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บทคัดย่อ 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 
   การวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการ
เผาไมท้ี่ใช้เป็นวัตถุดิบให้ได้น ้าส้มควันไม้ และศึกษาประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้
ตามชนิด ความชื นของไม้ ในการด้าเนินการศึกษานั นแบ่งออกการศึกษาออกเป็น 4 ขั นตอน โดย
ขั นตอนแรกนั นเป็นการสร้างเตาเผาถ่านเพ่ือเตรียมน ้าส้มควันไม้จากถังโลหะขนาด 200 ลิตร ขั นตอน
ที่สองจะเป็นการเผาเพ่ือเก็บน ้าส้มควันไม้ โดยศึกษาไม้ 3 ชนิด คือ ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ และไม้
มะขาม เมื่อได้น ้าส้มควันไม้มาแล้วจะเข้าสู่ขั นตอนที่สามคือการท้าน ้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ และ
ขั นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนน ้าส้มควันไม้ 659 (2547) เพ่ือวัดประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ 
 
   ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของเตาเผาถ่าน เตาเผาถ่านแบบแนวนอนสามารถใช้ใน
การเผาไม้ทั ง 3 ชนิด คือ ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ ์และไม้มะขาม ที่มีค่าความชื นสูงระหว่าง 25%-64% 
ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 10-30 วัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน้ามาเผาแล้วจะได้ปริมาณถ่านที่แตกต่าง
กันตามระยะเวลาการตาก โดยที่ไม้ทีต่ัดแล้วตากทิ งไว้นาน 30 วัน จะได้ปริมาณถ่านมากที่สุด และจะ
ให้ปริมาณน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกันตามความชื นของเนื อไม้ ซึ่งไม้ที่ตัดตากทิ งไว้ 10 วัน จะมี
ความชื นสูงได้ปริมาณน ้าส้มควันมากท่ีสุด และใช้เวลาในการเผา 6-7 ชั่วโมง น ้าส้มควันไม้ที่ได้ เมื่อตั ง
ของเหลวทิ งไว้ 49-67 วัน จะตกตะกอนจะแบ่งเป็น 3 ชั น น ้าส้มควันไม้ที่ใช้งานได้จะอยู่ชั นกลาง 
สามารถน้าไปใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมและครัวเรือน สีของน ้าส้มควันไม้เป็นสีเหลือง
อ่อนและน ้าตาลอ่อน ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 1.6-2.5 ความถ่วงจ้าเพาะของ มีค่าอยู่ในช่วง 
1.02-1.09 จึงสรุปได้ว่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด                 
มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ดิบ (มผช.659/2547)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ :  ประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ 
 

http://www.ssru.ac.th



ข 
 

Abstract 
 

Research Title  : The performance of wood vinegar from incinerator ash. 
Author  : Mr. Aran  kwanpan , Miss. Chanakarn pongsasanongkul 
Year  : 2012 
 
 
  The research was an experimental. The objective of the research is to study  
the proper way to burn wood  is wood vinegar and study Effective of wood vinegar 
according to the type and moisture content of the wood. The experimental were 
carried out in four part. The first was Build the incinerator The metal tank 200 liter to 
provide vinegar. The second was  Burning to the wood vinegar for Three types of 
studies is a Lychee fruit, Large Acacia wood and Tamarind trees. The third was pure 
wood vinegar. The four was physical and chemical analysis compared to Thai 
industrial standard of wood vinegar  659/2547 To measure performance. 
 
  The results showed this Performance of the incinerator can be used  to burn 
wood for Three types of studies is a Lychee fruit, Large Acacia wood and Tamarind 
trees, burn wood  with moisture content between 25%-64% efficiency. On the 
amount of coal burned will be different according to the time of cutting, 30 days to 
cut wood the amount of carbon as possible and The amount of wood vinegar at 
different moisture content of wood. 10 days to cut wood with high moisture content, 
the most amount of vinegar. It takes 6-7 hours to burn. Wood vinegar. When I set 
aside 49-67 days, The precipitate is separated into three layers. Wood vinegar is the 
middle layer. Can be used in agriculture, livestock, industry and households. The 
color of the wood vinegar is a light yellow and light brown. pH in the range 1.6 to 
2.5. Specific gravity of Is in the range of 1.02 to 1.09. In conclusion, the physical and 
chemical properties of wood vinegar for Three types  Effective compliance. to Thai 
industrial standard of wood vinegar  659/2547 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword  :   Wood vinegar from incinerator ash. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณผู้อ้านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี ด้วย   
  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยให้ค้าปรึกษา ขอบคุณผู้น้าชุมชนและคณะที่อ้านวยความสะดวก
ทั งอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักอาศัย ขอบคุณนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย รุ่น 5 ทุกคนที่
ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม และขอขอบคุณสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในครั งนี  
   ในการศึกษาวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่
ร่วมโครงการ ตลอดจนการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่องานด้านวิชาการต่อไป คุณค่าและประโยชน์
ทั งหลายที่เกิดขึ น  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่ บิดา  มารดา  ครู  อาจารย์ และผู้มีพระคุณ      
ทุกท่าน 

 
 
 
 
 

ผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 จากความส าเร็จในปี พ.ศ.2549 กระทรวงพลังงานจึงได้จัดท า โครงการจัดท าแผนพลังงาน 

80 ชุมชน สนองพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยคัดเลือกชุมชนเข้าร่วม

โครงการทั่วทั้งประเทศจ านวน 80 ชุมชน และได้ขยายพ้ืนที่ด าเนินการเป็น 300 ชุมชน ทั่วประเทศใน

ปี 2551 ขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีก 150 ชุมชนในปี 2552  และ 75 ชุมชนในปี 2553 ที่ผ่านมาจากการ
ด าเนินงาน พบว่า มีเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  และมีหลายชุมชน
เลือกน ามาใช้เป็นโครงการน าร่องด้านพลังงานเพื่อใช้ในชุมชนของตนเอง นั่นคือเทคโนโลยีการเผาถ่าน
ด้วยเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ง่าย ใกล้กับชีวิตของประชาชน จึงมีชุมชนที่เข้า

ร่วมการจัดท าแผนพลังงาน เลือกน าไปใช้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของชุมชนทั้งหมด เตาเผาถ่าน 200 
ลิตร เป็นการน าเอาถังเหล็ก ขนาดความจุ 200 ลิตร มาตัด เจาะตัวถัง และประกอบเข้ากับท่อใยหิน 
แล้วใช้ดินกลบหลังเตาเพ่ือให้เป็นฉนวนในการป้องกันความร้อนหลุดออกไปจากเตา  การเผาจะเป็น
การจุดไฟที่หน าเตา และอบให้ไม้มีความร้อนสะสม และติดไฟเอง โดยที่ไม้ไม่ได้ถูกเผาด้วยไฟโดยตรง 
จึงท าให้คุณสมบัติของถ่านที่ได้มีความร้อนสูงกว่าการใช้เตาเผาถ่านแบบฝังกลบทั่วไป  อีกทั้งปริมาณ
ถ่านที่ได้ จากการเปลี่ยนไม้เป็นถ่าน มีอัตราส่วนสูงกว่าด้วย  จึงท าให้ได้ไม้ในปริมาณที่มากขึ้น 
เนื่องจากใช้หลักการความร้อนเข้าไปเผาไม้ให้ไหม้เท่านั้น โดยไม้ไม่ได้ถูกกับเปลวไฟโดยตรง ท าให้มี
โอกาสการกลายเป็นเถ้าต่ า จึงได้ปริมาณถ่านมาก อีกทั้งการเผาถ่านด้วยวิธีนี้ พบว่า สามารถไล่น้ ามัน
ดิน ที่มีสารทา ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่มีอยู่ในเนื้อไม้ ให้ออกไปได้ โดยใช้ความร้อนพาออกไป จึงท าให้
ถ่านที่ได้จากการเผาด้วยเตาเผา  200  ลิตร นี้ ไม่มีสารก่อมะเร็ง เป็นถ่านบริสุทธิ์ เมื่อน าไปใช้ก็มี
ความปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งถ่านที่ได้จะมีความแกร่ง ให้ความร้อนได้สูง อยู่ได้นานกว่า ไม่แตก  เมื่อ
จุดไฟ ถ่านที่ได้จึงเรียกอีกชื่อว่าเป็นถ่านประสิทธิภาพสูง อีกทั้งวิธีการเผาถ่านนี้ไม่ต้องใช้แกลบเป็น
เชื้อเพลิง และไม่ต้องใช้น้ าในการดับไฟ ท าให้เป็นการประหยัดชีวมวล และพลังงานน้ า 
  การผลิตถ่านด้วยเตาเผา  200 ลิตรนี้ ยังสามารถเก็บน้ าส้มควันไม้จากกระบวนการเผาได้ ซึ่ง
น้ าส้มควันไม้ จัดเป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายประการ เช่น  ไล่แมลงศัตรูพืช ก าจัดปลวก 
ก าจัดเห็บ ลิ้น ไร ในสัตว์เลี้ยง ปรับปรุงดิน ให้ธาตุอาหารพืชในการเกษตร แต่การใช้ประโยชน์จาก
น้ าส้มควันไม้นี้ ยังมีข้อมูลทางวิชาการจ้านวนน้อย แต่ผู้น าไปใช้เกือบทั้งหมดบอกว่าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน 200 ลิตรนี้ มีอยู่สองอย่าง คือ ถ่านไม้ 
และน้ าส้มควันไม้ ถ่านไม้เป็นถ่านที่บริสุทธิ์มากกว่าถ่านที่เผาด้วยเตาแบบโบราณทั่วๆไป  เนื่องจากมี
การไล่สารทา ในน้ ามันดิน ที่เป็นสารก่อมะเร็งออกจนเกือบหมดแล้ว  แต่ราคาการขายยังไม่มีความ
แตกต่างจากถ่านทั่วไป อีกทั้งข้อมูลด้านการใช้วัตถุดิบ (ไม้) ที่น ามาเผายังไม่มีผู้ศึกษาว่าการใช้ไม้ชนิด
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ใด แบบใด ขนาดเท่าใด จึงให้ผลผลิตที่ดี การซื้อขายถ่านและน้ าส้มควันไม้ในปัจจุบันจัดการซื้อขาย
แบบง่ายๆ ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เด่นชัด ไม่มีการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์แบบอ่ืนๆ ดังนั้นหากมีการพัฒนา
ด้านการศึกษาการใช้ประโยชน์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะสามารถสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้ผลิตได้มากขึ้น
และต่อเนื่องจนให้เกิดเป็นการผลิตที่เป็นอาชีพหลัก หรือเป็นรายได้หลักของครัวเรือนต่อไปได้       

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพันธกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จึงมีแผน
ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทหน้าที่การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับสังคม 
ตลอดจนการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีภูมิคุมกันตนเองอย่างเพียงพอ อีกทั้งมุ่งวิจัย 
สร้างวัฒนธรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชนอย่างยั่งยืน 
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ฉลาดในการน าเอากิ่งไม้เหลือทิ้งจากการเกษตรมาเผาเป็น
ถ่านได้ใช้ในครัวเรือน และผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ในขณะเดียวกันมาบูรณาการในการเรียนการสอน และ
น าความรู้จากการวิจัยมาบริการชุมชน เพ่ือให้การบริหารจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินโครงการโครงการประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน ให้กับ
เกษตรกรในชุมชนอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 
   1.2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเผาไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบให้ได้น้ าส้มควันไม้  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้ตามชนิด ระยะเวลาของไม้
ในการตากแดดและความชื้นของเนื้อไม้  

 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 
  1.3.1 ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่จะเน้นศึกษาการเผาไม้ตามชนิด และความชื้นของเนื้อไม้ ทั้งนี้ไม้
จะต้องมปีริมาณมากพอส าหรับการเผาเพ่ือเอาน้ าส้มควันไม้ โดยศึกษาเฉพาะใน ต.จอมปลวก อ.บาง

คนท ีจ.สมุทรสงคราม  
 1.3.2 ในการศึกษาจะไม่ควบคุมเรื่องอายุของไม้ที่ศึกษา เนื่องจากจะใช้ไม้ที่มาจาการตัดแต่ง
กิง่ ซ่ึงชาวสวนจะตัดแต่งกิง่ตามรอบระยะเวลาที่แน่นอนโดยจะตัดแต่งในทุกๆ 2 เดือน 
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 1.3.3 ขอบเขตในเชิงเนื้อหา จะเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ที่เผา
จากเตาที่ผลิต  
  
1.4. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
 
              ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 นิยำมศัพท ์
 
 1.5.1 น้ าส้มควันไม้ หมายถึง ของเหลวที่เกิดจากควันของการเผาถ่าน ในช่วงที่ไม้ก าลัง
เปลี่ยนเป็นถ่าน เมื่อท าให้เย็นลงโดยการท าให้เกิดการควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ า  

1.5.2 ประสิทธิภาพน้ าส้มควันไม้ หมายถึง การวัดคุณภาพของน้ าส้มควันไม้ ตามคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมี แล้วเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าส้มควันไม้ดิบ มผช.659/2547 
  1.5.3 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร หมายถึง เตาเผาถ่านที่ผลิตจากถังโลหะทรงกระบอกขนาด 200 
ลิตร เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูง เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ที่มีอยู่ในเตา ท าให้
ไม้กลายเป็นถ่าน หรือเรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนเซชั่น นอกจากนี้โครงสร้างลักษณะปิดท าให้
สามารถควบคุมอากาศได้  

1.5.4 คุณสมบัติทางเคมีของน้ าส้มควันไม้ หมายถึง ความเป็นกรด-ด่าง ที่ตรวจวัดด้วย
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 3.7 
  1.5.5 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ าส้มควันไม้ หมายถึง ลักษณะทั่วไปต้องเป็นของเหลวใส 
สีน้ าตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ าตาล เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น ตกตะกอนมีสิ่งแปลกปลอม หรือมี
สารแขวนลอย กลิ่น และความถ่วงจ าเพาะ 
 
 
 

ประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ 
    - คุณสมบัติทางกายภาพ 
    - คุณสมบัติทางเคมี 

ปัจจัยในการเผา 
- ชนิด 
- ระยะเวลาของไม้ในการตากแดด 

- ความชื้น 
- เตาเผา 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 
 1.6.1 ได้ถ่านไม้ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น  
   1.6.2 ได้น้ าส้มควันไม้ที่มปีระสิทธิเหมาะสมตามพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น  
    1.6.3 คณาจารย์สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการท าให้นักศึกษาได้
มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
  1.6.4 มหาวิทยาลัยได้แสดงบทบาทในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือปวงชนเป็นแหล่งบริการ
ความรู้ทางวิชาการของชุมชน 
  
1.7 แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 1.7.1 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการประชุมกลุ่ม และถ่ายทอด
ความรู้  
 1.7.2 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป ในการเสนอผลงานวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 1.7.3 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป  ในการเขียนบทความทางวิชาการ
ในวารสารประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวารสารอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 1.7.4 น าผลส าเร็จจากการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดกับนักศึกษาในการ
เรียน วิชาหลักความปลอดภัยในการท างาน ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัย และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาและวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน ผู้วิจัยได้ท้าการ

รวบรวมทฤษฎี โครงงานต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องเตาเผาถ่าน 200 
ลิตร น ้าส้มควันไม้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลในเชิงลึกส้าหรับการเลือกสร้างเตาต้นแบบที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั งในด้านขนาด คุณภาพ 
ราคา และความสะดวกในการสร้าง ซึ่งชุมชนสามารถสร้างใช้ได้เองในภายหลัง สร้างได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้วิจัยจึงทบทบวรรณกรรม ทฤษฎี  โครงงาน งานวิจัยที่ผ่านมา ดังนี    
 
