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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตน้้าส้มควันไม้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ     

ไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรยืนต้นในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอินทรีย์ โดยใช้
เตาเผาถ่านแบบแนวนอนและท่อใยหินที่ผ่านการดัดแปลงให้มีระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อในการ
ดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ จากการศึกษาพบว่าพืชสมุนไพรยืนต้นที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการน้ามาใช้
ผลิตน้้าส้มควันไม้และถ่านได้ จ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ ไม้มะขาม ไม้สะเดา ไม้กระถิน ไม้ไผ่ และไม้ยูคาลิปตัส 
โดยปัจจัยของอุณหภูมิในท่อกลั่น ความชื้นของไม้ และชนิดของไม้มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้้าส้มควัน
ไม้ ตลอดจนถ่านที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส เมื่อใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อเก็บน้้าส้ม
ควันไม้จะสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ในปริมาณมากกว่าและมีค่าความถ่วงจ้าเพาะสูงกว่าการใช้ท่อเก็บน้้าส้ม
ควันไม้แบบทั่วไป โดยไม้กระถินมีร้อยละของน้้าส้มควันไม้ที่ได้สูงสุด รองลงมาได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้
สะเดา และไม้มะขาม ตามล้าดับ นอกจากนี้การใช้ถ่านกัมมันต์สามารถช่วยให้เกิดแยกชั้นของน้้าส้มควันไม้ดิบ
ได้เร็วขึ้น โดยน้้าส้มควันไม้ที่ได้มีค่าความหนาแน่น ความถ่วงจ้าเพาะ และค่าพีเอช ไม่แตกต่างจากน้้าส้มควัน
ไม้ที่ทิ้งไว้ให้เกิดการแยกชั้นเองไม่มากนัก แต่มีปริมาณน้้ามันดินปนเปื้อนน้อยกว่าและใช้ระยะเวลาในการแยก
ชั้นสั้นกว่าคือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน จากการศึกษาสมบัติของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากกระบวนการไพ
โรไลซิสพืชสมุนไพรยืนต้นทั้ง 5 ชนิด พบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ได้มีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 2.5-3.4 และมีค่าความ

ถ่วงจ้าเพาะอยู่ในช่วง 1.009-1.024 โดยน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้ไผ่มีค่าพีเอชต่้าสุด มีค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะสูงสุด และมีปริมาณกรดทั้งหมดสูงสุด จากการวิเคราะห์หาค่าปริมาณความร้อนของเชื้อเพลิงถ่านอยู่
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ในช่วงประมาณ 13-18 MJ/kg ดังนั้นการใช้ประโยชน์ของน้้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นสูงสามารถน้าไปใช้เป็น
สารก้าจัดวัชพืชทางการเกษตรได้ และหากเจือจางให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพ่ือฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน ก้าจัดเชื้อรา ตลอดจนใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ เป็นต้น  

 

ค้าส้าคัญ น้้าส้มควันไม้, พืชสมุนไพรยืนต้น, ไพโรไลซิส    
Abstract 

 
This study investigated the development of wood vinegar production from local wisdom 

through the pyrolysis process of local perennial herbs in Phetchabun province to benefit from 
organic agriculture.  Using horizontal charcoal kilns and modified asbestos pipes, there was a 
heat exchanger in the pipe in the wood vinegar distillery. The study found that the five perennial 
plants have the potential and suitable for the production of wood vinegar and wood charcoal, 
kinds of tamarind, wood, neem, bamboo, acacia and eucalyptus.  The factor of temperature in 
the distillation tube, moisture of wood, and the type of wood affects the quantity and quality 
of wood vinegar including charcoal derived from the pyrolysis process.  When using the heat 
exchanger system, the wood vinegar can store more wood vinegar and have a higher specific 
gravity than the conventional wood vinegar.  Acacia wood has the highest percentage of wood 
vinegar, followed by bamboo, eucalyptus, neem, and tamarind trees respectively.  In addition, 
the use of activated carbon can help separate layers of raw wood vinegar faster.  The wood 
vinegar has a density, specific gravity and pH values are not different from the wood vinegar that 
is left to separate the layer itself and less tar substance contaminated. The length of separation 
is shorter, it takes about  30days.  The study of properties of wood vinegar derived from the 
pyrolysis of five perennial herbs showed that the wood vinegar had pH value in the range of 
 4.3-5.2and had specific gravity in the range of 1.1-009. .024The wood vinegar obtained from 
the pyrolysis of bamboo has the lowest pH value, but highest specific gravity and the total acid. 
From the heating value measurement of charcoal, it was found in the range of  18 - 13MJ/ kg. 
Therefore, the use of highly concentrated wood vinegar can be used as an agricultural herbicide. 
The dilution of the appropriate concentration can be used to kill microorganisms and insects in 
the soil, fungus, as well as used in the production of high-quality organic fertilizer. 

