หลักสูตร การผลิตและการใชน้ําสมควันไม
โครงการฝกอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน

โดย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)
กรมสงเสริมการเกษตร

ในปจจุบันเปนยุคที่มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลืองและฟุมเฟอยเปนอยาง
มากโดยไมไดคํานึงการดํารงอยู ของสิ่งมีชีวิตในอนาคต
โดยเฉพาะมนุ ษ ย นั บ ว า เป น ตั ว ทํ า ลายธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เรื่ อ ง
ผลิตและใชสารเคมี ในการกําจัดศัตรูพืชตาง ในการผลิตทางดานการเกษตร ซึ่งสารเคมีเหลานั้นตองใช
วัตถุดิบที่มีอยูภายในประเทศและสั่งซื้อจากตางประเทศ ซึ่งถือวาเสียเงินตราใหตางชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนทําใหเปนสาเหตุหนึ่งของการขาดดุลการคาของประเทศ
อนึ่ ง ศู นย สง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัด ระยอง (พืชสวน) ไดคํานึงถึง
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และดําเนินรอยตามพระ
บรมราโชวาทดังกลาว จึงไดจัดทําหลักสูตรการผลิตน้ําสมควันไม เพื่อฝกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะ
ดานขึ้น เพื่อมีความมุงหวังใหเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร ที่มีพืชผลทางการเกษตรที่เหลือจาก
สวนไรนา เชน กิ่งไมที่ไดจากการตัดแตงกิ่งออกนํามาใชใหเกิดประโยชนโดยสามารถผลิตน้ําสมควันไม
ไวใชปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชในสวน ไร นา แทนการใชสารเคมี ที่เปนอันตราย ตอตัวเอง ตอชุมชน
และตอสภาพแวดลอม และยังไดถานไมจากขบวนการผลิตน้ําสมควันไมไวใชหุงตมแทนแกส หรือไฟฟา
ไดอีกทางหนึ่งดวย ทั้งเปนการประหยัดและลดตนทุนใหการผลิตดานการเกษตรอีกดวย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง (พืชสวน)หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารประกอบคําบรรยาย การผลิตและการน้ําสม ควันไม นี้จะเปนแนวทางใหเกษตรกรในปจจุบันและ
อนาคตใช ศึ ก ษาหรื อ ใช ป ฏิ บั ติ แ ละสามารถนํ า ไปใชโ ดยพึ่ ง พาตั ว เองได ซึ่ ง จะทํ าให ค รอบครั ว ของ
เกษตรกรสามารถดํารงอยูไดดวยความปลอดภัยจากสารเคมี และผลผลิตการเกษตรที่ไดปลอดภัยจาก
สารพิษ ซึ่งเปนผลใหประชากรในประเทศมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษตลอดไป

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง
กุมภาพันธ 2552

การผลิตและการใชน้ําสมควันไม
ขั้นตอนการผลิตและเตรียมอุปกรณ

วิธีทําเตา
วิธีเผาถาน

1
1

น้ําสมควันไม เปนผลผลิตที่ไดจากการเผาถาน ลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาล มีกลิ่น
ควันไฟไดจากการควบแนนควันที่เกิดจากการผลิตถานไมในชวงที่ไมกําลังเปลี่ยนเปนถาน อุณหภูมิใน
เตาอยูระหวาง 300-400 องศาเซลเซียส สารประกอบตางๆในไมฟนจะถูกสลายตัวดวยความรอนเกิดเปน
สารใหมๆมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไมดวย
ขั้นตอนการผลิตและเตรียมอุปกรณ
อุปกรณ
1. ถังเหล็ก 200 ลิตร 2 ใบ
2. ทอใยหิน สามทาง 4 นิ้ว 1 อัน
3. ทอใยหิน 4 นิ้ว ยาว 120 – 150 เซนติเมตร 1 ทอน
4. ทราย ครึ่งลูกบาศกเมตร
5. ดินเหนียว หรือ ดินจอมปลวก 1 กระสอบปุย แชน้ํากอนทําเตา ทั้งถุง 1 คืน
6. อิฐบล็อก 3 กอน
7. กระเบื้องลอนเล็ก 70 เซนติเมตร 10 แผน
8. ปลองไมไผ 3 – 4 นิ้ว ยาว 4 – 6 เมตร ทะลวงปลอง 1 ทอน
9. ไม ยาว 80 เซนติเมตร 80 ทอน 2 เมตร 5 ทอน
10. ถังสําหรับรองน้ําสมควันไม 5 ลิตร ขึ้นไป
11. ผา 1 x 1 เมตร
12. กรวยพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว 1 อัน
13. มีดตัดไม
14. จอบ
15. เสียม
16. เลื่อย
17. คอน,ตะปู 3 นิว้ ครึ่ง กิโลกรัม
18. ลวด เล็กเบอร 20 ยาว 5 เมตร