2.1 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
 
  การเผาถ่านในอดีต จะท้าโดยวิธีการที่เรียกว่าเตาหลุมผีหรือเตาแกลบ โดยจะขุดดินให้เป็น
หลุมลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั นก็เอาไม้ไปกองไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เอาดิน ฟางข้าวใบไม้ 
หรือแกลบ คลุมกลบแล้วเผาวัสดุเหล่านี ทางด้านบน จากนั นก็ใช้น ้า ดับ ถ่าน ไม้ที่ได้จึงมีคุณภาพต่้า 
ได้ปริมาณถ่านน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณไม้ที่ใช้ และที่ส้าคัญคือเตาประเภทนี ไม่สามารถเผากิ่ง
ไมข้นาดเล็กได้  
 

 2.1.1 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวนอน 
 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาเผาแบบอดีต เตาประเภทนี อาศัย

ความร้อนไล่ความชื นในเนื อไม้ที่มีอยู่ในเตา ท้าให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือเรียกว่า กระบวนการคาร์บอน
ไนเซชั่น นอกจากนี โครงสร้างลักษณะปิดท้าให้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีการลุกติดไฟของเนื อ
ไม้ ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ขี เถ้าน้อยและผลพลอยได้จากกระบวนการเผาถ่านอีกอย่าง
หนึ่งคือน ้าส้มควันไม้ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้ ภาพเตาแสดงดังภาพที่ 2.1 

ถ่านไม้ที่ ได้มีข้อดีเหนือไม้ฟืนคือไม่มีควัน ถ่านไม้ยังมีประโยชน์ในการก้าจัดกลิ่นอัน 
เนื่องมาจากคุณสมบัติที่มีรูพรุนมากมาย ท้าให้สาระเหยต่างๆ เข้าไปติดอยู่ภายใน ข้อดีของถ่านที่
ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นแหล่งเชื อเพลิงที่ให้พลังงานได้ไม่มีวันหมดสามารถปลูกไม้ทดแทน ซึ่ง
เป็นแนวคิดการพัฒนาทางด้านพลังงานอย่างยังยืน เพราะไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถปลูกทดแทน
ได้ หากมีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

http://www.ssru.ac.th



6 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวนอน 
   

2.1.2 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั ง 
         ซึ่งมีการพัฒนาเป็นระบบความร้อนหมุนเวียนแบบชีวมวลซึ่งเหมือนกับเตาอิวาเตะที่มีการจุด
ไฟจากข้างล่างของเตา แล้วให้ความร้อนจากการเผาไหม้ข้างล่างเป็นตัวช่วยในการหมุนเวียนภายใน 
แล้วให้ความร้อยลอยขึ นด้านบนถัง ก่อให้เกิดการกระจายความร้อนไปยังไม้ฟืนได้อย่างทั่วถึงทั ง
ด้านหน้าเตา ด้านหลังของเตา ด้านล่างของเตา และด้านบนของเตา ท้าให้เตามีอุณหภูมิในการเผา 
ประมาณ 300 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิด้านในท้าให้สามารถเผาถ่านได้เร็วกว่าปกติใช้เวลาเพียง 
40 นาท ี(จากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ 5-6ชั่วโมง) เป็นการเผาถ่านแบบเตาอบและไล่ไอน ้า สามารถ
ท้าได้แม้กระท่ังใบไม้ เศษใบหญ้ากลายเป็นถ่านได้ นอกจากนี ยังท้าให้ได้น ้าส้มควันไม้ด้วย กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ผลิตเตาเผาถ่าน 
200 ลิตรต้นแบบ เพ่ือเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป ภาพของเตาแสดงดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั ง 
 ที่มา : http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=163.32 

 
           

      + 
 

ภาพที่ 2.3 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั ง 
http://angthong.energy.go.th/ 

 
 
 

http://www.ssru.ac.th
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2.2 การสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวนอน 
 
  ก่อสร้างเตาเผาถ่านต้องเลือกสถานที่ในการสร้างเตา โดยควรเป็นที่ดอนและโล่งควรอยู่ห่าง
จากบ้านเรือนอย่างน้อย 50 เมตร เพ่ือป้องกันควันที่เกิดจากการเผารบกวนการด้าเนินชีวิต จะมี
หลังคาคลุมก็ได้อายุงานจะนานขึ น อยู่ใกล้แหล่งไม้ฟืนหรือวัตถุดิบ ที่ส้าคัญคือต้องปล่อยควันออกสู่ที่
โล่งได้สะดวก บริเวณรอบๆ ควรมีต้นไม้เยอะๆ เพ่ือดูซับควัน 
 
  2.2.1 วัสดุ / ส่วนประกอบ 
  2.2.1.1 ถังน ้ามัน  200  ลิตร 1  ถัง เลือกชนิดที่มีฝาเปิด-ปิด แบบมีตัวล็อก จะท้าให้
สะดวกในการท้าไม่ต้องตัดฝาเพ่ือเชื่อมใหม่อาจเลือกใช้ถังไขสบู่ มีขายทั่วไปดีกว่าถังน ้ามันซึ่งบางกว่า 
ปกติขายใบละ 500-700 บาท 
 2.2.1.2 ท่อใยหิน  เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ว ยาว 1 – 1.5 เมตร 1 ท่อ ส้าหรับใช้ท้า
เป็นปล่องควันในการเก็บน ้าส้มควันไม้ 
 2.2.1.3 ท่อใยหิน  เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ว ยาว 0.5 เมตร 1 ท่อ ส้าหรับใช้ท้าเป็น
ปล่องควันเชื่อมต่อระหว่างข้องอใยหิน 45 กับท่อใยหินที่เป็นปล่องควันหลังเก็บน ้าส้มควันไม้แล้ว 
  2.2.1.4 ข้องอใยหิน 90 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ว ส้าหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวเตากับท่อ
ใยหินที่เป็นปล่องควัน 
 2.2.1.5 ข้องอใยหิน 45 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ว ส้าหรับเชื่อมต่อระหว่างปล่องควัน
จากตัวเตากับท่อใยหินหลังเก็บน ้าส้มควันไม้แล้ว 
 2.2.1.6 อิฐบล็อก ปูน ทราย  ส้าหรับก่อผนังเตาปิดถัง 200 ลิตร 
 2.2.1.7 ดินหรือทราย ส้าหรับท้าฉนวนหุ้มรอบเตาระหว่างถังโลหะ 200 ลิตร กับผนัง
เตาที่ก่อด้วยอิฐบล็อก 
 2.2.1.8 ไม้ไผ่เจาะทะลุปล้อง ตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่ง วัดห่างจากปากด้าน
ป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 เซนติเมตร ไว้รองน ้าส้มควันไม้  
 2.2.1.9 ผ้าหนาหรือกระสอบป่าน ส้าหรับพันรอบกระบอกไม้ไผ่ตอนเก็บน ้าส้มควันไม ้ 
 2.2.1.10 ขวดน ้าตัดปาก ส้าหรับใส่น ้าส้มควันไม้ตอนเก็บน ้าส้มควันไม้  
  2.2.2 ขั นตอนการเตรียมอุปกรณ์  
  2.2.2.1 น้าถังโลหะ 200 ลิตร ฝาเปิดด้านบน เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยม 20x20 
เซนติเมตร  ส่วนด้านก้นถังให้เจาะรูกลมเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 4 นิ วเล็กน้อยเพ่ือให้ใส่ข้องอได้
สะดวก 
 2.2.2.2 ข้องอให้เจาะรู 1 นิ ว มุมฉากด้านนอกเพ่ือใช้ระบายน ้าที่เกิดจากการควบแน่น
ของควันในท่อใยหิน 
 2.2.2.3 น้าไม่ไผ่เจาะทะลุปล้อง ตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่งวัดห่างจากปากด้าน
ป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 เซนติเมตร ไว้รองน ้าส้มควันไม้  
 2.2.2.4 ผ้าหนา หรือกระสอบป่าน มาพันรอบไม้กระบอก หา่งจากรูไม้ขึ นไป เล็กน้อย 
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 2.2.2.5 ผ้าท้าเป็นลูกประคบใหญ่พอที่จะปิดปากท่อใยหินให้สนิท โดยใส่ทรายไว้ผูก
ปากให้แน่นและเศษผ้าอีกผืนหนึ่งหนาพอประมาณ ไว้ปิดปากปล่องกับท่อไม้ไผ่  

2.2.3 ขั นตอนการประกอบเตา 
 2.2.3.1 น้าถังน ้ามันมาวางนอนให้รูกลมท้ายเตาอยู่ด้านล่าง และหาไม้หนุนด้านหน้า

เตา (ฝาเปิดด้านบนถัง) สูงกว่าเล็กน้อยเพ่ือช่วยเรื่องการระบายน ้าและการไหลเวียนของอากาศดีขึ น 
 2.2.3.2 วัดระยะห่างออกจากตัวถัง ข้างละ 20 เซนติเมตรเพ่ือตอกเสาค ้ายันหลัก ด้าน

ละ 2 ต้น หรือมากกว่าตามความเหมาะสม  
 2.2.3.3 ประกอบผนังด้วยอิฐบล็อกและฉาบผิว  
 2.2.3.4 ตักดินหรือทรายเทใส่ระหว่างข้างถัง 2 ข้าง และผนังเตาพอควรไม่ให้ผนังล้ม 
 2.2.3.5 ประกอบข้องอใยหินที่รูกลมด้านท้ายเตา เพ่ือท้าเป็นปล่องควัน ใช้ดินเหนียว

ผสมขี เถ้าแกลบผสานรอยต่อ ระหว่างข้องอกับถัง ได้ระดับแล้วก็ ตอกไม้หลักกั นไม้ให้ข้องอถอยออก  
 2.2.3.6 น้าท่อไยหินต่อบนข้องอท้ายเตาให้ตรงแล้วผสานรอยต่อด้วยดินเหนียวผสม

ขี เถ้าแกลบให้สนิท ควรใช้ลวดผูกท่อไยหินกับไม่หลักไว้ไม่ให้เคลื่อน ควรผสานรอยต่อด้านในถังกับข้อ
งอใยหินด้วย  

 2.2.3.7 ปิดผนังด้านท้ายเตาด้วยการตอกหลักห่างจากท้ายเตา 10-15 เซนติเมตร  
 2.2.3.8 ตักดินหรือทรายถมระหว่างผนังทั ง 3 ด้านให้เต็มเป็นฉนวนเตา เตาหลังหนึ่ง

เมื่อประกอบเสร็จแล้ว สามารถเผาถ่านได้เป็นร้อยครั ง จนกว่าตัวถังน ้ามันจะผุ ซึ่งอาจนานกว่า 2-3 ปี 
ขึ นอยู่กับการใช้งาน  

2.2.4 ขั นตอนการเผาถ่าน 
  ช่วงท่ี 1 ไล่ความช้ืน หรือคายความร้อน 
  เริ่มจุดไฟเตา บริเวณที่อยู่หน้าเตา ใส่เชื อเพลิงให้ความร้อนกระจายเข้าสู่เตาเพ่ือไล่อากาศ
เย็นและความชื นที่อยู่ในเตาและในเนื อไม้ ควันที่ออกมาจากปล่องควันจะเป็นสีขาว ควันจะมีกลิ่น
เหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นของกรดประเภทเมธาทอลที่อยู่ในเนื อไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 
70 - 75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 150 องศาเซลเซียส ใส่เชื อเพลิงต่อไป ควันสี
ขาวตรงปล่องควันจะเพ่ิมขึ น อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ภายในเตาประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส ควันมีกลิ่นเหม็นฉุน 
  ช่วงท่ี 2 เมื่อไม้กลายเป็นถ่าน หรือ ปฏิกิริยาคลายความร้อน 
  เมื่อเผาไปอีกระยะหนึ่ง ควันสีขาวจะเริ่มบางลง และเปลี่ยนเป็นสีเทา อุณหภูมิบริเวณปาก
ปล่องควัน ประมาณ 80-85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส ไม้
ที่อยู่ในเตาจะคายความร้อนที่สะสมเอาไว้เพียงพอที่จะท้าให้อุณหภูมิในเตาจะเพ่ิมสูงขึ นในช่วงนี ค่อยๆ 
ลดการป้อนเชื อเพลิงหน้าเตาจนหยุดการป้อนเชื อเพลิง และเริ่มเก็บน ้าส้มควันไม้ หลังจากการหยุด
การป้อนเชื อเพลิงหน้าเตา จะต้องควบคุมอากาศโดยการหรี่หน้าเตาหรือลดพื นที่หน้าเตาลงให้เหลือ
ช่องพื นที่หน้าเตาประมาณ 20-30 ตารางเซนติเมตร ส้าหรับให้อากาศเข้า เพ่ือรักษาระดับของ
อุณหภูมิในเตาไว้ให้นานที่สุด และยืดระยะเวลาการเก็บน ้าส้มควันไม้ให้นานที่สุด โดยช่วงที่เหมาะสม
กับการเก็บน ้าส้มควันไม้ควรมีอุณหภูมิ บริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 85-120 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากเป็นช่วงที่สารในเนื อไม้ถูกขับออกมา จากนั นควันก็เปลี่ยนจากควันสีเทาเป็นสีน ้าเงิน จึงหยุด
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เก็บน ้าส้มควันไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 100-200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายใน
เตาประมาณ 400-450 องศาเซลเซียส 
  ช่วงท่ี 3 ช่วงท าถ่านให้บริสุทธิ์ 
  ขั นตอนนี เป็นช่วงที่ไม้จะเปลี่ยนเป็นถ่าน ต้องท้าการเพ่ิมอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดยการเปิด
หน้าเตา ประมาณ 1 ใน 3 ของหน้าเตาทิ งไว้ประมาณ 30 นาที เมื่อควันสีน ้าเงิน เป็นเสีฟ้า แสดงว่า
ไม้เริ่มเป็นถ่านใกล้หมดจากนั นควันสีฟ้าอ่อนลงและจะกลายเป็นควันใสแทน  เมื่อมีควันใสเริ่มท้าการ
ปิดหน้าเตา โดยใช้ดินเหนียวปิดรอยรั่วและรอยต่อ จากนั นท้าการปิดปล่องควันให้สนิทและอุดรูรั่ว
ทั งหมด ไม่ให้อากาศภายนอกผ่านเข้าไปได ้
  ช่วงท่ี 4 ช่วงท าการให้ถ่านในเตาเย็นลง 
เกลี่ยดินบนเตาออกให้เห็นหลังเตา เพ่ือระบายความร้อนในเตา จากนั นทิ งไว้ประมาณ 1 คืน  
หรือประมาณ 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้ถ่านดับสนิท แล้วจึงเริ่มการเปิดเตาเพ่ือน้าถ่านออกจาก
เตา และน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
2.3 การสร้างเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง 
 
 ก่อสร้างเตาเผาถ่านต้องเลือกสถานที่ในการสร้างเตา โดยควรเป็นที่ดอนและโล่งควรอยู่ห่าง
จากบ้านเรือนอย่างน้อย 50 เมตร เพ่ือป้องกันควันที่เกิดจากการเผารบกวนการด้าเนินชีวิต จะมี
หลังคาคลุมก็ได้อายุงานจะนานขึ น อยู่ใกล้แหล่งไม้ฟืนหรือวัตถุดิบ ที่ส้าคัญคือต้องปล่อยควันออกสู่ที่
โล่งได้สะดวก บริเวณรอบๆ ควรมีต้นไม้เยอะๆ เพ่ือดูซับควัน 
 