 
Keywords wood vinegar, perennial herb, pyrolysis 
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ในปัจจุบันการท้าเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย 

โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรหันมาสนใจท้าการเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
ปลอดภัยจากกระบวนการผลิตที่ปราศจากการใช้สารเคมีอันตราย จะต้องใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติที่ไม่เป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้ ตลอดจนสลายตัวได้ง่ายตามธรรมชาติและไม่มีสารตกค้างอยู่ในสินค้าเกษตรอินทรีย์
เหล่านั้น ซึ่งสามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น การหมักวัสดุจากธรรมชาติให้ได้น้้าหมักชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการไล่
แมลงหรือก้าจัดโรคที่ต้องการ การสกัดร้อนหรือการสกัดเย็นเพ่ือให้ได้สารสกัดชีวภาพจากพืชสมุนไพรหรือพืช
บางชนิดและการผลิตน้้าส้มควันไม้จากกระบวนการไพโรไลซิส (pyrolysis) ไม้เนื้อแข็งของการผลิตถ่านไม้ เป็น
ต้น (IFOM, 2014) การไพโรไลซิสชีวมวลจากไม้เพ่ือให้ได้ถ่าน (char coal) จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็น
เชื้อเพลิงในครัวเรือน เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายทั่วไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ มานานแล้ว โดยหลักการของ
กระบวนการไพโรไลซิสเป็นการกลั่นแยกองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในชีวมวลโดยใช้ความร้อน ซึ่งการ
แยกสลายองค์ประกอบของไม้โดยใช้ความร้อนท้าให้ได้สารอินทรีย์ เช่น กรดแอซิติก เมทานอล และน้้ามันดิน 
เป็นต้น การไพโรไลซิสของไม้จะเริ่มที่อุณหภูมิประมาณ 200 0C เกิดคาร์บอไนซ์ที่อุณหภูมิประมาณ 400 0C 
และกลายเป็นถ่านสมบูรณ์ที่อุณหภูมิประมาณ 500 0C (จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ และคณะ, 2550) ดังนั้นใน
กระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลในแต่ละช่วงอุณหภูมิจึงท้าให้ได้สารอินทรีย์จากการกลั่นสลายด้วยความร้อน
ออกมาต่างกัน โดยน้้าส้มควันไม้ได้มีมีการน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งในครัวเรือน ทางอุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง ทาง
ปศุสัตว์ และทางด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น (เจษฎา ธ้ารงพาณิชย์ , 2554, เฉลิม เรืองวิริยะชัย, 2553, ทศพร 
คมกริช และคณะ, 2555) การเก็บน้้าส้มควันไม้จากกระบวนการผลิตถ่านมักจะมีสารอินทรีย์อ่ืน ๆ ปนออกมา
ด้วยอีกหลายชนิด จึงต้องทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนออกไปก่อน และในบางครั้งก็มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ไม่สูงมากนัก ในอีกแง่หนึ่งหากเน้นถึงการไพโรไลซิสเพ่ือให้ได้สารอินทรีย์ที่ต้องการตามแต่ละช่วงอุณหภูมิเป็น
ผลิตภัณฑ์หลัก(อรัญ ขวัญปาน และคณะ , 2555) โดยมีถ่านเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ ก็จะท้าให้
เกษตรกรได้สารอินทรีย์จากธรรมชาติที่มีคุณภาพและสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการได้โดยตรงอย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีถ่านเป็นผลพลอยได้ที่สามารถน้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนได้อีกด้วย  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรยืนต้นในท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาปรับปรุงการผลิตน้้าส้มควันไม้จากกระบวนการไพโรไลซิส โดยการศึกษา
ปัจจัยของอุณหภูมิ ความชื้น และชนิดของชีวมวลจากสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพของน้้าส้ม
ควันไม้ ตลอดจนถ่านที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการท้าเกษตรอินทรีย์ของ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ในด้านการใช้สารสกัดชีวภาพจากชีวมวลพืชสมุนไพรในการป้องกันศัตรูพืช
และโรคพืชบางชนิด อีกทั้งท้าให้เกิดการจัดการชีวมวลจากพืชสมุนไพรที่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่มากมายใน
ท้องถิ่นด้วยได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรอินทรีย์และผลิตพลังงานทดแทนของภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม ต่อไป  