วิธีตัดถัง
1. ถัง ลูกที่ 1
1.1 ตัดปากถัง กวาง 20 x 20 เซนติเมตร(ดังรูป)

1.2 ตัดขางหลังถัง ใหตรงกับหนาถัง รัศมีเสนผาศูนยกลาง 16 เซนติเมตร(ดังรูป)

1.3 ตัดขางบนเตา หางจากขอบถัง ทั้ง 2 ขาง ๆ ละ 7 เซนติเมตร กวาง 30 x 72 เซนติเมตร (ดังรูป)

2. ถังลูกที่ 2 ตัด 50 x 86 (ดังรูป)

วิธีทําเตา
1. ใชหินหรือดินวางหนุนปากถังใหหนาเตาสูงกวาหลังเตาประมาณ 6 เซนติเมตรเพื่อใชระบาย
อากาศออก(ดังรูป)

2. ใสทอใยหิน 3 ทาง แลวขุดหลุมลึก 30 x 30 เซนติเมตร เพื่อใหอากาศผานเขาออกงายขึ้นแลวใส
ทอใยหิน ยาว 120 – 150 เซนติเมตร(ดังรูป)

3. วางอิฐบล็อก 2 กอน ตั้ง ตรงปากถังและ 1 กอนวางนอนขางบน 2 กอนเพื่อเปนปลอง ใสไฟ (ดัง
รูป)

4. ใสดินเหนียวหรือดินปลวก ที่แชน้ํา 1 คืน ปดรอยตอของอิฐบล็อก และรอยตอของทอใยหิน
เพื่อปองกันดินเขาถัง(ดังรูป)

5. ใชไมเปนหลักยาว 80 เซนติเมตรฝงเปนเสาหางขางละ 7 ตน สองขางถังและหลังถัง 1 ตน(ดัง
รูป)

6. ใชกระเบื้อง ลอนเล็ก วางขางในไมใหสนิทชิดกัน(ดังรูป)

7. ใสฟนใหเต็มเตาแลวปดฝาใหสนิท(ดังรูป)

8. ใสทรายระหวางกระเบื้องกับเตาใหเสมอหลังเตา(ดังรูป)

9. ทะลวงลําไมไผที่มีเสนผาศูนยกลาง 3-4 นิ้ว ยาว 4-6 เมตร ใหทะลุตลอดลําไผ แลวตัดปลายดาน
ใหญเปนปากฉลามใหครอบปลองควันไดพอดี แลวเจาะรูหางจากปากฉลาม 30 เซนติเมตร
เพื่อใหน้ําจากควันไมไหลลงถังรองรับ(ดังรูป)

วิธีเผาถาน
1. ตัดไมฟนทอนสั้น 25 เซนติเมตร วางรองเปนหมอน 2 ทอน
2. เรียงฟน ใหทอ นเล็กอยูลาง ทอนใหญอยูบน ใสจนฟนเต็มเตา
3. ใชแผนเหล็กทีต่ ัดจากถังที่ 2 กวาง 50x86 ปดบนหลังเตา แลวใชทรายกลบ ใหมิดชิดไมใหอากาศ
เขาได
4. ใชฟนจุดปากเตา ประมาณ 10% ของฟนภายในเตาใสลงในชองวางหนาเตาโดยเรงไฟใหเต็มที่
เมื่อไฟติดไมฟน ในเตาประมาณ 3-4 ชั่งโมง แลวหยุดใสฟนหนาเตา แลวใชอิฐบล็อก หรือ แผน
เหล็ก ที่เจาะรูกลม 2 นิ้ว ปดชองไฟไว
5. ประมาณชัว่ โมงที่ 3 -4 ของการจุด เริ่มเก็บน้ําจากควันไม หลังเกิดควันไม (ควันสีขาวปนน้ําตาล)
อุณหภูมิปากปลอง 80 องศาโดยใชลําไมไผที่มีเสนผาศูนยกลาง 3-4 นิ้ว ยาว 4-6 เมตร ที่ทะลวง
ตลอดลําไผ แลวตัดปลายดานใหญเปนปากฉลามใหครอบปลองควันไดพอดี แลวเจาะรูหางจาก
ปากฉลาม 30 เซนติเมตร เพือ่ ใหน้ําจากควันไมไหลลงถังรองรับ แลวใชผาพันปลองควันและ
ไมไผที่ตัดเปนปากฉลามใหสนิท(ดังรูป)