 2.3.1 วัสดุ / สว่นประกอบ 
 2.3.1.1 ถังน ้ามัน 200 ลิตร จ้านวน 1 ถัง 
 2.3.1.2 เหล็กท่อด้า (Carbon steel pipe#2 x 6 m  จ้านวน 3 เมตร 
 2.3.1.3 เหล็กท่อด้า (Carbon steel pipe#3 x 6 m  จ้านวน 0.6 เมตร 
 2.3.1.4 เหล็กเส้น 9 mm จ้านวน 15 เมตร 
 2.3.1.5 เหล็กฉาก 1 นิ ว จ้านวน 0.4 เมตร 
 2.3.1.6 เหล็กแผ่นบาง 1 mm จ้านวน 0.82*0.2 ตารางเมตร 
 2.3.1.7 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
 2.3.1.8 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 
 2.3.1.9 ชุดตัดเชื่อมแก๊ส 
 2.3.1.10 กรรไกรตัดเหล็ก 
 2.3.1.11 คีม 
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 2.3.2 ขั นตอนการประกอบเตา 
 2.3.2.1 เริ่มต้นการสร้างเตาโดยการตัดท่อเหล็กให้ได้ขนาด เริ่มจากท่อ 2 นิ ว ยาม 85 
เซนติเมตร 3 ท่อน แล้วตัดให้ได้ 45 องศา ความยาว 15 เซนติเมตร 3 ท่อน เพ่ือประกอบกันเป็น
ปล่องควัน 
 2.3.2.2 ตัดเหล็ก 3 นิ ว ความยาว 20 เซนติเมตร 3 ท่อน ส้าหรับใส่น ้าท้าท่อควบแน่น
น ้าส้มควันไม้ 
 2.3.2.3 ตัดเหล็กฉาก 1 นิ ว ความยาว 20 เซนติเมตร 2 ท่อน 
 2.3.2.4 ตัดเหล็กแผ่นบางให้ได้ขนาด 82*20 เซนติเมตร แล้วท้าการร่างแบบลงลน
เหล็กแผ่นที่จะตัด โดยวัดจากขอบเป็นระยะ 20, 30, 40, 60, 80 เซนติเมตร 
 2.3.2.5 พับเหล็กตามที่ได้ร่างแบบไว้ให้มีลักษณะเป็นช่อง 5 เหลี่ยม ส้าหรับป้อน
เชื อเพลิงหน้าเตาแล้วเชื่อติดไว้ 
 2.3.2.6 น้ากระดาษท่ีลอกแบบความโค้งของถังไว้มาทาบแล้วร่างเส้นลงบนเหล็กท่ีพับ
ไว้เพ่ือให้ปากเตาวางได้สนิทกับถัง 200 ลิตร 
 2.3.2.7 เชื่อมประกอบปล่องควัน และท่อควบแน่น ดังภาพที่ 2.4 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 การเชื่อมประกอบปล่องควัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 2.3.2.8 ประกอบตะแกรงส้าหรับรองพื นดังภาพที่ 2.5 
 

 
 

ภาพที่ 2.5 ตะแกรงรองพื น 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 2.3.2.9 ร่างแบบและเจาะรูถัง 200 ลิตร ส้าหรับใส่ปล่องควัน 3 รู ดังภาพที่ 2.6 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 การเจาะรูใส่ปล่องควัน 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 2.3.2.10 เชื่อมประกอบปล่องควันเข้ากับถัง 200 ลิตร ดังภาพที่ 2.7 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 การเชื่อมประกอบท่อปล่องควันเข้ากับถัง 200 ลิตร 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 2.3.2.11 เชื่อมประกอบปากเตา โดยน้าเหล็กแผ่นที่พับเป็นปากเตามาเชื่อมเข้ากับถัง 
200 ลิตร แล้วเจาะรูให้ทะลุ ดังภาพที่ 2.8 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 การเชื่อมประกอบช่องป้อนเชื อเพลิง 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 2.3.2.12 คว่้าถังลง เพ่ือเจาะรูที่ด้านล่างของปล่องควันไว้ใส่น็อต ส้าหรับเก็บน ้าส้ม
ควันไม้ ดังภาพที่ 2.9 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การเจาะรูเก็บน ้าส้มควันไม้ 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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 2.3.2.13 เชื่อมเหล็กฉากขนาด 2 นิ ว ส้าหรับรองตะแกรงด้านในเตา 4 จุด สูงจากก้น
ถัง 15 เซนติเมตร 
 2.3.2.14 น้าฝาถังมาเจาะรูและเชื่อมปล่องเร่ง โดยวัดจากขอบมา 10 เซนติเมตร    
ดังภาพที่ 2.10 
 

 
 

ภาพที่ 2.10 การเชื่อมปล่องเร่ง 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 2.3.2.15 เมื่อท้าการประกอบชิ นส่วนทั งหมดเสร็จแล้ว ให้น้าไปทาสีเพ่ือป้องกันสนิม
ก่อนจะน้าไปใช้งานจริง 
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ภาพที่ 2.11 ส่วนประกอบของเตา 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพที่ 2.11 ภาพตัดส่วนประกอบของเตา 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ด้านหน้าของเตา 
ที่มา : ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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2.3.3 ขั นตอนการเผาถ่าน 
 2.3.3.1 การเตรียมไม้ฟืน ก่อนอ่ืนต้องเตรียมไม้ฟืน โดยใช้ไม้ที่ตัดไว้ไม่น้อยกว่า 1 

เดือน ขนาดที่เหมาะสมส้าหรับเตาขนาดนี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ ว ความยาวที่
เหมาะสม 65 เซนติเมตร และแยกเป็น 3 ขนาด คือเล็ก กลาง ใหญ่ 

 2.3.3.2 การจัดเรียงไม้ ในการจัดเรียงไม้เพ่ือเตรียมเผานั น จะใช้ไม้ทั ง 3 ขนาด โดยน้า
ไม้ขนาดเล็กเข้าเริ่มเรียงในแนวตั งจากท้ายเตา และให้ส่วนปลายไม้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าชี ลงด้านล่างเตา
ของเตา เพราะอุณหภูมิในเตาจะไม่เท่ากัน ด้านล่างอุณหภูมิจะต่้ากว่าด้านบน การจัดเรียงวิธีนี จะท้า
ให้ไม้เป็นถ่านพร้อมกันทั งท่อน เมื่อจัดเรียงไม้ขนาดเล็กได้ประมาณ 1/3 ของเตาแล้วจึงเปลี่ยนเป็น
จัดเรียงไม่ขนาดกลางต่อ จัดเรียงในลักษณะเดียวกันได้ประมาณ 1/3 ของเตาแล้วจึงเปลี่ยนเป็น
จัดเรียงไม่ขนาดใหญ่ต่อ สาเหตุที่ต้องจัดเรียงไม่ขนาดใหญ่ไว้หน้าเตานั น เป็นเพราะว่าอุณหภูมิหน้า
เตาจะสูงกว่า กลางเตาและหลังเตา จะท้าให้ไม้เป็นถ่านได้พร้อมกันทั ง 3 ขนาด เมื่อจัดเรียงไม้เติมเตา
แล้วจึงปิดฝาเตา และล็อกฝาเตาให้แน่น 

 2.3.3.3 การติดเตา ใช้เชื อเพลิงแห้งที่หาได้ในพื นที่ เช่น ฟาง เศษหญ้า กิ่งไม้เล็กๆ 
แล้วเริ่มจุดไฟหน้าเตา โดยการป้อนเชื อเพลิงทีละน้อยเพ่ือให้ความร้อนสะสมในเตาและค่อยๆ ไล่
ความชื นออกจากเตา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ก็ขึ นอยู่กับชนิด ขนาด และความชื นของไม้   
    ช่วงท่ี 1 ไล่ความช้ืน หรือคายความร้อน 
   ควันที่ออกมาจากปล่องควันจะเป็นสีขาวปนเทา ควันจะมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นกลิ่น
ของกรดประเภทเมธาทอลที่อยู่ในเนื อไม้ ใส่เชื อเพลิงต่อไป จนความชื นใกล้หมด ควันจะเริ่มพุ่ง
ออกมามากขึ นสังเกตเห็นจากที่ปลายปล่องควัน ควันจะพุ่งออกมาแรงมากจนเห็นได้ชัดเจน จากนั นจึง
หยุดการป้องเชื อเพลิง 
   ช่วงท่ี 2 เมื่อไม้กลายเป็นถ่าน หรือ ปฏิกิริยาคลายความร้อน 
    ความร้อนท่ีสะสมเอาไว้เพียงพอที่จะท้าให้อุณหภูมิในเตาจะเพ่ิมสูงขึ นในช่วงนี ค่อยๆ 
ลดการป้อนเชื อเพลิงหน้าเตาจนหยุดการป้อนเชื อเพลิง ช่วงนี ไม้จะคายสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาเป็น
ช่วงที่เริ่มเก็บน ้าส้มควันไม้ โดยการเทน ้าลงในท่อควบแน่น เพ่ือให้น ้าส้มควันไม้กลั่นตัวและใช้ภาชนะ
รองน ้าส้มควันไม้บริเวณใต้ปล่องควัน เมื่อเก็บไปสักระยะแล้วสังเกตเห็นน ้าส้มควันไม้เริ่มหนืด และสี
เข้มขึ นให้หยุดเก็บน ้าส้มควันไม้ทันที หลังจากนี ควันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน ้าเงิน แสดงว่าไม้เริ่ม
กลายเป็นถ่านหมดแล้ว 
    ช่วงท่ี 3 ช่วงท าถ่านให้บริสุทธิ์ 
    ขั นตอนนี เป็นช่วงที่ไม้จะเปลี่ยนเป็นถ่าน ต้องท้าการเพ่ิมอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดย
การเปิดหน้าเตา ประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าเตา เพ่ือให้อากาศเข้ามากขึ นเป็นการเพ่ิมอุณหภูมิอย่าง
รวดเร็วทิ งไว้ประมาณ 30 นาที เมื่อควันสีน ้าเงิน เป็นสีฟ้า แสดงว่าไม้เริ่มเป็นถ่านใกล้หมดจากนั น
ควันสีฟ้าอ่อนช่วงนี ต้องควบคุมให้ดี ไม่เช่นนั นแล้วจะเกิดขี เถ้ามากแล้วได้ปริมาณถ่านน้ อย จากนั น
ควันที่ฟ้าอ่อนจะกลายเป็นควันใสแทน โดยสังเกตที่ระยะ 10 เซนติเมตร จากปลายปล่องควัน หาก
เกิดควันใสแล้วเราจะมองไม่เห็นควัน หรือสามารถมองทะลุปากปล่องควันเห็นด้านในปล่องควันได้เลย 
เมื่อมีควันใสเริ่มท้าการปิดหน้าเตา โดยเริ่มจากปล่องเร่งก่อน จากนั นสังเกตปล่องที่เหลือทั ง 3 ปล่อง 
หากมีควันก็ให้ปิดปล่องควันจนหมด จากนั นให้ปิดหน้าเตาและใช้ดินเหนียวปิดรอยรั่วและรอยต่ออีก
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ชั นเพ่ือป้องกันอากาศเข้าไป แล้วทิ งไว้ 1 คือ หรืออย่างน้อย 8 ชั่วโมง แล้วค่อยเปิดฝาเพ่ือเอาถ่าน
ออก 

 
2.4 น้ าส้มควันไม ้
 
   น ้าส้มควันไม้ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้ก้าลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อท้าให้เย็นลงจน
ควบแน่นแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน ้า ของเหลวที่ได้นี เรียกว่า น ้าส้มควันไม้ มีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบส่วน
ใหญ่เป็นกรดอะซิติกมีความเป็นกรดต่้า มีสีน ้าตาลแกมแดง น้าน ้าส้มควันไม้ที่ได้ทิ งไว้ในภาชนะ
พลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่ร่ม ไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้น ้าส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 
ชั น คือ น ้ามันเบา (ลอยอยู่ผิวน ้า) น ้าส้มไม้ และน ้ามันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) แยกน ้าส้มควันไม้
มาใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
  2.4.1 ประโยชน์และการน้าน ้าส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ 
       น ้าส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อน้าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมี
คุณสมบัติ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช 
นอกจากนี  มีการน้าน ้าส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสาร
ปรับผิวนุ่ม ใช้ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้นเนื่องจากน ้าส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ดังนั นก่อนที่
จะน้าไปใช้ควรจะน้ามาเจือจางให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  ดังนี  
     อัตราส่วน 1: 20 (ผสมน ้า 20 เท่า) พ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์และ
แมลงในดินซึ่งควรท้าก่อนการเพาะปลูก 10 วัน 
      อัตราส่วน 1: 50 (ผสมน ้า 50 เท่า) พ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื อจุลินทรีย์ที่ท้าลายพืช หากใช้ความ
เข้มข้นที่มากกว่านี รากพืชอาจได้รับอันตรายได้ 
  อัตราส่วน 1: 100 (ผสมน ้า 100 เท่า) ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั ง
ป้องกันแมลงมาวางไข่ 
      อัตราส่วน 1: 200 (ผสมน ้า 200 เท่า) พ่นใบไม้รวมทั งพื นดินรอบๆ ต้นพืชทุกๆ 7-15 วัน 
เพ่ือขับไล่แมลงและป้องกันเชื อรา และรดโคนต้นไม้เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 
      อัตราส่วน 1: 500 (ผสมน ้า 500 เท่า) พ่นผลอ่อน หลังจากติดผลแล้ว 15 วัน ช่วยขยายผล
ให้โตขึ นและพ่นอีกครั งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพ่ือเพ่ิมน ้าตาลในผลไม้ 
      อัตราส่วน 1: 1,000 (ผสมน ้า 1,000 เท่า) เป็นสารจับใบ เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์
ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีท้าให้สามารถลดการใช้สารเคมี
มากกว่าครึ่งด้วย 
   2.4.2 การน้าน ้าส้มควันไม้ ไปใช้ด้านอ่ืนๆ 
  นอกจากการน้าไปใช้ทางด้านเกษตรและปศุสัตว์แล้ว ยังสามารถน้าน ้าส้มควันไม้ไปใช้ด้าน
อ่ืนๆ ได้อีก คือ 
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  2.4.2.1 ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน ้าร้อน รักษาโรคน ้ากัด
เท้าและเชื อราที่ผิวหนัง 
  2.4.2.2 น ้าส้มควันไม้ผสมน ้า 20 เท่า ราดท้าลายปลวกและมด 
  2.4.2.3 น ้าส้มควันไม้ผสมน ้า 50 เท่า ใช้ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ 
แมงป่อง 
  2.4.2.4 น ้าส้มควันไม้ผสมน ้า 100 เท่า ใช้ฉีดพ่นถังขยะเพ่ือป้องกันกลิ่นและแมลงวัน 
ใช้ดับกลิ่นในห้องน ้า ห้องครัวและบริเวณชื นแฉะ 
  2.4.3 ข้อควรระวังในการ ใช้น ้าส้มควันไม้ 
  2.4.3.1 ก่อนน้าน ้าส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ งไว้จากการกักเก็บก่อนอย่างน้อย 3 เดือน 
  2.4.3.2 เนื่องจากน ้าส้มควันไม้มีความเป็นกรดสูง ควรระวังอย่าให้เข้าตาอาจท้าให้ตา
บอดได้ 
  2.4.3.3 น ้าส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั นการน้าไปใช้ทางการเกษตร
จะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้ 
  2.4.3.4 การใช้เพื่อฆ่าเชื อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ควรท้าก่อนเพาะปลูกอย่างน้อย 
10 วัน 
  2.4.3.5 การน้าน ้าส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน ้าให้เจือจางตามความเหมาะสมที่จะ
น้าไปใช้ 
  2.4.3.6 การฉีดพ่นน ้าส้มควันไม้ เพ่ือให้ดอกติดผล ควรพ่นก่อนที่ดอกจะบาน หากฉีด
พ่นหลังจากดอกบานแมลงจะไม่เข้ามาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุนของน ้าส้มควันไม้และดอกจะร่วงง่าย 
      2.4.3 คุณภาพของน ้าส้มควันไม้ 

น ้าส้มควันไม้ผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเผาถ่าน ปริมาณน ้าส้มควันไม้ในการเผาถ่านแต่ละครั ง 
โดยทั่วไปไม้สดที่ตัดทิ งไว้ ประมาณ 3 - 4 วัน ก่อนน้าเข้าเตาหนัก 100 กก. ผลผลิตที่ได้จากการเผา
จะได้ถ่านประมาณ 20 กก. และได้ น ้าส้มควันไม้ดิบประมาณ 8 กก.  