 
วัสดุและวิธีการ 
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      1. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตถ่านและน้้าส้มควันไม้ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน 
 ท้าการศึกษาและส้ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการผลิตถ่านและน้้าส้มควันไม้จากเตาเผา

ถ่านในพ้ืนที่อ้าเภอเขาค้อ อ้าเภอหล่มสัก และอ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จากปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการลงพ้ืนที่ส้ารวจเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการผลิตถ่านและน้้าส้มควันไม้ในระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือน ของกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน และผู้ประกอบการขนาดย่อม  ตลอดจนการน้าน้้าส้มควัน
ไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอินทรีย์ 

 
      2. การศึกษาการเตรียมน้้าส้มควันไม้จากการไพโรไลซิสพืชสมุนไพร 
            ท้าการออกแบบและสร้างชุดเตาเผาถ่านที่สร้างจากถังน้้ามัน 200 L และท่อดักน้้าส้มควัน

ไม้ที่มีการดัดแปลงระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อ จากนั้นน้าพืชสมุนไพรยืนต้นในท้องถิ่นที่มีความ
เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการไพโรไลซิสส้าหรับการผลิตถ่านและน้้าส้มควันไม้ ดังนี้  

 
 2.1 การเผาและการเก็บน้้าส้มควันไม้ 
  - ตัดไม้ฟืนยาวขนาด 15-20 cm วางเป็นหมอน 3 ท่อน โดยวางขวางด้านล่างของ

ตัวเตา โดยให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน เพ่ือให้มีการไหลเวียนของลมร้อนภายในเตา (ท่อนที่อยู่ด้านหน้าเตาควร
เป็นท่อนไม้ที่มขีนาดใหญ่มากกว่าอันอ่ืน) 

  - การวางฟืนควรเอาส่วนโคนมาทางด้านหน้าเตา เรียงแน่นเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ควรมีการ
คัดไม้ถ้าเป็นไม้แห้งควรจะแห้งทั้งหมด หากเป็นไม่สดควรจะสดทั้งหมด  

  - ปิดช่องใส่ฟืนด้วยวัสดุเดิมของถังและกลบถังด้วยทราย 
  - การเริ่มจุดไฟหน้าเตา เริ่มจากการท้าช่องใส่ไฟ (เตาน้องอยู่ด้านหน้าเตาเผาถ่าน) 

โดยใส่ฟืนจุดปากเตาที่เตาน้อง โดยใส่เชื้อเพลิงทีละน้อยเพ่ือให้ความร้อนได้กระจายเข้าไปในเตา และเพ่ือไล่
อากาศเย็นและความชื้นที่อยู่ในเตาออกไป โดยใช้เวลาประมาณ 2-4 h 