6. ประมาณชัว่ โมงที่ 9 เริ่มหยุดเก็บน้ําจากควันไม หรือสังเกตควันสีขาวปนเทาออกน้ําเงินอุณหภูมิ
ปากปลอง 150 องศา อุณหภูมิในเตาประมาณ 400 องศา ใหเอาไมไผเก็บควันออกทันที
7. เมื่อเอาไมไผออก ใหเปดอิฐบล็อก หรือแผนเหล็ก หนาเตา (ตามขอ 4) ออกประมาณ 5 นาที
8. เมื่อครบ 5 นาที ปดปากเตาใหสนิทไมใหอากาศเขาไดแลวใชผาหอดินทราย ชุบน้ําเปยกปด
ปลองควันไมใหอากาศเขาได (หามใชน้ํารดหลังเตา)เพื่อใหไดถานที่มีคณ
ู ภาพ

9. ตรวจสอบทรายหลังเตาวาปดถังสนิทหรือไม
10. ทิ้งไวประมาณ 24 ชั่วโมง เปดเตาเพื่อเอาถานไม ออกไปใชประโยชนได
วิธีเก็บ(หมัก)น้ําสมควันไม
1. น้ําจากควันไมที่ไดจากการเผาถาน นํามากรองผานผาเพื่อเอาน้ํามันดินออก
2. เอาน้ําจากควันไมที่กรองแลว ใสถังหรือขวดที่มีฝาปดสนิท แลวนําไปเก็บไวในรมที่ไมมี
แสงแดดสองถึง
3. เก็บไว 3 เดือน ถึงจะนําออกมาใชไดหรือใชถานที่ไดจากการเผาถาน นํามาบดผสม 5% เก็บไว
45 วันสามารถนํามาใชได สังเกตไดจากน้าํ สมควันไมจะแบงเปนสามชัน้ ชั้นบนสุดจะเปนแผน
น้ํามันบาง ๆ ลอยอยู ชั้นกลางจะเปนน้ําสมควันไม ชั้นลางจะเปนฝุน และตะกอน
4. เมื่อเก็บครบกําหนดวันทีจ่ ะใช ควรกรองอีกที(อยาทําใหนําขุน)น้ําตะกอนหรือกนขวด ไมควร
ใชกับพืช
*ขอแนะนํา การกรองน้ําสมควันไมกอนนํามาใช สายยางดูดเพื่อไมใหน้ําขุน

การนําไปใชในการผสมอาหารสัตว อัตราการผสม ตอ อาหาร 100 กิโลกรัม
ประเภท
1. เปดและไกเนื้อ
2. เปดและไกไข

3. หมู
4. วัวเนื้อและวัวนม

อายุ
เริ่มเลี้ยง - ขาย
ไมเกิน 100 วัน
100 - 150 วัน
เกิน 150 วัน
เริ่มเลี้ยง - ขาย
เริ่มเลี้ยง - ขาย

เปอรเซ็นการผสม
700-800 ซีซี
400
ซีซี
600
ซีซี
800
ซีซี
500-800 ซีซี
1000 - 1800 ซีซี