น ้าส้มควันไม้ถือว่าเป็นของแถมจากกระบวนการเผาถ่าน ของเหลวสีชา มีกลิ่นฉุนของควันไฟ 
มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ การเก็บน ้าส้มควันไม้นั น แนะน้าให้เก็บในช่วงอุณหภูมิปากปล่องควันประมาณ 
80 – 85     ช่วงอุณหภูมิภายในเตาจะประมาณ 300 – 400  ถ้าเก็บในอุณหภูมิต่้ากว่า 300  
จะได้สารประกอบที่มีประโยชน์น้อยมาก  และถ้าเก็บควันในช่วงที่อุณหภูมิเกิน  425  น ้ามันดิน
หรือน ้ามันทาร์ (Tar)  จะสลายตัวเป็นสารก่อมะเร็ง  น ้าส้มควันไม้สามารถเก็บโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ 
โดยอาศัยการถ่ายเทความร้อนจากปล่องดักควันที่มีอุณหภูมิสูงสู่อากาศรอบปล่องดักควันที่มีอุณหภูมิ
ต่้ากว่า ความชื นในควันจะควบแน่นเป็นหยดน ้า น้ามารวบรวมและท้าให้บริสุทธิ์ขึ น ก็สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้มาก โดยเฉพาะการเกษตร  
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 2.4.3.1 องค์ประกอบหลักในน ้าส้มควันไม้ 
 1) น ้า 
  2) กรดฟอร์มิค (กรดมด) 
 3) กรดอะซิติก (กรดน ้าส้ม) 
  4) ฟอร์มัลดีไฮด์ 
 5) ฟีนอล 
  6) สารอินทรีอ่ืนๆ  มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช 
  2.4.3.2 สารประกอบอินทรีย์น ้าส้มควันไม้  
  1) เป็นสารปรับปรุงดิน 
  2) สารป้องกัน ไล่ ก้าจัดแมลงศัตรูพืช 
  3) รักษาโรคพืชบางชนิด  
  4) เร่งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช 
  5) ฆ่าเชื อโรคได้  ฆ่าเชื อราที่เป็นพิษ 
    6) ฉีดพ่นคอกสัตว์ ลดกลิ่นในคอก 
   2.4.3.3 ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 
   1) ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว  
    2) ผลิตสารปรับผิวนุ่ม  
   3) ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง 
    4) ถูพื นบ้าน  ขัดห้องน ้า ยับยั งกลิ่นได้ดี 

    ซึ่งทั งหมดนี จะท้าให้ต้นทุนทางการเกษตรลดลง และไม่ท้าลายสภาพแวดล้อม แต่สิ่ง
ส้าคัญบางครั งแล้วการน้าไปใช้อาจไม่ได้ผล เพราะน ้าส้มควันไม้มีคุณภาพต่้า เนื่องจากน ้าส้มควันไม้มี
ความเป็นกรดสูงดังนั นก่อนน้าไปใช้ควรจะน้ามาเจือจางให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน  
   การจะได้น ้าส้มควันไม้คุณภาพดีก็ไม่ยาก เริ่มจากขั นตอนการเก็บต้องเก็บให้ถูกวิธี
และช่วงเวลาคือ เมื่อเข้าสู่กระบวนการเผา ช่วงที่สอง หลังจากเกิดควันจ้านวนมากพุ่งออกจากปลาย
ปล่องอย่างแรงหรือควันบ้านั น ให้หยุดใส่เชื อเพลิง สังเกตดูว่าควันสีเหลืองหรือสีนุ่นเก่าๆ และมีกลิ่น
ฉุนจัดออกมาจึงเริ่มเก็บน ้าส้มควันไม้ได้ เทคนิคง่ายๆ คือ เอาจานกระเบื องหรือเศษกระเบื องเคลือบสี
ขาว มาปิดที่ปากปล่องสักครู่ เปิดดูถ้ามีหยดน ้าใสสีน ้าชาเกาะที่แผ่นกระเบื องแสดงว่าเก็บน ้าส้มควัน
ไม้ได้แล้ว การเผาถ่านแต่ละครั งสามารถเก็บน ้าส้มควันไม้ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เมื่อควันน ้าส้มหมด
ไปเปลี่ยนเป็นควันใสให้หยุดเก็บน ้าส้มควันไม้ได้ หรือเอากระเบื องมาปิดปากปล่องอีกครั ง หากมีจุดสี
น ้าตาลเข้มเหนียวเกาะติดอยู่ แสดงว่ามีน ้ามันดินออกมามากสารที่มีประโยชน์หมดแล้ว ก็เลิกเก็บ
น ้าส้มได้ 
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   2.4.4 การท้าน ้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ 
  น ้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน  ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที ดังนั นจึง
ต้องท้าให้บริสุทธิ์เสียก่อน ซึ่งท้าได้คือการปล่อยให้ตกตะกอน  โดยน้าน ้าส้มควันไม้มาเก็บในถังทรงสูง 
หรือขวดน ้า  ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ มีความสูงมากกว่าความกว้างประมาณ 3 เท่า ไม่ต้องขยับเขยื อน 
โดยทิ งไว้ประมาณ  90 วัน  น ้าส้มควันไม้จะตก ตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั น ชั นบนสุดจะเป็นน ้ามัน
เบา  (Light Oil) มีปริมาณบางๆ บริเวณชั นผิวหน้า ชั นกลางจะมีมากที่สุดเป็นของเหลวใสสี
ชา (Wood Vinegar) คือน ้าส้มควันไม้ และชั นล่างสุดเป็นของเหลวสีข้นด้า คือ น ้ามันดิน (Tar) 
  หลังจากตกตะกอนจนครบก้าหนดแล้ว  น้าน ้าส้มควันไม้มากรองซ ้าอีกครั งด้วยผ้ากรอง  แล้ว
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ น ้าส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์  ต้องมีน ้ามันดินไม่เกิน 1% ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย
โดยดูความใส หากมีน ้ามันดินเกิน 1%  น ้าส้มควันไม้จะขุ่นและมีสีด้า น ้าส้มควันไม้ที่ดีจะมีลักษณะใส
สีชาหรือน ้าตาลแดง แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ หลังแยกน ้ามันดินออกแล้ว จะมีลักษณะใสสีชาถ้า
ไม่ทิ งให้ตกตะกอน เมื่อน้าไปใช้ฉีดพืชจะไปปิดปากใบของพืชและเกาะติดรากพืช  ท้าให้พืชโตช้าหรือ
ตายได ้การทดสอบคุณภาพของน ้าส้มควันไม้  
  ไม่ยากเลย โดยการวัดค่าความเป็นกรด ความถ่วงจ้าเพาะเพ่ือให้แน่ใจว่าน้าไปใช้โดยเจือจาก
ตามสัดส่วนมาตรฐานแล้ว ได้ผลตามต้องการ  ตรวจค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส น้าน ้าส้น
ควันไม้เทใส่แก้วใส น้ากระดาษลิตมัสมาแตะ แล้วเทียบตาราง ค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ ph 2.5-3  ตรวจ
ค่าความถ่วงจ้าเพาะใช้ไฮโดรมิเตอร์ค่าที่เหมาะสมโดยใช่ประโยชน์ทางเกษตรอยู่ที่ประมาณ1.007-
1.024  การทดสอบคุณภาพนั นจ้าเป็นมาก ถ้าเก็บน ้าส้มควันไม้แล้วไม่ได้ค่าความเป็นกรดด่าง หรือ
ความถ่วงจ้าเพาะที่เหมาะสม เมื่อน้าไปใช้ในสัดส่วนที่ทดสอบไว้ก็จะไม่ได้ผลตามนั น  แต่จงจ้าไว้ว่า
น ้าส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ย 
     2.4.5 การผลิตน ้าส้มควันไม้คุณภาพสูงและการใช้ประโยชน์น ้าส้มควันไม้ 
  นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จึงได้ท้าการวิจัย และประดิษฐ์เครื่องผลิต
น ้าส้มควันไม้คุณภาพสูง โดยทดสอบการใช้งานในระดับชุมชน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ ได้ประกอบด้วย 2 ชุด
เครื่องมือคือ เครื่องแยกน ้ามันดินออกจากน ้าส้มควันไม้ และเครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบประหยัด
พลังงาน ที่ได้ผ่านการจดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับรางวัลต่างๆ ตาม
รายละเอียดของเครื่องดังนี  
   2.4.5.1 เครื่องแยกน ้ามันดินออกจากน ้าส้มควันไม้ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ นเพื่อผลิต
น ้าส้มควันไม้พร้อมใช้ ที่สามารถแยกน ้ามันดินออกจากควันไม้ก่อนการควบแน่นของควันไม้เป็นน ้าส้ม
ควันไม้ ด้วยการกลั่นโดยอาศัยหลักการกลั่นล้าดับส่วน ท้าให้ได้ควันไม้ที่ไม่ปนเปื้อนน ้ามันดิน เพ่ือส่ง
เข้าสู่ระบบควบแน่นของควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด ซึ่งท้าให้ได้ผลการด้าเนินการของ
เครือ่ง ดังนี  
   1) ได้น ้าส้มควันไม้ที่มีน ้ามันดินปนเปื้อนอยู่น้อยกว่า0.5% สามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องวางทิ งไว้ 45-90 วัน 
  2) ได้น ้าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพสูง คือ มีค่า pH 2.6-3.3 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
แสดงถึงการมีสาระส้าคัญท่ีมีความเข้มข้นสูงในน ้าส้มควันไม้ 
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  3) ได้ปริมาณน ้าส้มควันไม้เพ่ิมขึ น 3-7 เท่าของกระบวนการทั่วไปของชุมชน
อุปกรณ์ผลิตน ้าส้มควันไม้ที่สร้างขึ นจากวัสดุสแตนเลส สามารถป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษ และ
มีราคาท่ีไม่สูง สามารถติดตั งได้ในระดับชุมชนเพ่ือช่วยลดระยะเวลาการผลิตน ้าส้มควันไม้ และเป็น
การช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เพิ่มการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติแทนสารเคมี และได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพสูง 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 เครื่องแยกน ้ามันดินออกจากน ้าส้มควันไม้ 
ที่มา : http://www.rum.psu.ac.th/index.php/energy/86-2012-02-01-03-44-06 
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ภาพที่ 2.14 เครื่องแยกน ้ามันดินออกจากน ้าส้มควันไม้ 
ที่มา : http://www.rum.psu.ac.th/index.php/energy/86-2012-02-01-03-44-06 
 
  2.4.5.2 เครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบประหยัดพลังงาน เพ่ือการผลิตน ้าส้มควันไม้
คุณภาพสูง โดยใช้เทคนิคการกลั่นล้าดับส่วน ซึ่งจะท้าให้ผู้ผลิตสามารถน้าน ้าส้มควันไม้ที่ผลิตได้ไปต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าในด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ น โดยหลักการ และส่วนประกอบของ
ชุดอุปกรณ์เครื่องกลั่นสามารถอธิบายได้ดังนี  
  1) ติดตั งหม้อกลั่นขนาด 10 ลิตรที่ฐานของหม้อกลั่นโค้งตามรูปแบบของ
เตาเผา คอลัมน์กลั่นมีความสูง 60 เซนติเมตร และเครื่องควบแน่นติดตั งอยู่ส่วนบน การสร้างชุด
อุปกรณ์ใช้วัสดุสแตนเลส 
  2) ท้าการกลั่นน ้าส้มควันไม้ในหม้อกลั่นล้าดับส่วนที่มีความสามารถในการ
กลั่นแยกสูงและให้ความบริสุทธิ์ของน ้าส้มควันไม้สูง 
  3) ใช้ความร้อนเหลือทิ งจากเตาเผาผลิตน ้าส้มควันไม้เป็นแหล่งความร้อน
ให้แก่น ้าส้มควันไม้ในหม้อกลั่น โดยการวางหม้อกลั่นให้สามารถรับความร้อนจากเตาเผาได้ดี ท้าให้ไม่
เกิดการสิ นเปลืองพลังงานและมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการต่้า 
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ภาพที่ 2.15 เครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบประหยัดพลังงาน 

ที่มา : http://www.rum.psu.ac.th/index.php/energy/86-2012-02-01-03-44-06 
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  ผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้ที่ผลิตได้จากผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทั งสองเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
พร้อมใช้และมีคุณภาพสูง สามารถน้าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้ 
 
2.5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าส้มควันไม้ดิบ 
 
  ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี ครอบคลุมเฉพาะน ้าส้มควันไม้ดิบที่ใช้ในการเกษตร ปศุ
สัตว์ อุตสาหกรรมและครัวเรือน 
 
  2.5.1 บทนิยาม ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี  มีดังต่อไปนี  
  น ้าส้มควันไม้ดิบ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของเหลวใส สีน ้าตาลแดงหรือสีเหลืองอม
น ้าตาล ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา  300 องศาเซลเซียส
ถึง 400 องศาเซลเซียสโดยใช้อุปกรณ์ควบแน่นที่ท้าจากสเตนเลสหรือไม้ เพ่ือป้องกันการละลายของ
แคลเซียม เหล็ก หรือสังกะสีน้าไปผ่านกระบวนการท้าให้บริสุทธิ์โดยตั งทิ งไว้ให้ตกตะกอนอย่างน้อย 
45 วัน แล้วน้ามากรอง น้าไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และในครัวเรือน 
  2.5.2 คุณลักษณะที่ต้องการ 
   2.5.2.1 ลักษณะทั่วไปต้องเป็นของเหลวใส สีน ้าตาลแดงหรือสีเหลืองอมน ้าตาล เป็น
เนื อเดียวกัน ไม่แยกชั น ตกตะกอนมีสิ่งแปลกปลอม หรือมีสารแขวนลอย 

  2.5.2.2 กลิ่น ต้องมีกลิ่นเหมือนควันไฟ 
 2.5.2.3 การเปลี่ยนสี ต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีด้า 

  2.5.2.4 ความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 2.8 ถึง 3.7 
  2.5.2.5 ความถ่วงจ้าเพาะ ต้องไม่น้อยกว่า 1.005 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2.5.2.6 การเจือจาง เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างและ
อัตราการเจือจางต้องไม่เป็นเส้นตรง 

2.5.3 การบรรจุ 
  2.5.3.1 ให้บรรจุน ้าส้มควันไม้ดิบในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ทึบแสง ปิดได้สนิท 
และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ 
  2.5.3.2 ปริมาตรสุทธิของน ้าส้มควันไม้ดิบในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุ
ไว้ในฉลาก 
  2.5.4 เครื่องหมายและฉลาก ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุน ้าส้มควันไม้ดิบทุกหน่วย อย่าง
น้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

  2.5.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ 
  2.5.4.2 ปริมาตรสุทธิ 

  2.5.4.3 เดือน ปีที่ท้า 
  2.5.4.4 ข้อแนะน้าในการใช้และการเก็บรักษา 
  2.5.4.5 ชื่อผู้ท้า หรือสถานที่ท้า พร้อมสถานที่ตั ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก้าหนดไว้ข้างต้น 
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2.5.5 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
  2.5.5.1 รุ่น ในที่นี  หมายถึง น ้าส้มควันไม้ดิบที่ท้าหรือส่งมอบหรือซื อขายในระยะเวลา
เดียวกัน 

  2.5.5.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก้าหนด
ต่อไปนี  
  2.5.5.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น การ
บรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ้านวน 3 หน่วยภาชนะ
บรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 2.5.2.1  ข้อ 2.5.2.2  ข้อ 2.5.3 และข้อ 
2.5.4 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้ดิบรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
  2.5.5.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ความ
ถ่วงจ้าเพาะ และการเจือจาง ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 2.5.5.3 แล้ว จ้านวน 3 หน่วย
ภาชนะบรรจุ เพ่ือท้าเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 2.5.2.4 ถึงข้อ 
2.5.2.6 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้ดิบรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
  2.5.5.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบการเปลี่ยนสี ให้ชัก
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ้านวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้อง
เป็นไปตามข้อ 2.5.2.3 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้ดิบรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
  2.5.5.6 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ดิบต้องเป็นไปตามข้อ 2.5.5.3  ข้อ 2.5.5.4 
และข้อ 2.5.5.5 ทุกข้อ จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้ดิบรุ่นนั นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี  
  2.5.6 การทดสอบ 