  - จากนั้นเมื่อไล่ความชื้นภายในเตาแล้ว อุณหภูมิภายในเตาจะสูงขึ้นจนท้าให้เนื้อไม้
ภายในเตารักษาอุณหภูมิภายในได้เอง โดยให้สังเกตจากควันที่ออกจากปล่องด้านหลังจะพุ่งแรงกว่าปกติ มี
ควันสีขาวขุ่น เรียกว่า “ควันบ้า” ช่วงนี้ให้หยุดใส่เชื้อเพลิงและให้หรี่หน้าเตาลงครึ่งหนึ่ง 

  - หลังจากนั้นประมาณ 1 h หรือสังเกตสีควันที่ปากปล่อง ถ้าเป็นสีขาวอมเหลือง
และมีกลิ่นฉุนแสบจมูก ให้หรี่หน้าเตาลงอีก ช่วงนี้เริ่มเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ โดยใช้ท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ โดยด้าน
ต่้า คือ ด้านที่เจาะรูไว้ และน้ามาเชื่อมกับปล่องควันและใช้ผ้าชุดน้้าพันรอยต่อ 

  - น้าขวดน้้าหรือภาชนะส้าหรับเก็บน้้าส้มควันไม้มาผูกแขวนรองน้้าส้มควันไม้ตรงที่
เจาะรูไว้ จะสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ประมาณ 6-8 h (ขึ้นอยู่กับสภาพไม้) เมื่อน้้าที่หยดมามีลักษณะเป็น
ยางเหนียวและมีสีด้าให้หยุดเก็บ  
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  - การท้าถ่านให้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการท้าให้อุณหภูมิภายในเตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สังเกตต่อจนกระทั่งควันที่ปากปล่องกลายเป็นสีฟ้า ให้เริ่มเปิดหน้าเตา เพ่ือให้อากาศร้อนเข้าไปไล่สารตกค้าง
หรือแก๊สที่ค้างในเตา โดยเปิดหน้าเตาออกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่หน้าเตาทั้งหมด 

  - จากนั้นสังเกตสีของควันถ้ามีสีฟ้าใส ให้วางกระเบื้องที่ปากปล่องเพ่ือทดสอบ
ความชื้นในถัง โดยวางไว้ 1 นาที และลองจับดู ถ้ากระเบื้องเปียกแสดงว่ายังปิดเตาไม่ได้ แต่ถ้าหมาด ๆ ให้ปิด
เตาได้เลยแสดงว่าไม้ทั้งหมดกลายเป็นถ่านแล้ว ให้ปิดหน้าเตาให้สนิท เอาทรายหรือดินทรายผสมน้้าปิดรอยต่อ
ให้สนิทเพ่ือไม่ให้อากาศเข้าไป 

  - การปิดเตาท้าโดยน้าเอาผ้าห่อทรายท้าเป็นลูกประคบจุ่มน้้าให้เปียกไปอุดปาก
ปล่องควันไม่ให้อากาศเข้าไปในเตาได้เด็ดขาด จากนั้นรอจนเตาเย็นลงจึงเปิดเอาถ่านออกมาใช้ได้ (อาจทิ้งไว้ 1 
คืน) 

  
 2.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้้าส้มควันไม้ 
     ท้าการศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิในท่อดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ต่อการผลิตน้้าส้มควัน

ไม้ ปัจจัยของความชื้นและชนิดของไม้จากพืชสมุนไพรยืนต้นต่อการผลิตน้้าส้มควันไม้ ดังนี้ 
       1) ท้าการศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิในท่อกลั่นต่อการผลิตน้้าส้มควันไม้ 
- เตรียมท่อใยหินที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ  10  cm และมีความยาวของท่อเท่ากับ 1.8 

m จ้านวน 3 ท่อ โดยแต่ละท่อท้าการตัดในส่วนของปลายท่อเพ่ือให้เข้ากันได้กับท่อใยหินปล่องควันของเตาเผา
ถ่าน โดยให้ท้ามุมกันประมาณ  30 องศา  โดยแต่ละท่อท้าการเจาะรูเพ่ือเก็บน้้าส้มควันไม้ขนาด  2 x 4 cm 
ให้มีระยะห่างจากปลายท่อเท่ากับ 30 cm, 60 cm และ 90 cm ซึ่งก้าหนดให้เป็นท่อ A, B และ C ตามล้าดับ  