หมายเหตุ 1. อัตราดังกลาวสามรถปรับ ลด เพิ่มได โดยสังเกตจากมูลสัตว
¾ มูลสัตวแข็งมาก ลดอัตราการใชลง
¾ มูลสัตวเหลวมาก เพิ่มอัตราการใช แตหามไมใหเกินอัตราสูงสุด
2. หากใชรักษาอาการทองเสียใหเพิ่มอัตราการใชเปน 2 เทา
จนกวาอาการจะหาย จึงคอยกลับมาใชในอัตราปกติ
ใชในดานอุตสาหกรรม
ใชเปนสวนผสมเกี่ยวกับสุขภาพ และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน สารดับกลิ่นตัว สารปรับผิว
นุม อุตสาหกรรมรมควัน อุตสาหกรรมยอมผา โรคผิวหนัง ผลิตสารชวยยอย เปนตน
ใชในครัวเรือน
น้ําสมควันไม เกี่ยวของกับสุขภาพอยางไร มีคุณสมบัติปองกันเชื้อรา แบตทีเรีย และชวยสราง
ความชุมชื้นใหกับผิวหนัง เชน
1. เขมขน 100% ใชรักษาแผลสด แผลถูกน้ํารอนและไฟรวก น้ํากัดเทา เชื้อรา กลากเกลื้อน และ
โรคผิวหนังอืน่ ๆ
2. ผสมน้ําสมควันไม 1 ซีซี ลงในขวดสบูเหลว (ขนาดประมาณ 250 ซีซี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกําจัดกลิ่นตัว และสรางความชุมชื้นใหแกผวิ หนัง
3. ผสมน้ําสมควันไม 1 ซีซี ลงในขวดแชมพูสระผม (ขนาดประมาณ 250 ซีซี) ชวยปองกันการ
เกิดรังแค และเชื้อราบนหนังศีรษะ
4. ผสมน้ําอาบ 1 ซีซี ตอน้ํา 10 ลิตร แกกลาก เกลื้อน ดับกลิ่นตัว
5. ผสมในสบูกอน โลชั่นทาผิว ใหความชุมชืน
้ แกผวิ

ชนิดของพืช
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ
มะเขือเทศ
แตงกวา
แตงกวา
มะเขือ
สตรอบอรี่
พริกไทยเขียว
มะเขือเทศหวาน
ผักตาง ที่มีระยะการ
เพาะปลูกสั้น
ผักกะหล่ําปลี
ผักกาดขาว
หอมหัวใหญ
กระเทียม
มะเขือเทศ แตงกวา
มะเขืออื่น ๆ
มะเขือ
มันฝรั่ง มันตางๆ
เผือก

ชนิดของพืช

ปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
ประโยชนที่พชื จะไดรับ
ไสเดือนฝอย
เชื้อรา
รากเนา
เชื้อรา
เชื้อราที่ทําใหเหี่ยวเฉา
ไสเดือนฝอยทีท่ ําลายหนอออน
ไสเดือนฝอย
ไสเดือนฝอย
กอนหรือหลังการแตกยอดออน
กอนเก็บเกี่ยว
ชวงที่เปนตนออน
เมื่อตนตั้งตัวได
ชวงที่เปนตนออน
ชวงที่โตแลวไปจนถึงเก็บเกีย่ ว
ชวงที่ตนออน
ชวยใหติดดอก และผลดก
ลดโรคพืชที่รบกวน ชวยในการ
เจริญเติบโต

ปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
ประโยชนที่พชื จะไดรับ

วิธีการใชน้ําสมควันไม
ผสมน้ํา 1 ตอ 50 รดโคนตน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 ฉีดพนอาทิตยละครั้ง
ผสมน้ํา 1 ตอ 100 – 200 รดโคนตน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 ผสมกระเทียมฉีดพนใบ
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 ผสมกระเทียมฉีดพนใบ
ผสมน้ํา 1 ตอ 100 – 200 ฉีดพน
ผสมน้ํา 1 ตอ 1,500 – 2,000 ใชรดแทนนา
ผสมน้ํา 1 ตอ 100 – 200 จํานวน 20 ลิตร และใส
โปรแตสเซี่ยม 10 – 20 รดโคนตน
ผสมน้ํา 1 ตอ 1,000 , 1 ตอ 800, 1 ตอ 500 รดผัก
อัตราสวน 2 ครั้งหางกันครั้งละ 5 วัน
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รดผัก 1 ครั้ง
ผสมน้ํา 1 ตอ 100 -2,000 รดผักทุก 7 วัน
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รดน้ําทุก 10 วัน ผักจะ
เจริญเติบโตไดดี
ผสมน้ํา 1 ตอ 800 – 1,000 รดผัก 2 -3 ครั้งตอ
เดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รดผัก 2 – 3 ครั้งตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 500 และหลังจากนั้น 1 ตอ 300 รด
ผัก 2 – 3 ครั้งตอเดือนพืชจะเจริญเติบโตไดดี
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 – 300 รดที่ใบ และผสมน้ํา 1
ตอ 200 รดโคนตนอยางนอยเดือนละครั้ง
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รดโคนตน 2 – 3 ครั้งตอเดือน