  2.5.6.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้
ตรวจพินิจ 
  2.5.6.2 การทดสอบการเปลี่ยนสี เปิดฝาตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ดิบที่ไม่เคยเปิดฝามา
ก่อน ตั งทิ งไว้ให้โดนแสงแดดและอากาศไม่น้อยกว่า 30 นาท ีแล้วตรวจพินิจ 
  2.5.6.3 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
  2.5.6.4 การทดสอบความถ่วงจ้าเพาะ ให้ใช้เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ 
  2.5.6.5 การทดสอบการเจือจาง ผสมตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ดิบกับน ้ากลั่นในอัตราส่วน 
1:100 1:200 1:300 1:400 และ 1:500 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างแต่ละอัตราการเจือจาง 
เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรด-ด่างและอัตราการเจือจาง แล้วพิจารณา
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ น 
  2.5.6.6 การทดสอบปริมาตรสุทธิ ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม 
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2.6 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ าส้มควันไม้กลั่น 
 
  ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี ครอบคลุมเฉพาะน ้าส้มควันไม้กลั่นที่ใช้ในการเกษตร 
ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมและครัวเรือน 
 
  2.6.1 บทนิยาม ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี  มีดังต่อไปนี  
  น ้าส้มควันไม้กลั่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของเหลวใส สีเหลืองอ่อนถึงสีน ้าตาลอ่อน 
ได้จากการควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงอุณหภูมิเผา 300 องศาเซลเซียสถึง 400
องศาเซลเซียสโดยใช้อุปกรณ์ควบแน่นที่ท้าจากสเตนเลสหรือไม้ เพ่ือป้องกันการละลายของแคลเซียม 
เหล็ก หรือสังกะสีน้าไปผ่านกระบวนการท้าให้บริสุทธิ์โดยตั งทิ งไว้ให้ตกตะกอนอย่างน้อย  45 วัน 
กรอง แล้วน้าไปผ่านกระบวนการกลั่นที่อุณหภูมิไอ ประมาณ 70 องศาเซลเซียส น้าไปใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร ปศุสัตว์อุตสาหกรรม และในครัวเรือน 
  2.6.2 คุณลักษณะที่ต้องการ 
  2.6.2.1 ลักษณะทั่วไปต้องเป็นของเหลวใส สีเหลืองอ่อนถึงสีน ้าตาลอ่อน เป็นเนื อ
เดียวกัน ไม่แยกชั น ตกตะกอน มีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสารแขวนลอย 

 2.6.2.2 กลิ่น ต้องมีกลิ่นเหมือนควันไฟ 
 2.6.2.3 การเปลี่ยนสี ต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีด้า 

  2.6.2.4 ความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.8 
  2.6.2.5 ความถ่วงจ้าเพาะ ต้องไม่น้อยกว่า 1.001 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

 2.6.2.6 การเจือจาง เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่างและ
อัตราการเจือจางต้องไม่เป็นเส้นตรง 

2.6.3 การบรรจุ 
  2.6.3.1 ให้บรรจุน ้าส้มควันไม้กลั่นในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ทึบแสง ปิดได้สนิท 
และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้ 
  2.6.3.2 ปริมาตรสุทธิของน ้าส้มควันไม้กลั่นในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่
ระบุไว้ในฉลาก 
  2.6.4 เครื่องหมายและฉลาก ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุน ้าส้มควันไม้กลั่นทุกหน่วย อย่างน้อย
ต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน 

 2.6.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ 
  2.6.4.2 ปริมาตรสุทธิ 

 2.6.4.3 เดือน ปีที่ท้า 
 2.6.4.4 ข้อแนะน้าในการใช้และการเก็บรักษา 
 2.6.4.5 ชื่อผู้ท้า หรือสถานที่ท้า พร้อมสถานที่ตั ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก้าหนดไว้ข้างต้น 
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2.6.5 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
  2.6.5.1 รุ่น ในที่นี  หมายถึง น ้าส้มควันไม้กลั่นที่ท้าหรือส่งมอบหรือซื อขายใน
ระยะเวลาเดียวกัน 

 2.6.5.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก้าหนด
ต่อไปนี  
  2.6.5.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น การ
บรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ้านวน 3 หน่วยภาชนะ
บรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 2.6.2.1  ข้อ 2.6.2.2  ข้อ 2.6.3 และข้อ 
2.6.4 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้กลั่นรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
  2.6.5.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ความ
ถ่วงจ้าเพาะ และการเจือจาง ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 2.6.5.3 แล้ว จ้านวน 3 หน่วย
ภาชนะบรรจุ เพ่ือท้าเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 2.6.2.4 ถึงข้อ 
2.6.2.6 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้กลั่นรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
  2.6.5.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส้าหรับการทดสอบการเปลี่ยนสี ให้ชัก
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ้านวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้อง
เป็นไปตามข้อ 2.6.2.3 จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้กลั่นรุ่นนั นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 
  2.6.5.6 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ดิบต้องเป็นไปตามข้อ 2.6.5.3  ข้อ 2.6.5.4 
และข้อ 2.6.5.5 ทุกข้อ จึงจะถือว่าน ้าส้มควันไม้กลั่นรุ่นนั นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี  
  2.6.6 การทดสอบ 

 2.6.6.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป กลิ่น ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้
ตรวจพินิจ 
  2.6.6.2 การทดสอบการเปลี่ยนสี เปิดฝาตัวอย่างน ้าส้มควันไม้กลั่นที่ไม่เคยเปิดฝามา
ก่อน ตั งทิ งไว้ให้โดนแสงแดดและอากาศไม่น้อยกว่า 30 นาท ีแล้วตรวจพินิจ 
  2.6.6.3 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
  2.6.6.4 การทดสอบความถ่วงจ้าเพาะ ให้ใช้เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ 
  2.6.6.5 การทดสอบการเจือจาง ผสมตัวอย่างน ้าส้มควันไม้กลั่นกับน ้ากลั่นใน
อัตราส่วน 1:100 1:200 1:300 1:400 และ 1:500 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างแต่ละอัตรา
การเจือจาง เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นกรด-ด่างและอัตราการเจือจาง แล้ว
พิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ น 
  2.6.6.6 การทดสอบปริมาตรสุทธิ ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  สุรศักดิ์ จิตประเสริฐ. 2549. การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบ
ระบายความร้อนด้วยน ้าและอากาศ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางสมรรถนะ และทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ในการออกแบบสร้างเครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้ แบบ ระบายความร้อนด้วยน ้า และแบบ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ในการศึกษาได้ด้าเนินงานตามขั นตอนการออกแบบเครื่อง โดยได้
พิจารณา ถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการกลั่น นอกจากนี ได้ท้าการทดลองกลั่นน ้าส้มควันไม้ จากเครื่อง
ทดสอบทั งสองแบบพบว่า ในการทดลอง เครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
โดยการน้าควันที่เกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงที่ไม้ก้าลังเปลี่ยนเป็นถ่าน เมื่อ  เริ่มติดไฟหน้าเตาเผา 
จะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงท่ีจะท้าให้อุณหภูมิภายในเตาสูง 300-400 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิควันที่ท่อ
ทางเข้าเครื่อง กลั่น สูง 90-120 องศาเซลเซียส ไหลเข้ายังห้องกลั่น จ้านวน 4 ห้องจากนั นจะใช้เวลา 
ในการเก็บน ้าส้มควันไม้ 2-2.30 ชั่วโมง จากการทด ลองเครื่องกลั่นมีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิความ
ร้อนกับอากาศภายนอกน้อยมาก จากการวัดอุณหภูมิเครื่องกลั่น มีความแตกต่างอุณหภูมิ แต่ละห้อง
ประมาณ 1-5 องศาเซลเซียส จึงสามารถกลั่นน ้าส้มควันไม้เฉลี่ย 3.616 ลิตร และได้ถ่านจากการเผา 
เฉลี่ย 16 กิโลกรัม จากนั นได้ ท้าน้าเครื่องกลั่น แช่ลงในท่อน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร และ สูง 
2 เมตร ได้ทดลองกลั่นน ้าส้มควันไม้ด้วยการระบายความร้อนด้วยน ้า พบว่า ในเวลา 2-2.30 ชั่วโมง ที่
ท้าการเก็บน ้าส้มควันไม้ อุณหภูมิภายในเครื่องกลั่นแต่ละห้องมีความแตกต่างกันมาก เฉลี่ย 30-35 
องศาเซล เซียส ท้าให้สามารถกลั่นน ้าส้มควันไม้ ได้เฉลี่ย 5.176 ลิตร และได้ถ่าน น ้าหนักเฉลี่ย 17.6 
กิโลกรัม สรุปได้ว่า เครื่องกลั่นน ้าส้มแบบระบาย ความร้อนด้วยน ้า  จะให้ปริมาณน ้าส้มควันไม้
มากกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และการสร้างเครื่องกลั่นแบบระบายความร้อนด้วยน ้า 
สามารถ น้าไปใช้งานได้จริง และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตถ่านได้จริง 
 
  ปณิตา และเชาวลิต. 2542. ได้ท้าการสร้างเครื่องกลั่นน ้ามันหอมระเหยจากเครื่องเทศและ
สมุนไพรและได้ให้ข้อแนะน้าเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงไว้ว่า ในส่วนของถังควบแน่นควรจะท้า
ให้มีขนาดเล็ก เพราะสาเหตุหลักที่ท้าให้เครื่องกลั่น กลั่นน ้ามันได้ไม่มากก็เพราะส่วนนี ซึ่งมีความยาว
มากและหม้อต้มกลั่นก็มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับถังควบแน่น  น ้ามันก็จะไปค้างอยู่ในท่อมาก 
รวมทั งท้าความสะอาดได้ยากด้วย ส้าหรับส่วนของถังแยกน ้ามันกับน ้า ควรจะท้าให้มีขนาดเล็ก 
เพราะถ้าท้าใหญ่เกินไปน ้ามันจะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของน ้ามาก และจะแยกน ้ามันออกจากน ้าได้น้อย ซึ่ง
สาเหตุทั งสองประการนี ท้าให้เครื่องกลั่นไม่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ  จากการออกแบบได้สร้าง
เครื่องกลั่นน ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและเครื่องเทศ ภายใต้ความกดดันบรรยากาศปกติ(ระบบ
เปิด) โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการทดลองด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี คือ ส่วนหม้อต้นกลั่น
ส่วนควบแน่น และส่วนแยกน ้ามันออกจากน ้า โดยหม้อต้มกลั่นเป็นถังสแตนเลสรูปทรงกระบอก เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 470 มม. สูง 640 มม. สามารถบรรจุวัตถุดิบได้ 10-15 กิโลกรัมต่อครั ง ส่วนควบแน่น
ประกอบด้วยถังควบแน่นบรรจุน ้าหล่อเย็นปริมาตร 300 ลิตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 640 มม.สูง 
950 มม. ภายในมีท่อขดท้าด้วยสแตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 มม. ชุดหอหล่อเย็นขนาด 5 ตัน
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ส่วนแยกน ้าออกจากน ้ามันมีความจุด95ลิตร ผลการทดสอบสามารถกลั่นน ้ามันหอมระเหยคิดเห็น
เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักสดของ ไพล ตะไคร้ และกระชายได้ 0.179 % - 0.313 %, 0.177 % - 0.314 
%และ 0.023 % - 0.058 % 
 
  อิศรา และคณะ. 2542. ได้ออกแบบสร้างเครื่องกลั่นสารสมุนไพรในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมี
ขนาดมิติเป็น 1150 x 1550 มิลลิเมตร มีชุดทาวเวอร์คูลลิ่ง ขนาด 10 ตัน สามารถบรรจุพืชสมุนไพร
ได้ 150 -200กิโลกรัมต่อครั ง มีระบบแยกน ้าและน ้ามัน และน้าน ้าที่กลั่นออกมาพร้อมน ้ามันกลับไป
ยังถังต้มอีกครั ง ผลการทดสอบที่ได้ สามารถกลั่นน ้ามันตะไคร้หอมได้น ้ามันหอมระเหยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักสดตั งแต่ 0.344 % - 0.66 % สามารถกลั่นโหระพาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
น ้าหนักสดได้ตั งแต่ 0.28 % - 0.427 % สามารถกลั่นใบมะกรูดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักสดได้
ตั งแต่ 0.82 % - 0.91 % โดยสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายในการกลั่นเฉลี่ยต่อน ้าหนักพืชในปีแรกที่เปิด
ด้าเนินการ 300 วันต่อปี เป็น 3.30 บาทต่อกิโลกรัม 
 
  ธ้ารงค์ มากคง และสุพจน์ แย้มศิริ. 2545. ได้ท้าการออกแบบเครื่องกลั่นน ้ามันหอมระเหย
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ หม้อต้มกลั่น ถังควบแน่น และจุดแยกน ้ามันออกจากน ้า โดยใช้หลักการ
กลั่นแบบใช้น ้าและไอน ้า ผลการวิจัยพบว่า ใบตะไคร้หอม ให้น ้ามันหอมระเหยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
น ้าหนักสดเฉลี่ย 0.635 % ใบยูคาลิสตัส 0.524 % และใบโหระพา 0.094 % เวลาที่เหมาะสมในการ
กลั่นคือ 1 ชั่วโมงแรกของการกลั่น ใช้แก๊สเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 กิโลกรัม 
 
  สุชาดา อินทะศรี. 2548. เป็นผู้ดูแลโครงการ น ้าส้มควันไม้เพ่ือเกษตรกรรมอินทรีย์ ได้ท้าการ
เก็บน ้าส้มควันไม้ดิบที่ได้จากการเผาถ่านขนาดเล็ก โดยท้าการตัดไม้สดทิ งไว้ประมาณ 3-4 วันก่อน
น้าเข้าเตาหนัก 100 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้จากการเผาจะได้ถ่านประมาณ 20 กิโลกรัม และได้น ้าส้ม
ควันไม้ดิบประมาณ 2-8 กิโลกรัม น ้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ต้องท้าการแยกสารเจือปนอ่ืน ๆ ออกก่อนโดย
ปล่อยให้ตกตะกอน ทิ งไว้ประมาณ 1-2 เดือน 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ในการศึกษา
ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้จากเตาเผาถ่าน เพ่ือศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเผาไม้ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบให้ได้น้้าส้มควันไม้ ตลอดจนศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้ตามชนิด 
ขนาด ระยะเวลาของไม้ในการตากแดด และความชื้นของเนื้อไม้ โดยจะด้าเนินโครงการสร้างเตาเผา
ในพ้ืนที่ชุมชนในการเก็บตัวอย่าง และท้าการวิเคราะห์ผลตัวอย่างการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) โดยการวิเคราะห์ผลทางกายภาพ และทางเคมี  
  

3.1 สถานทีท่ าการทดลอง 
 
 การวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดลองสร้างเตาเผาถ่านเพ่ือเก็บ
ตัวอย่างน้้าส้มควันไม้ส้าหรับการวิจัย และน้าผลตัวอย่างน้้าส้มควันไม้นั้นมาท้าการวิเคราะห์ผลทาง
กายภาพและทางเคมี ซึ่งใช้สถานที่ในการด้าเนินโครงการ ดังนี้ 
 
  3.1.1 ในการทดลองสร้างเตาเผาถ่านด้ายถังโลหะขนาด 200 ลิตร จ้านวน 1 เตา ที่ศูนย์การ
วิจัยและการเรียนรู้ บ้านสารภี เลขที่ 56 หมู่ที่ 7 ต้าบลจอมปลวก อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพ่ือเก็บตัวอย่างน้้าส้มควันไม ้ 

3.1.2 ในการวิเคราะห์ผลทางกายภาพและทางเคมี จะวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory) โปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 
  