- เตรียมท่อทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเท่ากับ 5 mm มีความยาว  1 m แล้วท้าการม้วนให้
เป็นขดโดยใช้แบบที่จัดเตรียมขึ้นเพ่ือให้ได้ขดท่อทองแดงที่มีความยาวประมาณ 60 cm (เพ่ือให้ได้ท่อทองแดง
ส้าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนเพ่ือช่วยในการกลั่นไอของน้้าส้มควันไม้) ท้าแบบเดียวกันจ้านวน 3 ชุด 

- น้าท่อทองแดงม้วนขดที่ได้แต่ละอันไปต่อเชื่อมกับท่อซีเมนต์แต่ละอันโดยให้ท่อทองแดงอยู่ด้านใน
ท่อเหนือจากรูของท่อซีเมนต์ที่เจาะเพ่ือเก็บน้้าส้มควันไม้ ท้าการเจาะรูด้านข้างท่อซีเมนต์เพ่ือน้าปลายท่อ
ทองแดงออกด้านนอกท่อ ไว้ส้าหรับการต่อท่อน้้าเข้าและท่อน้้าออก โดยใช้กาวพอลิเมอร์ (อีพอกซี) อัดรูทั้ง
สองด้านไม่ให้มีควันหรือไอหลุดออกมาได้  

- น้าไม้ยูคาลิปตัสมีขนาดตามที่เตรียมไว้ และผ่านการตากทิ้งไว้นาน 21 วัน บรรจุลงในเตาเผาถ่าน 
200 L ให้เต็มเตา และด้าเนินกระบวนการไพโรไลซิสไม้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.1 แต่ในช่วงของการเกิดควันสี
ขาวปนเหลืองและมีกลิ่นฉุนแสบจมูก (ช่วงเกิดควันบ้า) ให้น้าท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ (ท่อแบบ A) ต่อเข้ากับปาก
ปล่องควัน แล้วพันด้วยผ้าชุบน้้าให้ปิดสนิทไม่ให้มีควันหลุดออกมาได้  แล้วใช้เทอร์โมคับเปอร์วัดอุณหภูมิ
ภายในเตาเผา และอุณหภูมิภายในท่อกลั่น (เหนือช่องเก็บน้้าส้มควันไม้เล็กน้อย) จากนั้นเมื่อสังเกตสีของควัน
ไฟมีสีน้้าตาลปนเทา (ช่วงเริ่มเก็บน้้าส้มควันไม้) ให้ท้าการเปิดให้น้้าเข้าและออกผ่านท่อทองแดงโดยการใช้ปั๊ม
น้้าโซลาร์เซลล์ที่ให้แหล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี ปลายท่อของน้้าออกให้จุ่มไว้ในถังที่บรรจุน้้าอยู่ประมาณ 200  
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L ส่วนปลายของท่อน้้าเข้าก็ให้จุ่มอยู่ในถังน้้าเช่นเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการไหลหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปในระบบ
การแลกเปลี่ยนความร้อน 

  

 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะของท่อใยหินส้าหรับดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ 
 
- เมื่อเกิดหยดน้้าส้มควันไม้หยดแรกให้อ่านอุณหภูมิภายในเตาเผา และอุณหภูมิที่ท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ 

จากใช้เทอร์โมคับเปอร์ที่ได้ติดตั้งไว้ภายในเตาเผาและในท่อเก็บน้้าส้มควันไม้  
   - เมื่อเวลาการเก็บน้้าส้มควันไม้ผ่านไปนานประมาณ 6-8 ชั่วโมง (ข้ึนอยู่กับ

สภาพไม้) หรือสังเกตเห็นควันไฟเป็นสีน้้าตาลปนขาว (ช่วงหยุดเก็บน้้าส้มควันไม้) หรือเมื่อของเหลวที่หยด
ออกมามีลักษณะเป็นยางเหนียวและมีสีด้าให้หยุดเก็บน้้าส้มควันไม้ แล้วอย่างอุณหภูมิภายในเตาเผาแล ะ
ภายในท่อกลั่นอีกครั้ง 

   - บันทึกระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้้าส้มควันไม้ 
- ท้าการศึกษาซ้้าแต่เปลี่ยนเป็นท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ชนิด B, ชนิด C และท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ที่ใช้กัน

ทั่วไป ตามล้าดับ 
   - น้าน้้าส้มควันไม้ดิบที่เก็บได้จากท่อเก็บน้้าส้มควันไม้แต่ละชนิด ได้มาวัด

ปริมาณทั้งหมดของ ๆ เหลว ที่เก็บได้ และตรวจวัดคุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ แล้วน้าไปตั้งทิ้งไว้ใน
กรวยสกัดเป็นเวลา 3 เดือน สังเกตการณ์แยกชั้น 

   - เมื่อครบก้าหนดจะเกิดการแยกชั้นเป็น 3 ส่วน สังเกตการณ์แยกชั้น ท้า
การไขของเหลวในแต่ส่วนของน้้าส้มควันไม้ไปวัดหาปริมาณ แล้วเก็บของเหลวส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนของน้้าส้ม
ควันไม้ไปตรวจหาคุณสมบัติและลักษณะทางกายภาพ ต่อไป  
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       2) ท้าการศึกษาปัจจัยของความชื้นต่อการผลิตน้้าส้มควันไม้ 
- น้าไม้ยูคาลิปตัสที่มีขนาดตามที่เตรียมไว้จ้านวน 3 ชิ้น ไปชั่งน้้าหนัก (ทศนิยม 2 ต้าแหน่ง) แล้ว

บันทึกน้้าหนักของไม้แต่ละชิ้นที่แน่นอน จากนั้นไปตากทิ้งไว้กลางแดดนาน 7 , 14, และ 21 วัน แล้วน้าไม้แต่
ละชิ้นไปชั่งน้้าหนักและบันทึกน้้าหนักที่แน่นอน น้าไปเข้าไปอบทิ้งไว้ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 0C นาน 1 
วัน (หรือจนน้าหนักคงที่) ไปชั่งน้้าหนักและบันทึกน้้าหนักที่แน่นอน แล้วน้าน้้าหนักที่วันได้ไปค้านวณหา
ปริมาณความชื้น (ค่าเฉลี่ย)  

- น้าไม้ที่มีขนาดตามที่เตรียมไว้ และผ่านการตากทิ้งไว้นาน 7 วัน บรรจุลงในเตาเผาถ่าน 200  L ให้
เต็มเตา และด้าเนินกระบวนการไพโรไลซิสไม้ตามขั้นตอนในหัวข้อ 2.1   

   - น้าน้้าส้มควันไม้ดิบที่เก็บได้มาวัดปริมาณทั้งหมดของ ๆ เหลว ที่เก็บได้ 
และตรวจวัดคุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ แล้วน้าไปตั้งทิ้งไว้ในกรวยสกัด นานประมาณ 3 เดือน 
สังเกตการณ์แยกชั้น 

   - เมื่อตั้งทิ้งไว้ครบก้าหนด 3 เดือน เก็บของเหลวส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนของ
น้้าส้มควันไม้ไปหาปริมาณของน้้าส้มควันไม้ได้ ค้านวณหาร้อยละที่ได้เทียบกับน้้าส้มควันไม้ดิบ และศึกษาของ
และลักษณะทางกายภาพ และความถ่วงจ้าเพาะ 

- ท้าการศึกษาซ้้าแต่เปลี่ยนเป็นไม้ที่ผ่านการตากทิ้งไว้นาน 14 วัน และ 21 วัน ตามล้าดับ 
 
       3) ท้าการศึกษาปัจจัยของชนิดของพืชสมุนไพรยืนต้นต่อการผลิตน้้าส้มควันไม้ 
  จากผลการศึกษาข้อที่ 1 และ 2 น้าไม้ท่ีมีความชื้นที่เหมาะสมและชนิดของท่อดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ที่