วิธีการใชน้ําสมควันไม

ผักมีหัวตางๆ เชน หัว หลังจากแยกหนอ จะชวยปองกัน
ไชเทา หัวแครอท
หัวเล็กทําใหหวั โตเทากันตอนเก็บ
เกี่ยว ปองกันโรคใบเหี่ยว
ถั่วตางๆ โดยเฉพาะ กอนออกดอก
ถั่วแระ
เมื่อติดดอก จะทําใหติดฝกดีสี
สดใส รสหวาน
พริก
แกปญหาดอกรวง ทําใหเม็ดพริก
โต และเพิ่มจํานวนเม็ดพริกให
มากขึ้น
สตรอบอรี่
ทําใหมีกลิ่นหอมและหวานมาก
ขึ้น
ขาวโพด
ระยะเปนตนออน
หลังจากนัน้ จนถึงระยะเก็บฝก
องุน
ตอนใบออน
เมื่อใบแก

ขาว
เมื่อออกดอกชวยใหติดรวง
แตงตางๆ เชน แตงโม มีผลตอความโตและความหวาน
เมื่อผลโตกวาลูกเทนนิส
กลวยไม
กุหลาบ
ตนที่แข็งแรงแลว
เบญจมาศ
ตนที่แตกใบออน

ผสมน้ํา 1 ตอ 100 เทา ติดตอกันหลาย ๆ วัน
หลังจากนัน้ 1 ตอ 300 รด 2 ครั้ง ตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 – 300 รดผัก 2 -3 ครั้ง ตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 2 -3 ครั้ง รดผัก 2 -3 ครั้ง ตอ
เดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 – 300 รดที่ใบ และ
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 รดโคนตนอยางนอยเดือนละ
ครั้ง
ผสมน้ํา 1 ตอ 200
ผสมน้ํา 1 ตอ 500 รดโคนตน 2 – 3 ครั้งตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รด 1 ครั้งตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 - 800
ผสมน้ํา 1 ตอ 300 รด 2 -3 ครั้ง ตอเดือน ควรลด
3 ครั้งกอนออกดอก และ 3 ครั้ง หลังออกดอก
และรด 2 ครั้ง ตอนติดลูก
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 – 300 รด 2 – 3 ครั้งตอเดือน
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 กอนเก็บผล
ผสมน้ํา 1 ตอ 800
ผสมน้ํา 1 ตอ 500
ผสมน้ํา 1 ตอ 200 – 300
ผสมน้ําใหมีความเจือจางต่ํา

1. ใช ป อ งกั น กํ า จั ด โรคขี้ ก ากมะละกอ ได ผ ลดี โ ดยผสม อั ต ราส ว นน้ํ า ส ม ควั น ไม อั ต ราส ว น
1 : 100
2. ใชปองกันแมลงกัดกินยอดออนของทุเรียนไดผลดี โดยใชอัตราสวน 20-40 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
3. ใชกับมังคุดในระยะใบแกกอนออกดอก ทําใหมังคุดดกในลูกที่ขนาดเทาหัวแมมือ ทําใหขั้ว
เหนียวไมรวงหลน โดยใชอัตราสวน 1 ตอ 100 ฉีดพนทุ กสัปดาห หยุดพนกอนเก็บเกี่ย ว
2 สัปดาห พบวาผลมังคุดมียางไหลและเนื้อแกวนอย
4. ไมแนะนําใหใชกับไมดอกไมประดับ เชน ชวนชม เฟรน สัปปะรดสี