3.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
 
  3.2.1 เครื่องมือส้าหรับสร้างเตาเผาถ่าน 
  3.2.1.1 ถังน้้ามัน  200  ลิตร 1  ถัง เลือกชนิดที่มีฝาเปิด-ปิด แบบมีตัวล็อก จะท้าให้
สะดวกในการท้าไม่ต้องตัดฝาเพ่ือเชื่อมใหม่อาจเลือกใช้ถังไขสบู่ มีขายทั่วไปดีกว่าถังน้้ามันซึ่งบางกว่า 
ปกติขายใบละ 500-700 บาท 
 3.2.1.2 ท่อใยหิน  เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 – 1.5 เมตร 1 ท่อ ส้าหรับใช้ท้า
เป็นปล่องควันในการเก็บน้้าส้มควันไม้ 
 3.2.1.3 ไม้ไผ่เจาะทะลุปล้อง ตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่ง วัดห่างจากปากด้าน
ป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 เซนติเมตร ไว้รองน้้าส้มควันไม้ 
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  3.2.1.4 ข้องอใยหิน 90 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ส้าหรับเชื่อมต่อระหว่างตัวเตากับท่อ
ใยหินที่เป็นปล่องควัน 
 3.2.1.5 ข้องอใยหิน 45 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ส้าหรับเชื่อมต่อระหว่างปล่องควัน
จากตัวเตากับท่อไม้ไผ่ 
 3.2.1.6 อิฐบล็อก ปูน ทราย  ส้าหรับก่อผนังเตาปิดถัง 200 ลิตร 
 3.2.1.7 ดินหรือทราย ส้าหรับท้าฉนวนหุ้มรอบเตาระหว่างถังโลหะ 200 ลิตร กับผนัง
เตาที่ก่อด้วยอิฐบล็อก 
 3.2.1.8 ผ้าหนาหรือกระสอบป่าน ส้าหรับพันรอบกระบอกไม้ไผ่ตอนเก็บน้้าส้มควันไม้  
 3.2.1.9 ขวดน้้าตัดปาก ส้าหรับใส่น้้าส้มควันไม้ตอนเก็บน้้าส้มควันไม้  
 3.2.2 เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพของน้้าส้มควันไม้ 
  3.2.2.1 เครื่องวัดความชื้นของไม ้ 
  3.2.2.2 อุปกรณ์วัดค่า pH  
 3.2.2.3 ค่าความถ่วงจ้าเพาะ 
 
3.3 วิธีการด าเนินการ 
 
 การด้าเนินการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกนั้นเป็นการสร้างเตาเผาถ่าน
เพ่ือเตรียมน้้าส้มควันไม้ ขั้นตอนที่สองจะเป็นการเผาเพ่ือเก็บน้้าส้มควันไม้ เมื่อได้น้้าส้มควันไม้มาแล้ว
จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามคือการท้าน้้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ และขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์คุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมี เพ่ือวัดประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 3.3.1 การสร้างเตาเผาถ่าน 
 3.3.1.1 น้าถังโลหะ 200 ลิตร ฝาเปิดด้านบน เจาะเป็นรูสี่เหลี่ยม 20x20
เซนติเมตร  ส่วนด้านก้นถังให้เจาะรูกลมเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 4 นิ้วเล็กน้อยเพ่ือให้ใส่ข้องอได้
สะดวก ดังภาพที่ 3.1 
 3.3.1.2 ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับ แน่น และเรียบ ดังภาพที่ 3.2 
 3.3.1.3 น้าถังน้้ามันมาวางนอนให้รูกลมท้ายเตาอยู่ด้านล่าง และหาไม้หนุนด้านหน้า
เตา (ฝาเปิดด้านบนถัง) สูงกว่าเล็กน้อยเพ่ือช่วยเรื่องการระบายน้้าและการไหลเวียนของอากาศดีข้ึน 

 3.3.1.4 วัดระยะห่างออกจากตัวถัง 3 ด้าน (ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง) ข้างละ 
20 เซนติเมตร เพ่ือก่ออิฐท้าผนังเตา 

 3.3.1.5 ประกอบผนังด้วยอิฐบล็อกและฉาบผิว ดังภาพที่ 3.5 
 3.3.1.6 ตักดินหรือทรายเทใส่ระหว่างข้างถัง 2 ข้าง และผนังเตาพอควรไม่ให้ผนังล้ม 
 3.3.1.7 ประกอบข้องอใยหินที่รูกลมด้านท้ายเตา (ข้องอให้เจาะรู 1 นิ้ว มุมฉากด้าน

นอกเพ่ือใช้ระบายน้้าที่เกิดจากการควบแน่นของควันในท่อใยหิน) เพ่ือท้าเป็นปล่องควัน ใช้ดินเหนียว
ผสมข้ีเถ้าแกลบผสานรอยต่อระหว่างข้องอกับถัง ได้ระดับแล้วก็ตอกไม้หลักกั้นไม้ให้ข้องอถอยออก  
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ภาพที่ 3.1 การเตรียมถังโลหะ 200 ลิตร 
   
 3.3.1.8 น้าท่อไยหินต่อบนข้องอท้ายเตาให้ตรงแล้วผสานรอยต่อด้วยดินเหนียวผสม

ขี้เถ้าแกลบให้สนิท ควรใช้ลวดผูกท่อไยหินกับไม่หลักไว้ไม่ให้เคลื่อน ควรผสานรอยต่อด้านในถังกับข้อ
งอใยหินด้วย ดังภาพที่ 3.4 

 3.3.1.9 ปิดผนังด้านท้ายเตาด้วยการตอกหลักห่างจากท้ายเตา 10-15 เซนติเมตร  
  3.3.1.10 น้าข้องอ 45 ต่อเข้ากับปล่องควันท่อใยหิน แล้วน้าไม่ไผ่ที่เตรียมไว้ประกอบ

เข้ากับข้องอ 45 ขนาดอาจจะสวมไม่พอดีมักจะหลวมจะต้องใช้ซีเมนหรือดินเหนียวอัดปิดให้แน่น (ไม้
ไผ่เจาะทะลุปล้องตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่งวัดห่างจากปากด้านป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 
เซนติเมตร ไว้รองน้้าส้มควันไม้) 
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ภาพที่ 3.2 การปรับพ้ืนที่ส้าหรับวางถัง 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 การทดลองสวมข้องอกับถัง 
 

 3.3.1.8 น้าท่อไยหินต่อบนข้องอท้ายเตาให้ตรงแล้วผสานรอยต่อด้วยดินเหนียวผสม
ขี้เถ้าแกลบให้สนิท ควรใช้ลวดผูกท่อไยหินกับไม่หลักไว้ไม่ให้เคลื่อน ควรผสานรอยต่อด้านในถังกับข้อ
งอใยหินด้วย  

 3.3.1.9 ปิดผนังด้านท้ายเตาด้วยการตอกหลักห่างจากท้ายเตา 10-15 เซนติเมตร  
  3.3.1.10 น้าข้องอ 45 ต่อเข้ากับปล่องควันท่อใยหิน แล้วน้าไม่ไผ่ที่เตรียมไว้ประกอบ

เข้ากับข้องอ 45 ขนาดอาจจะสวมไม่พอดีมักจะหลวมจะต้องใช้ซีเมนหรือดินเหนียวอัดปิดให้แน่น (ไม้
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ไผ่เจาะทะลุปล้องตัดปากเฉียง 45 องศา ด้านหนึ่งวัดห่างจากปากด้านป้านเจาะรูด้วยเลื่อย กว้าง 2 
เซนติเมตร ไว้รองน้้าส้มควันไม้) ดังภาพที่ 3.6 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 น้าท่อไยหินต่อบนข้องอท้ายเตา 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 ก่ออิฐผนังเตาและฉาบท้าฉนวนความร้อน 
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ภาพที่ 3.6 ประกอบข้องอ 45 
 

 3.3.1.11 น้าผ้าหนา หรือกระสอบป่านชุดน้้าพอหมาด (ชุดน้้าเฉพาะเวลาเก็บน้้าส้ม
ควันไม)้ มาพันรอบกระบอกไม้ไผ่ห่างจากรูไม้ไผ่ขึ้นไปเล็กน้อย (หลักการควบแน่น) 

 3.3.1.12 ตักดินหรือทรายถมระหว่างผนังทั้ง 3 ด้านให้เต็มเป็นฉนวนเตา  
   3.3.2 การเผาเพื่อเก็บน้้าส้มควันไม ้ 
  3.3.2.1 การเตรียมไม้ฟืน ก่อนอ่ืนต้องเตรียมไม้ฟืน โดยใช้ไม้ที่ตัดไว้ไม่น้อยกว่า 1 
เดือน ขนาดที่เหมาะสมส้าหรับเตาขนาดนี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว ความยาวที่
เหมาะสม 65 เซนติเมตร และแยกเป็น 3 ขนาด คือเล็ก กลาง ใหญ่ 

 3.3.2.2 การจัดเรียงไม้ ในการจัดเรียงไม้เพ่ือเตรียมเผานั้น จะใช้ไม้ทั้ง 3 ขนาด โดยน้า
ไม้ขนาดเล็กเข้าเริ่มเรียงในแนวนอน และให้ส่วนปลายไม้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหันไปทางท้ายเตา เพราะ
อุณหภูมิในเตาจะไม่เท่ากัน ด้านหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าด้านหลัง การจัดเรียงวิธีนี้จะท้าให้ไม้เป็นถ่าน
พร้อมกันทั้งท่อน เมื่อจัดเรียงไม้ขนาดเล็กได้ประมาณ 1/3 ของเตาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นจัดเรียงไม่ขนาด
กลางต่อ จัดเรียงในลักษณะเดียวกันได้ประมาณ 1/3 ของเตาแล้วจึงเปลี่ยนเป็นจัดเรียงไม่ขนาดใหญ่
ต่อ สาเหตุที่ต้องจัดเรียงไม่ขนาดใหญ่ไว้ส่วนบนของเตานั้น เป็นเพราะว่าอุณหภูมิส่วนบนของเตาจะ

http://www.ssru.ac.th



38 
 

สูงกว่า ส่วนกลางเตาและส่วนล่างของเตา จะท้าให้ไม้เป็นถ่านได้พร้อมกันทั้ง 3 ขนาด เมื่อจัดเรียงไม้
เติมเตาแล้วจึงปิดฝาเตา และล็อกฝาเตาให้แน่น ดังภาพที่ 3.7  

 3.3.2.3 การติดเตา ใช้เชื้อเพลิงแห้งที่หาได้ในพ้ืนที่ เช่น ฟาง เศษหญ้า กิ่งไม้เล็กๆ 
แล้วเริ่มจุดไฟหน้าเตา โดยการป้อนเชื้อเพลิงทีละน้อยเพ่ือให้ความร้อนสะสมในเตาและค่อยๆ ไล่
ความชื้นออกจากเตา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด และความชื้นของไม้           
ดังภาพที่ 3.8  

 3.3.2.4 ขั้นตอนการเผาถ่าน 
   1) ช่วงที่ 1 ไล่ความชื้น หรือคายความร้อน เริ่มจุดไฟเตา บริเวณที่อยู่หน้าเตา 
ใส่เชื้อเพลิงให้ความร้อนกระจายเข้าสู่เตาเพื่อไล่อากาศเย็นและความชื้นที่อยู่ในเตาและในเนื้อไม้ ควัน
ที่ออกมาจากปล่องควันจะเป็นสีขาว ควันจะมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นกลิ่นของกรดประเภทเมธาทอลที่อยู่
ในเนื้อไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควันประมาณ 70 - 75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตา
ประมาณ 150 องศาเซลเซียส ใส่เชื้อเพลิงต่อไป ควันสีขาวตรงปล่องควันจะเพ่ิมขึ้น อุณหภูมิบริเวณ
ปากปล่องควันประมาณ 70-75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 200-250 องศาเซลเซียส 
ควันมีกลิ่นเหม็นฉุน 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 การจัดเรียงไม้เพ่ือเตรียมเผา 
 
 

http://www.ssru.ac.th



39 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 การเริ่มจุดเตา 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 การปิดเตาควบคุมอากาศหรือลดพ้ืนที่หน้าเตา 
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  2) ช่วงที่ 2 เมื่อไม้กลายเป็นถ่าน หรือ ปฏิกิริยาคลายความร้อน เมื่อเผาไปอีก
ระยะหนึ่ง ควันสีขาวจะเริ่มบางลง และเปลี่ยนเป็นสีเทา อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 80-
85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตาประมาณ 300-400 องศาเซลเซียส ไม้ที่อยู่ในเตาจะคายความ
ร้อนที่สะสมเอาไว้เพียงพอที่จะท้าให้อุณหภูมิในเตาจะเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงนี้ค่อยๆ ลดการป้อนเชื้อเพลิง
หน้าเตาจนหยุดการป้อนเชื้อเพลิง และเริ่มเก็บน้้าส้มควันไม้ หลังจากการหยุดการป้อนเชื้อเพลิงหน้า
เตา จะต้องควบคุมอากาศโดยการหรี่หน้าเตาหรือลดพ้ืนที่หน้าเตาลงให้เหลือช่องพ้ืนที่หน้าเตา
ประมาณ 20-30 ตารางเซนติเมตร ส้าหรับให้อากาศเข้า ดังภาพที่ 3.9 เพ่ือรักษาระดับของอุณหภูมิ
ในเตาไว้ให้นานที่สุด และยืดระยะเวลาการเก็บน้้าส้มควันไม้ให้นานที่สุด โดยช่วงที่เหมาะสมกับการ
เก็บน้้าส้มควันไม้ควรมีอุณหภูมิ บริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 85-120 องศาเซลเซียส เนื่องจาก
เป็นช่วงที่สารในเนื้อไม้ถูกขับออกมา จากนั้นควันก็เปลี่ยนจากควันสีเทาเป็นสีน้้าเงิน จึงหยุดเก็บ
น้้าส้มควันไม้ อุณหภูมิบริเวณปากปล่องควัน ประมาณ 100-200 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในเตา
ประมาณ 400-450 องศาเซลเซียส 
  3) ช่วงที่ 3 ช่วงท้าถ่านให้บริสุทธิ์ ขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ไม้จะเปลี่ยนเป็นถ่าน 
ต้องท้าการเพ่ิมอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดยการเปิดหน้าเตา ประมาณ 1 ใน 3 ของหน้าเตาทิ้งไว้
ประมาณ 30 นาที เมื่อควันสีน้้าเงิน เป็นสีฟ้า แสดงว่าไม้เริ่มเป็นถ่านใกล้หมดจากนั้นควันสีฟ้าอ่อนลง
และจะกลายเป็นควันใสแทน เมื่อมีควันใสเริ่มท้าการปิดหน้าเตา โดยใช้ดินเหนียวปิดรอยรั่วและ
รอยต่อ จากนั้นท้าการปิดปล่องควันให้สนิทและอุดรูรั่วทั้งหมด ไม่ให้อากาศภายนอกผ่านเข้าไปได้ 
  4) ช่วงที่ 4 ช่วงท้าการให้ถ่านในเตาเย็นลง เกลี่ยดินบนเตาออกให้เห็นหลัง
เตา เพ่ือระบายความร้อนในเตา จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน หรือประมาณ 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
เพ่ือให้ถ่านดับสนิท แล้วจึงเริ่มการเปิดเตาเพ่ือน้าถ่านออกจากเตา และน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  3.3.3 การท้าน้้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ 
 น้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเก็บจากเตาผลิตถ่าน  ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที ดังนั้นจึง
ต้องท้าให้บริสุทธิ์เสียก่อน ซึ่งท้าได้คือการปล่อยให้ตกตะกอน  โดยน้าน้้าส้มควันไม้มาเก็บในถังทรงสูง 
หรือขวดน้้า  ภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ มีความสูงมากกว่าความกว้างประมาณ 3 เท่า ไม่ต้องขยับเขยื้อน 
โดยทิ้งไว้ประมาณ 50 วัน เพ่ือให้น้้าส้มควันไม้ตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะเป็นน้้ามัน
เบา (Light Oil) มีปริมาณบางๆ บริเวณชั้นผิวหน้า ชั้นกลางจะมีมากที่สุดเป็นของเหลวใสสี
ชา (Wood Vinegar) คือน้้าส้มควันไม้ และชั้นล่างสุดเป็นของเหลวสีข้นด้าคือ น้้ามันดิน (Tar) 
  3.3.4 การทดสอบคุณภาพของน้้าส้มควันไม้  
 หลังจากตกตะกอนจนครบก้าหนดแล้ว น้าน้้าส้มควันไม้มากรองซ้้าอีกครั้งด้วยผ้ากรอง แล้ว
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ น้้าส้มควันไม้ที่บริสุทธิ์  ต้องมีน้้ามันดินไม่เกิน 1% ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย
โดยดูความใส หากมีน้้ามันดินเกิน 1%  น้้าส้มควันไม้จะขุ่นและมีสีด้า น้้าส้มควันไม้ที่ดีจะมีลักษณะใส
สีชาหรือน้้าตาลแดง แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ หลังแยกน้้ามันดินออกแล้ว จะมีลักษณะใสสีชาถ้า
ไม่ทิ้งให้ตกตะกอน 
  การทดสอบคุณภาพของน้้าส้มควันไม้ โดยการวัดค่าความเป็นกรด ความถ่วงจ้าเพาะเพ่ือให้
แน่ใจว่าน้าไปใช้โดยเจือจากตามสัดส่วนมาตรฐานแล้ว ได้ผลตามต้องการ  ตรวจค่าความเป็นกรดด้วย
กระดาษลิตมัส น้าน้้าส้นควันไม้เทใส่แก้วใส น้ากระดาษลิตมัสมาแตะแล้วเทียบตาราง ค่ามาตรฐานจะ
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อยู่ที่ ph 2.8-3.7  ตรวจค่าความถ่วงจ้าเพาะใช้ไฮโดรมิเตอร์ ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 1.005 ค่าที่เหมาะสม
โดยใช่ประโยชน์ทางเกษตรอยู่ที่ประมาณ1.005-1.024  การทดสอบคุณภาพนั้นจ้าเป็นมากถ้าเก็บ
น้้าส้มควันไม้แล้วไม่ได้ค่าความเป็นกรดด่าง หรือความถ่วงจ้าเพาะที่เหมาะสม เมื่อน้าไปใช้ในสัดส่วนที่
ทดสอบไว้ก็จะไม่ได้ผลตามนั้น  
 

