา ในพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ไดผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 50 ถึง 80 กิโลกรัมตอไร การที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากขาวมีการแตกกอมากขึ้นเมล็ดตอรวงมากขึ้น น้ําหนักเมล็ดก็เพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้ คณะผูวิจัยไดมีการศึกษาการ
ใชน้ําสมควันไมในลักษณะการใชเปนสารแชเมล็ด ใชเปนปุยทางใบในพืชหลายชนิด และใชในการควบคุมเชื้อราใน
ดิน โดยไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทเงินทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแกนตอเนื่องมาตั้งแตป
2549 เปนตนมา โดยผลจากการศึกษาตอเนื่องในขาวเปนเวลานานกวา 5 ปสามารถยืนยันผลไดวาการใชน้ําสมควัน
ไมในลักษณะสารแชเมล็ดจะทําใหตนกลาขาวตั้งตัวและพัฒนาไดดีและการใชในลักษณะปุยทางใบ ก็สามารถเพิ่ม
ผลผลิตของขาวไดโดยเฉลี่ย 50 ถึง 80 กิโลกรัมตอไร
ดังนั้นจึงไดมีการขยายผลการวิจัยในการใชประโยชนจากน้ําสมควันไม เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกรที่ทํานา โดยสามารถลดคาใชจายจากการใชปุยเคมีสารปองกันกําจัดโรคและแมลงเพราะน้าํ สมควันไม
สามารถใชเปนสารไลแมลงไดดวย ทําใหไดผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้น้ําสมควันไมยังสามารถนําไปใช
ประโยชนดานอื่นๆ เชน
ดาน
ประโยชน
อัตราการใช
วิธีใช
เกษตรกรรม กําจัดโรครากเนาโคนเนา น้ําสมควันไม 1 ลิตร น้ํา 20 ลิตร ราดทางดิน
กําจัดไสเดือนฝอย
น้ําสมควันไม 1 ลิตร น้ํา 20 ลิตร ราดทางดิน
และแมลงในดิน
กําจัดแมลงศัตรูพืช
น้ําสมควันไม 10 ชอนแกง
ฉีดพนใบทุก 7-15 วัน
ในระยะตัวออนและไข
(100 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
หรือทุก 3-5 วัน กรณีที่มี
การระบาดรุนแรง
ขับไลแมลง ปองกัน
น้ําสมควันไม 10 ชอนแกง
ฉีดพนใบทุก 7-15 วัน หรือ
และกําจัดเชื้อรา
(100 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
ทุก 3-5 วัน กรณีที่มีการ
ระบาดรุนแรง

ชวยใหพืชออกดอก
และติดผลงาย
เพิ่มขนาดใหญ รสชาติดี
สีสวย
กระตุนความตานทาน
เรงการเจริญเติบโตของพืช
เปนสารจับใบ

ดานปศุสัตว

ครัวเรือน

น้ําสมควันไม 10 ชอนแกง
(100 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
น้ําสมควันไม 4 ชอนแกง
(40 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
น้ําสมควันไม 10 ชอนแกง
(100 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
น้ําสมควันไม 2 ชอนแกง
(20 ซีซี)
ลดกลิ่น และแมลงในฟารม น้ําสมควันไม 10 ชอนแกง
ปศุสัตว
(100 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
ยับยั้งการฟกไขของแมลง น้ําสมควันไม 15 ชอนแกง
ในมูลสัตว ทําใหลดปริมาณ (150 ซีซี) น้ํา 20 ลิตร
ของแมลงในบริเวณฟารม
ฆา มด ปลวก
น้ํามันควันไม ความเขมขน
100%
ปองกันปลวก มด
น้ํามันควันไม ผสมน้ํา 50 เทา
และสัตวตาง ๆ เชน ตะขาบ ทุก 7 –15 วัน
แมงปอง กิ้งกือ
ดับกลิ่นหองน้ํา หองครัว น้ําสมควันไม ผสมน้ํา 100 เทา
บริเวณที่ชื้นแฉะ กําจัด
กลิ่นไมพึงประสงค
กลิ่นเหม็น แมลงวัน บริเวณ
ถังขยะ

ฉีดพนกอนที่ดอกจะบาน
ทุก 7-15 วัน
ฉีดพนใบรวมทั้งราดทางดิน
รอบตนพืช ทุก 7-15 วัน
ฉีดพนใบรวมทั้งราดทางดิน
รอบตนพืช ทุก 7-15 วัน
ฉีดพนแทนสารจับใบ
ฉีดพนลงพื้นคอกปศุสัตว
ทุก 7-15 วัน
ฉีดพนลงมูลสัตวทุก 7-15 วัน

พนราดบริเวณที่มีปลวก มด
พนราดบริเวณที่มีปลวกม

ฉีดพนบริเวณที่ตองการกําจัด

เนื่องจากน้ําสมควันไมเปนสารอินทรีย จึงควรใชติดตอกันประมาณ 1 เดือน จึงจะเห็นผล
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