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   ในการหาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้นั้น จะท้าการศึกษาคุณภาพของน้้าส้มควันไม้ ที่ได้
ควบคุมตัวแปรของเตาเผา จึงจะวัดคุณภาพจากน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ต่างชนิด ระยะเวลาของไม้ใน
การตากแดด และความชื้นของเนื้อไม้ ของไม้ 3 ชนิด คือ กระถินยักษ์ ลิ้นจี่ และมะขาม ดังผังงาน 
(Flow chat) ข้างล่างนี้  
 
 
 
 
 

 

ไม้กระถินยักษ ์ ไม้มะขาม ไม้ลิ้นจี่ 

ระดับความชื้น 

กระบวนการเผา 

น้้าส้มควันไมด้ิบ 

น้้าส้มควันไม้บริสุทธิ ์

คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคม ี

สี กลิ่น pH ความถว่งจ้าเพาะ 

ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ทัง้ 3 ชนิด 

ส้ารวจวัตถดุิบชุมชน 

พิจารณาความเหมาะสม 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาความเหมาะสมในการเผาไม้ด้วยเตาเผาที่ได้
ออกแบบ แล้วเก็บตัวอย่างของน ้าส้มควันไม้ไปหาประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้
ด้วยเตาดังกล่าว โดยแยกเผาไม้ตามชนิด ระยะเวลาของไม้ในการตากแดด และความชื นของเนื อไม ้
เมื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลที่จ้าเป็นได้ครบถ้วนแล้ว จึงด้าเนินการน้ามาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ โดยการวิเคราะห์ผลทางกายภาพ และทางเคมี ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล้าดับ  ดังนี  
   
4.1 ความเหมาะสมของเตาเผาถ่าน 
 
 จากการศึกษาเตาเผาถ่านโลหะ 200 ลิตร  2 ชนิด คือ ชนิดแบบแนวนอน และชนิดแบบ
แนวตั ง เพ่ือน้ามาใช้ในการทดลอง โดยการค้านึงถึงประสิทธิภาพ ความยากง่ายในการสร้าง และ
งบประมาณในการสร้าง ซึ่งพบว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วเตาเผาทั ง 2 แบบ มีข้อดีข้อเสียที่ไม่
แตกต่างกัน จะเลือกสร้างแบบไหนก็ได้ขึ นอยู่กับผู้เข้าร่วมโครงการว่าจะใช้แบบไหน ดังตารางที่ 4.1จึง
ได้น้าเข้าข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุมของชมชน และให้ชุมชนได้ร่วมพิจารณาเลือกว่าจะทดลองโดยใช้
แบบไหน จึงได้ข้อสรุปว่าชุมชนอยากได้แบบแนวนอน ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกันสร้างเตาเผ าถ่านแบบ
แนวนอนในการทดลอง และเม่ือท้าการเผาด้วยวัตถุดิบไม้ 3 ชนิด จึงได้ผลดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.1 ความแตกต่างของเตาเผาถ่านแบบแนวตั งและแบบแนวนอน 
 

คุณสมบัติ แบบแนวตั ง แบบแนวนอน 
ราคาโดยประมาณ 1,350 บาท 1,200 บาท 
วัสดุที่ใช้ ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป 
การประกอบ การเชื่อม อิฐ, ปูน 
การเคลื่อนย้าย สะดวก ไม่สะดวก 
ความร้อนรอบเตา รอบเตาร้อนมาก ร้อนเล็กน้อยเฉพาะหน้าเตา 
ระยะพื นที่ใช้สอยรอบเตา 3.5 เมตร 1 เมตร 
อายุการใช้งาน ยาวนาน ยาวนาน 
พื นที่ติดตั ง น้อย มาก 
ปริมาณของถ่าน 20-30% 20-30% 
ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 650-1,000 มิลลิลิตร 650-1,000 มิลลิลิตร 
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ตารางที่ 4.2 ผลของการเผาไม้ด้วยเตาเผาถ่านแบบแนวนอนตัดแล้วตากทิ งไว้ 10 วัน 
 

คุณสมบัติเตา ไม้ลิ นจี่ ไมก้ระถินยักษ์ ไมม้ะขาม 
ความชื นก่อนเผา 64% 57% 61% 
ปริมาณของถ่าน 31% 21% 29% 
ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 894 มิลลิลิตร 658 มิลลิลิตร 926 มิลลิลิตร 
ระยะเวลาในการเผา 7 6 7 
    
 จากตารางที่ 4.2 การเผาไมท้ี่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 10 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีความชื นสูงที่ 57%-64% ปริมาณของถ่านที่ได้ 21%-31% ปริมาณของน ้าส้มควัน
ไม้ 658-926 มิลลิลิตร และใช้เวลาในการเผา 6-7 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 4.3 ผลของการเผาไม้ด้วยเตาเผาถ่านแบบแนวนอนตัดแล้วตากทิ งไว้ 20 วัน 
 

คุณสมบัติเตา ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะขาม 
ความชื นก่อนเผา 43% 40% 45% 
ปริมาณของถ่าน 33% 24% 31% 
ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 845 มิลลิลิตร 631 มิลลิลิตร 910 มิลลิลิตร 
ระยะเวลาในการเผา 6 6 6 
 
  จากตารางที่ 4.3 การเผาไมท้ี่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 20 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีความชื นที่ 40%-45% ปริมาณของถ่านที่ได้ 24%-35% ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 
631-910 มิลลิลิตร และใช้เวลาในการเผา 6 ชั่วโมง 
 
ตารางที่ 4.4 ผลของการเผาไม้ด้วยเตาเผาถ่านแบบแนวนอนตัดแล้วตากทิ งไว้ 30 วัน 
 

คุณสมบัติเตา ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะขาม 
ความชื นก่อนเผา 28% 25% 27% 
ปริมาณของถ่าน 37% 23% 32% 
ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 822 มิลลิลิตร 610 มิลลิลิตร 900 มิลลิลิตร 
ระยะเวลาในการเผา 6 6 6 
 
  จากตารางที่ 4.4 การเผาไมท้ี่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 30 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีความชื นที่ 25%-28% ปริมาณของถ่านที่ได้ 23%-34% ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ 
610-900 มิลลิลิตร และใช้เวลาในการเผา 6 ชั่วโมง 
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แผนภูมิที่ 4.1 ความชื นของไม้ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ต่างกัน 
   

จากแผนภูมิที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน จะมีความชื นต่างกัน ยิ่งตากไว้นานความชื นก็ยิ่งลดลง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4.2 ปริมาณของถ่านของไม้ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ต่างกัน 
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จากแผนภูมิที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะได้ปริมาณถ่านที่แตกต่างกัน ตากไว้นาน 30 วัน 
จะได้ปริมาณถ่านมากที่สุด 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.3 ปริมาณของน ้าส้มควันไม้ของไม้ที่ตัดแล้วตากต่างกัน 
 

จากแผนภูมิที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะให้ปริมาณน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม้ที่ตัด
ตากทิ งไว้ 10 วัน จะได้ปริมาณน ้าส้มควันมากท่ีสุด 
 
 4.2 คุณสมบัติของน ้าส้มควันไม้ 
 
  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
น ้าส้มควันไม้แล้ว สามารถกล่าวได้ว่าของเหลวที่เก็บได้จากการเผาถ่านด้วยเตาที่สร้างขึ นนั นเป็น
น ้าส้มควันไม้ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี แสดงดังตารางที่ 4.5-4.7 และอธิบายลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีได้ดังนี  
 
  4.2.1 น ้าส้มควันไม้ที่ผลิตจากการเผาไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ และไม้มะขาม ได้จากควัน
กระทบกับท่อไม้ไผ่เกิดการควบแน่นเป็นของเหลวที่เรียกว่าน ้าส้มควันไม้ และเม่ือตั งของเหลวทิ งไว้ 
49-67  วัน ก็ตกตะกอนเป็น 3 ชั น น ้าส้มควันไม้จะอยู่ชั นกลาง และใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ต่อไป 
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4.2.2 ใช้มือโบกกลิ่นน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด ที่ผลิตจากการเผาไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ และ
ไม้มะขาม เพ่ือดมจะได้กลิ่น ปรากฏว่าน ้าส้มควันไม้นั นมีกลิ่นเหมือนควันไฟ ตรงตามลักษณะของ
น ้าส้มควันไม้ทั่วๆ ไป  

4.2.3 สีของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนและน ้าตาลอ่อน เป็นเนื อ
เดียวกัน ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอน ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสารแขวนลอย และทดสอบการเปลี่ยนสี 
โดยเปิดฝาตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ที่ไม่เคยเปิดฝามาก่อน ตั งทิ งไว้ให้โดนแสงแดดและอากาศไม่น้อยกว่า 
30 นาท ีแล้วตรวจพินิจ ปรากฏว่าไม่เปลี่ยนสี 
  4.2.4 ความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าส้มควันไม้ โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พบว่า
ความเป็นกรด-ด่าง ของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด อยู่ในช่วง 1.6-2.5 ซึ่งอยู่ในสภาวะความเป็นกรดสูง 
  4.2.5 ความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ พบว่าความ
ถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในช่วง 1.02-1.09 
 
ตารางที่ 4.5 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าส้มควันไม้ (ไม้ทีต่ากทิ งไว้ 10 วัน) 

 
คุณสมบัติทางกายภาพ ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะขาม มาตรฐาน 
การแยกชั น 59 67 63 ไม่ก้าหนด 
กลิ่น เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ 
สี น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน/

น ้าตาลอ่อน 
กรด-ด่าง 1.6 1.9 2.4 1.5-2.8 
ความถ่วงจ้าเพาะ 1.05 1.03 1.09 ไม่น้อยกว่า

1.001 
 
  จากตารางที่ 4.5 การเผาไมท้ี่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 10 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีระยะเวลาในการแยกชั นขอน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ โดยไม่
กระถินยักษ์จะใช้เวลาในการแยกชั นมากกว่าไม้อีก 2 ชนิด และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ นั นพบว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ตารางที่ 4.6 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าส้มควันไม้ (ไม้ทีต่ากทิ งไว้ 20 วัน) 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะขาม มาตรฐาน 
การแยกชั น 54 61 57 ไม่ก้าหนด 
กลิ่น เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ 
สี น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน/

น ้าตาลอ่อน 
กรด-ด่าง 2.1 2.5 1.9 1.5-2.8 
ความถ่วงจ้าเพาะ 1.03 1.07 1.06 ไม่น้อยกว่า

1.001 
 
  จากตารางที่ 4.6 การเผาไม้ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 20 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีระยะเวลาในการแยกชั นขอน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ โดยไม่
กระถินยักษ์จะใช้เวลาในการแยกชั นมากกว่าไม้อีก 2 ชนิด และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ นั นพบว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ตารางที่ 4.7 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าส้มควันไม้ (ไม้ทีต่ากทิ งไว้ 30 วัน) 

 
คุณสมบัติทางกายภาพ ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ ไม้มะขาม มาตรฐาน 
การแยกชั น 49 53 52 ไม่ก้าหนด 
กลิ่น เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ เหมือนควันไฟ 
สี น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน น ้าตาลอ่อน เหลืองอ่อน/

น ้าตาลอ่อน 
กรด-ด่าง 1.9 2.2 2.5 1.5-2.8 
ความถ่วงจ้าเพาะ 1.05 1.08 1.02 ไม่น้อยกว่า

1.001 
 
  จากตารางที่ 4.7 การเผาไมท้ี่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 30 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์
และไม้มะขาม จะมีระยะเวลาในการแยกชั นขอน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ โดยไม่
กระถินยักษ์จะใช้เวลาในการแยกชั นมากกว่าไม้อีก 2 ชนิด และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ นั นพบว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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แผนภูมิที่ 4.4 เวลาในการแยกชั นของน ้าส้มควันไม้ 
 

จากแผนภูมิที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะใช้ระยะเวลาในการแยกชั นน ้าส้มควันไม้ที่
แตกต่างกัน โดยพบว่าไม้ที่ใช้เวลาตากนานจะใช้ เวลาในการแยกชั นน ้ามันน้อยกว่าไม่ที่มีระยะเวลา
ตากสั น 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.5 ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าส้มควันไม้ 
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จากแผนภูมิที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะมีค่าความเป็นกรดสูง และระดับความเป็นกรด-
ด่างที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ และพบว่าไม้ลิ นจี่และไม้กระถินยักษ์ จะให้น ้าส้มควันไม้ที่มี
ลักษณะเป็นกรดสูงในระยะเวลาที่ตาก 10,30 วัน ส่วนไม้มะขาม ให้น ้าส้มควันไม้ที่มีลักษณะเป็นกรด
สูงในระยะเวลาที่ตาก 20 วัน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.6 ค่าความความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ 
 

จากแผนภูมิที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัด
แล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่าง
กันขึ นอยู่กับชนิดของไม้  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาความเหมาะสมในการเผาไม้ด้วยเตาเผาที่ได้ออกแบบ และ
ประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาไม้โดยดูที่คุณสมบัติพื นฐานในบทที่ผ่านมาแล้วนั น ใน
บทนี จะขอสรุปผลในภาพรวม จะอภิปรายถึงผลที่ได้วิเคราะห์มา รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้จาก
งานวิจัยในครั งนี  ซ่ึงผู้วิจัยจะได้สรุปผล อภิปรายถึงผล ตลอดจนข้อเสนอแนะไว้ได้ดังนี  
   
5.1 สรุป และอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยในครั งนี พร้อมกับอภิปรายผลเหตุผลของ
การได้มาซึ่งข้อมูลการทดลองใน 4 ประเด็น คือ การเลือกใช้เตาเผาถ่านโลหะ 200 ลิตร ประสิทธิภาพ
ของเตาเผาถ่าน คุณสมบัติของน ้าส้มควันไม้ และคุณสมบัติของน ้าส้มควันไม้ ดังนี  
 
 5.1.1 การเลือกใช้เตาเผาถ่านโลหะ 200 ลิตร จากการเลือกใช้เตาเผาถ่านโลหะ 200 ลิตร 
ชนิดแบบแนวนอน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ความยากง่ายในการสร้าง และงบประมาณในการ
สร้าง ซึ่งชุมชนเป็นผู้พิจารณาร่วมกันและเลือกใช้แบบแนวนอนนั น พบว่าส่วนใหญ่ที่เลือกเพราะให้
ความสนในประเด็นต่างๆ  คือ ราคาท่ีถูกกว่ากัน 150 บาท ความร้อนรอบเตา และระยะพื นที่ใช้สอย
รอบเตา โดยเฉพาะสองประเด็นหลังจะให้ความส้าคัญมากกว่า เพราะผู้ที่สนใจจะประกอบเตาใช้เองที่
บ้านนั นบางรายมีพื นที่ใช้สอยไม่มากนัก ดังนั นเมื่อประกอบเตาที่ใช้ส้าหรับผลิตเผาถ่านและน ้าส้มควัน
ไม้แล้วนั น พื นที่รอบๆ เตาก็ควรใช้ประโยชน์ได้ตามคุณสมบัติของเตาเผาแบบแนวนอน  
 นอกจากนั นยังพบว่า ยังให้เหตุผลถึงประเด็นความยากง่ายในการประกอบใช้เตา โดยให้
เหตุผลว่าถ้าเป็นเตาแบบแนวนอนวัสดุการประกอบเตาส่วนใหญ่เป็น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน นั นจะ
ประกอบง่ายกว่า แค่ไปร้านวัสดุก่อสร้างก็ได้วัสดุมาประกอบครบและประกอบเองได้เลย จะต่างกับ
เตาแบบแนวตั งที่แม้วัสดุจะหาได้ง่ายไม่ต่างกันนัก แต่ในส่วนของการประกอบนั นตั งมีการเชื่อม ซึ่งผู้
สนในบางรายไม่สามารถประกอบเองได้เนื่องจากไม่มีตู้เชื่อมบ้างหรือเชื่อมไม่เป็นบ้าง ในขั นตอนการ
ประกอบจึงต้องจ้างช่างมาประกอบให้จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ น และหากใช้ไปแล้วเกิดปัญหาการรั่วของ
เตาหรือปัญหาอ่ืนๆ เมื่อต้องแก้ไขก็ต้องจ้างวานช่างเชื่อมมาอีกก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ นอีก แต่ถ้า
เป็นเตาแบบแนวนอนเจ้าของเตาก็สามารถแก้ไขได้เองได้ง่ายกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จึงเลือก
เตาเผาถ่านแบบแนวนอน 

 5.1.2 ประสิทธิภาพของเตาเผาถ่าน เตาเผาถ่านแบบแนวนอนสามารถใช้ในการเผาไม้ที่มีค่า
ความชื นสูงระหว่าง 25%-64% ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 10-30 วัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั ง 3 ชนิด 
ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม เมื่อน้ามาเผาแล้วจะได้ปริมาณถ่านที่แตกต่างกัน ตากไว้นาน 30 
วัน จะได้ปริมาณถ่านมากท่ีสุด และจะให้ปริมาณน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม้ที่ตัดตากทิ งไว้ 10 
วัน จะได้ปริมาณน ้าส้มควันมากท่ีสุด และใช้เวลาในการเผา 6-7 ชั่วโมง 
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  5.1.3 คุณสมบัติของน ้าส้มควันไม้ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน ้าส้มควันไม้แล้ว สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพและ
ทางเคมไีด้ดังนี  
  5.1.3.1 น ้าส้มควันไม้ที่ผลิตจากการเผาไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์ และไม้มะขาม ได้จาก
ควันกระทบกับท่อไม้ไผ่เกิดการควบแน่นเป็นของเหลวที่เรียกว่าน ้าส้มควันไม้ และเมื่อตั งของเหลวทิ ง
ไว้ 49-67  วัน ระยะเวลาดังกล่าวจะอยู่ในช่วงไหนจะขึ นอยู่กับชนิด และความชื นของไม้ เมื่อ
ตกตะกอนจะแบ่งเป็น 3 ชั น น ้าส้มควันไม้จะอยู่ชั นกลาง สามารถน้าไปใช้ในการเกษตร ปศุสัตว์ 
อุตสาหกรรมและครัวเรือน 
 5.1.3.2 ใช้มือโบกกลิ่นน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด ที่ผลิตจากการเผาไม้ลิ นจี่ ไม้กระถิน
ยักษ์ และไม้มะขาม เพ่ือดมจะได้กลิ่น ปรากฏว่าน ้าส้มควันไม้นั นมีกลิ่นเหมือนควันไฟ ตรงตาม
ลักษณะของน ้าส้มควันไม้ทั่วๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับจิระพงษ์ คูหากาญจน์ (2550, หน้า 64) กล่าวไว้ 
และตรงกันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ดิบ (มผช.659/2547) 
 5.1.3.3 สีของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด เป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนและน ้าตาลอ่อน 
สอดคล้องกับสุนันท์ วิทิตสิริ (2551, หน้า 83) นอกจากนี สีเป็นเนื อเดียวกัน ไม่แยกชั น ไม่ตกตะกอน 
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือมีสารแขวนลอย และทดสอบการเปลี่ยนสี โดยเปิดฝาตัวอย่างน ้าส้มควันไม้ที่
ไม่เคยเปิดฝามาก่อน ตั งทิ งไว้ให้โดนแสงแดดและอากาศไม่น้อยกว่า 30 นาที แล้วตรวจพินิจ ปรากฏ
ว่าไม่เปลี่ยนสี ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ดิบ (มผช.659/2547) 
  5.1.3.4 ความเป็นกรดเป็นด่างของน ้าส้มควันไม้ โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 
พบว่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด อยู่ในช่วง 1.6-2.5 ซึ่งอยู่ในสภาวะความเป็น
กรดสูง ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ดิบ (มผช.659/2547) ที่ก้าหนดให้ความเป็น
กรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.8 
  5.1.3.5 ความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ โดยใช้เครื่องวัดความถ่วงจ้าเพาะ พบว่า
ความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ทั ง 3 ชนิด มีค่าอยู่ในช่วง 1.02-1.09 ซึ่งสอดคล้องกับสุนันท์ วิทิต
สิริ (2551, หน้า 84) ได้ค่า 1.01-1.03 และตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้มควันไม้ดิบ 
(มผช.659/2547) ที่ก้าหนดให้มีค่าไม่กว่ากว่า 1.001 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
  5.1.4 คุณสมบัติของน ้าส้มควันไม้ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เมื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีโดยพิจารณาถึงชนิดของไม้ และความชื นของไม้ กับคุณภาพของ
น ้าส้มควันไม้ สามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพและทางเคมีได้ดังนี  
  5.1.4.1 การแยกชั นขอน ้าส้มควันไม้แยกตามชนิดของไม้ การเผาไม้ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ 
10-30 วัน ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม จะมีระยะเวลาในการแยกชั นขอน ้าส้ม
ควันไม้ท่ีแตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ โดยไม่กระถินยักษ์จะใช้เวลาในการแยกชั นมากกว่าไม้อีก 2 
ชนิด อาจจะเป็นเพราะความแข็งอ่อนของเนื อไม้ท้าให้ได้น ้าส้มควันไม้ที่มีคุณสมบัติที่ต่างกัน เพราะไม้
ลิ นจี่ และไม้มะขามจะเป็นไม้ยืนต้นที่โตช้ากว่า กว่าจะสร้างโครงสร้างต่างๆต้องใช้เวลานานท้าให้เนื อ
ไม้มีลักษณะที่แข็งกว่า ส่วนไม้กระถินยักษ์นั นเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็ว เนื อไม้ค่อนข้างอ่อนจึงอาจจะมี
ส่วนประกอบของสารเคมีในน ้าส้มควันไม้ในปริมาณไม่เท่ากัน จึงท้าให้ท้าให้บริสุทธิ์โดยการแยกชั น
นั นใช้เวลาต่างกัน  
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  5.1.4.2 การแยกชั นขอน ้าส้มควันไม้แยกตามความชื นของไม้ เวลาในการแยกชั นของ
น ้าส้มควันไม้ ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน 
เมื่อน้ามาเผาแล้วจะใช้ระยะเวลาในการแยกชั นน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกัน โดยพบว่าไม้ที่ใช้เวลาตาก
นานจะใช้เวลาในการแยกชั นน ้าส้มควันไม้น้อยกว่าที่มีระยะเวลาตากสั น อาจจะเป็นเพราะว่าในการ
ตากแดดนั นแสงแดดจะค่อยให้ความร้อนแก่เนื อไม้ มีการถ่ายเทอากาศตามธรรมชาติ ความชื นในเนื อ
ไม่ค่อยๆ ระเหยออกมาอย่างช้าๆ ในทางกลับกันไม้ที่ใช้เวลาตามน้อยหากเนื อไม้มีความชื นสูง ในขณะ
เผาอุณหภูมิในการเผาจะสูงกว่าแสงจากดวงอาทิตย์ และอยู่ในสภาพถูกควบคุมอากาศ การระเหย
ความชื นจึงเป็นลักษณะเชิงบังคับและใช้เวลาแค่สั นๆ จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้โครงสร้างทางเคมีใน
น ้าส้มควันไม้เกิดขึ นแตกต่างกัน การแยกชั นน ้าส้มควันไม้จึงใช้เวลามากกว่า 
  5.1.4.3 ระดับความเป็นกรด-ด่าง ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถินยักษ์และไม้มะขาม 
ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะมีค่าความเป็นกรดสูง และระดับความเป็น
กรด-ด่างที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ และพบว่าไม้ลิ นจี่และไม้กระถินยักษ์ จะให้น ้าส้มควันไม้ที่
มีลักษณะเป็นกรดสูงในระยะเวลาที่ตาก 10,30 วัน ส่วนไม้มะขามให้น ้าส้มควันไม้ที่มีลักษณะเป็นกรด
สูงในระยะเวลาที่ตาก 20 วัน อาจจะเป็นเพราะระดับความชื นที่ต่างกันของเนื อไม้ ท้าให้เกิดปฏิกิริยา
ทางเคมีที่ต่างกัน เมื่อได้รับความร้อนจากการเผาโดยจ้ากัดเรื่องของอากาศเข้า 
  5.1.4.4 ค่าความความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ ไม้ทั ง 3 ชนิด ไม้ลิ นจี่ ไม้กระถิน
ยักษ์และไม้มะขาม ที่ตัดแล้วตากทิ งไว้ ตั งแต่ 10-30 วัน เมื่อน้ามาเผาแล้วจะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะ
ของน ้าส้มควันไม้ที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับชนิดของไม้ ความชื นของไม้มีผลท้าให้ค่าความความ
ถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้มีค่าแตกต่างกัน แต่ก็ยังไม่อาจจะสรุปได้ว่าความชื นของไม้ที่ตาก 10, 20 
หรือ 30 วัน จะให้ค่าความความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้มากกว่ากัน บอกได้แค่เพียงว่าค่าความ
ความถ่วงจ้าเพาะของน ้าส้มควันไม้ที่ความชื นดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน ้าส้ม
ควันไม้ดิบ (มผช.659/2547) ที่ก้าหนดให้มีค่าไม่กว่ากว่า 1.001 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 
  หัวข้อนี จะเสนอแนะสิ่งที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี  เพ่ือท้าให้การผลิตและการใช้น ้าส้ม
ควันไม ้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ น 
 
  5.2.1 วัสดุที่ใช้ในการเผาเพ่ือเก็บน ้าส้มควันไม้ ควรมีความชื นน้อย ควรตากแดดอย่าง
น้อย 20 วัน 
 5.2.2 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม ในส่วนของความแข็งอ่อนของเนื อไม้ต่อปริมาณน ้าส้ม
ควันไม้ท่ีได้ และคุณภาพของน ้าสมควันไม้จากเนื อไม้ที่มีความแข็งอ่อนต่างกัน 
  5.2.3 ในการเก็บน ้าส้มควันไม้ ควรมีความระมัดระวังอย่าให้ข้อต่อระหว่างปล่องควัน
และท่อข้องอปล่องควันให้มีรูรั่ว เพราะจะท้าให้ควันสูญเสียออก และปริมาณน ้าส้มควันไม้ที่เก็บได้จะ
มีจ้านวนน้อย 
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  5.2.4 เมื่อเก็บน ้าส้มควันไม้ใส่ขวดแล้ว ควรลองน้าถ่านผสมในของเหลวประมาณ 5 
เปอร์เซ็นต์ ผงถ่านสามารถดูดซับทาร์ให้ตกตะกอนลงสู่ชั นล่างในเวลาที่เร็วขึ น  
  5.2.5 เมื่อใช้ถ่านผสมเพื่อให้ทาร์ตกตะกอนเร็วขึ นนั น หลังจากการตกตะกอนแล้วให้ใช้
ผ้ากรองหรือถังกรองเพ่ือกรองผงถ่านหรือสิ่งสกปรกออก  
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 บทความ เรื่องประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้ที่มีผลต่อการดับกลิ่นยางก้นถ้วย.  
  เดือน พฤศจิกายน 2554  เวลาประมาณ 20.00 น.  
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บทความ เรื่อง sun flower น ้าส้มควันไม้เอนกประสงค์. เดือน ธันวาคม 2554  
  เวลาประมาณ 23.00 น. http://www.nsam2006.com/index.asp?&title=Home+Page 
ประกิตต์  โกะสูงเนิน. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น ้าส้มควันไม้และถ่านไม้ที่ได้จากเตาอบถ่านไม้แบบถัง  
  200 ลิตร,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ. 2554 
ปรีชา เกียรติกระจาย. โครงการศึกษาทดสอบการผลิตและการใช้ประโยชน์น ้าส้มควันไม้.  
  วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ. 2529 
ปณิตา สัจจาวาที และเชาวลิต เขตต์ก่ิง. เครื่องกลั่นน ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร และ 
  เครื่องเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
  นครปฐม. 2542 
พวงชมพู ลุนจักร. ผลการใช้สารน ้าส้มควันไม้ต่อการควบคุมไข่ ตัวอ่อนและดักแด้ของแมลงวันบ้าน. 
  สกลนคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. 2549 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภันฑ์ชุมชน. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน น ้าส้มควันไม้ 
 ดิบ.659. 2547 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภันฑ์ชุมชน. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน น ้าส้มควันไม้ 
  กลั่น.660. 2547 
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วิลาสินี แสงนาค และคณะ. ประสิทธิภาพของน ้าส้มควันไม้จากต้นยูคาลิปตัส และสะเดาในการ 
  ควบคุมเชื อรา. วารสารเกษตร งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553 
สุชาดา อินทะศรี. น ้าส้มควันไม้เพ่ือเกษตรกรรมอินทรีย์. 2548 เวลาประมาณ 23.00 น. 
   http://www.ata.or.th/  
สุรศักดิ์ จิตประเสริฐ. การออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน ้าส้มควันไม้แบบระบายความร้อน 

ด้วยน ้าและอากาศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล. 2551 

อิสรา เชาระก้า และสุรัตน์วดี จิระจินดา. เครื่องกลั่นสารสมุนไพร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.  
  หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม. 2542 
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กิจกรรมการสร้างเตาเผาถ่านด้วยถังโลหะ 200 ลิตร  
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กิจกรรมการสร้างเตาเผาถ่านด้วยถังโลหะ 200 ลิตร  
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กิจกรรมการสร้างเตาเผาถ่านด้วยถังโลหะ 200 ลิตร  
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กิจกรรมการสร้างเตาเผาถ่านด้วยถังโลหะ 200 ลิตร  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



61 
 

การเตรียมวตัถุดิบส าหรับเผาถ่าน 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.ssru.ac.th



62 
 

การเตรียมวตัถุดิบส าหรับเผาถ่าน 
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การเตรียมวตัถุดิบส าหรับเผาถ่าน 
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เริ่มเผาไม้เพื่อเก็บน  าส้มควันไม ้
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มาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชนน ้าส้มควันไม ้
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