เหมาะสม มาศึกษาถึงปัจจัยของชนิดของพืชสมุนไพรยืนต้นต่อการผลิตน้้าส้มควันไม้ ซึ่งได้แก่ ไม้มะขาม ไม้ยู
คาลิปตัส ไม้สะเดา ไม้ไผ่ และไม้กระถิน โดยน้าไม้จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น จ้านวน 5 ชนิดนี้ มาตัดให้มีขนาด
ประมาณ ขนาด 15-20 cm แล้วท้าการตากไม้จากชีวมวลพืชสมุนไพรเหล่านี้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม 
จากนั้นน้าไม้จากชีวมวลพืชสมุนไพรแต่ละชนิดไปท้าการหาปริมาณความชื้นที่มีอยู่ในเนื้อไม้ จากนั้นจึงท้าการ
เผาถ่านจากไม้และผลิตน้้าส้มควันไม้ตามข้ันตอนและวิธีการดังกล่าวขั้นต้น  

   น้าน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้จากชีวมวลของพืชสมุนไพรที่ศึกษาทั้งหมด มาวัด
ปริมาณทั้งหมดของ ๆ เหลว ที่เก็บได้จากพืชสมุนไพรแต่ละชนิด แล้วน้าไปตั้งทิ้งไว้ในกรวยสกัดเป็นเวล า 3 
เดือน สังเกตการณ์แยกชั้น จากนั้นเมื่อครบก้าหนดจะเกิดการแยกชั้นเป็น 3 ส่วน ท้าการไขของเหลวในแต่ส่วน
ของน้้าส้มควันไม้ไปวัดหาปริมาณ แล้วเก็บของเหลวส่วนกลาง ซึ่งเป็นส่วนของน้้าส้มควันไม้ไปตรวจหาลักษณะ
ปรากฎ และความถ่วงจ้าเพาะ ของน้้าส้มควันไม้ จากนั้นท้าการค้านวณหาร้อยละของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จาก
การไพโรไลซิสไม้จากพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

 
             4) ท้าการศึกษาการท้าให้น้้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ขึ้น 
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  ท้าการศึกษาการท้าน้้าส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์ขึ้น ผ่านวิธีการ 3 วิธีได้แก่ วิธีการที่ 1) การแช่ทิ้ง
ไว้ในถ่านกัมมันต์ (โดยใช้อัตราส่วน 1:1 โดยน้้าหนักของน้้าส้มควันไม้ต่อน้้าหนักถ่านกัมมันต์)  วิธีการที่ 2) การ
กรองด้วยคอลัมน์บรรจุถ่านกัมมันต์ และวิธีการที่ 3) การกลั่นด้วยเครื่องกลั่น โดยในการศึกษาในขั้นตอนนี้ใช้
ตัวอย่างน้้าส้มควันไม้จากไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งจากการศึกษาก่อนหน้าข้างต้น จากนั้นน้าน้้าส้มควันไม้ที่ผ่านการ
ท้าให้บริสุทธิ์แต่ละวิธีไปศึกษาลักษณะทางกายภาพ ปริมาณน้้ามันดิน ความหนาแน่น ความถ่วงจ้าเพาะ พีเอช 
และปริมาณกรดทั้งหมดของน้้าส้มควันไม้ โดยท้าการศึกษาเปรียบเทียบกับน้้าส้มควันไม้ที่ไม่ผ่านการบ้าบัด 
(น้้าส้มควันไม้ท่ีได้จากการแยกชั้นตามวิธีการปกติ) ดังนี้ 

ก) การหาลักษณะปรากฎของน้้าส้มควันไม้ 
            น้าน้้าส้มควันไม้ตัวอย่างที่เตรียมได้ใส่ลงไปในกระบอกตวงขนาด 500 mL จากนั้นสังเกต

ลักษณะสี และลักษณะทางกายภาพทั่วไปของน้้าส้มควันไม้ บันทึกสิ่งทีสังเกตเห็นได้ 
ข) การหาปริมาณน้้ามันดิน 
             อบถ้วยระเหยที่อุณหภูมิ 100 0C เป็นเวลา 30 นาที แล้วน้าไปชั่งน้้าหนักที่แน่นอนด้วย

เครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง บันทึกค่าที่ได้ จากนั้นท้าการปิเปตน้้าส้มควันไม้มา 25 mL ใส่ในถ้วยระเหย แล้วน้าถ้วย
ระเหยที่ใส่น้้าส้มควันไม้นี้ไปท้าการระเหยจนน้้าระเหยออกไปหมด แล้วจึงน้าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 
150 0C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในตู้ควบคุมความชื้น แล้วจึงน้าไปชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่ง 4 ต้าแหน่ง 
บันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วท้าการอบซ้้าท่ีอุณหภูมิ 150 0C เป็นเวลานาน 3 h อีกครั้งหนึ่ง บันทึกค่าที่อ่านได้ แล้ว
น้าไปหาค่าเฉลี่ย ท้าการค้านวณหาปริมาณน้้ามันดินจากผลต่างของน้้าหนักของสารตัวอย่างและถ้วยระเหยที่
บันทึกได้ลบด้วยน้้าหนักของถ้วยระเหย 

ค) การหาค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ 
             น้าน้้าส้มควันไม้ตัวอย่างที่เตรียมได้ใส่ลงไปในกระบอกตวงขนาด 500  mL จากนั้นน้า

ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจ้าเพาะ หย่อนลงไปในสารละลายน้้าส้มควันไม้ในกระบอกตวงนั้น แล้วอ่านค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะจากสเกลของไฮโดรมิเตอร์ บันทึกค่าที่อ่านได้ 

ง) การหาค่าความหนาแน่นของน้้าส้มควันไม้ 
              ท้าการอบขวดพิคโนมิเตอร์พร้อมฝาให้แห้งสนิท จากนั้นน้าไปชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่ง

ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง แล้วบันทึกค่าน้้าหนักที่ได้ น้าน้้าส้มควันไม้ตัวอย่างเทใส่ลงไปในขวดพิคโนมิเตอร์จนเต็ม 
ปิดฝา แล้วใช้กระดาษทิชชูเช็ดโดยรอบขวดให้แห้ง แล้วน้าไปชั่งหาน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง 
บันทึกน้าหนักที่ได้ ค้านวณหาผลต่างของน้้าหนักเพ่ือหาน้้าหนักของน้้าส้มควันไม้ตัวอย่างที่ใช้  แล้วค้านวณหา
ความหนาแน่น (D = m/V) ของน้้าส้มควันไม้จากน้้าหนักของน้้าส้มควันไม้ 

จ) การหาพีเอชของน้้าส้มควันไม้ 
              น้าน้้าส้มควันไม้ตัวอย่างที่เตรียมได้ใส่ลงไปในบิกเกอร์ขนาด 50 mL แล้วน้้าไปวัดค่าพี

เอชของน้้าส้มควันไม้โดยใช้พีเอชมิเตอร์ (pH meter, GC700, EUTECH Singapore) ที่อุณหภูมิห้อง บันทึก
ค่าท่ีอ่านได ้
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ฉ) การหาค่าปริมาณกรดทั้งหมด (total acid) 
              การหาปริมาณกรดทั้งหมด (ซึ่งโดยองค์ประกอบของกรดส่วนใหญ่ในน้้าส้มควันไม้เป็น

กรดแอซิติก) ท้าโดยการปิเปตน้้าส้มควันไม้มา 10 mL มาเจือจางให้มีความเข้มข้นลดลง 10 เท่าด้วยน้้ากลั่น 
แล้วน้าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซค์ โดยใช้ 1% Phenolphthalein เป็นสารอินดิเค
เตอร์ และน้าผลการไทเทรตที่ได้ไปค้านวณหาความเข้มข้นของกรดทั้งหมดในน้้าส้มควันไม้ ท้าการทดลองซ้้า 3 
ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย 

 
3. การศึกษาคุณภาพของถ่านที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าส้มควันไม้ 
 การวิเคราะห์หาค่าความร้อนของถ่านท้าโดยการใช้เครื่องบอมคาร์ลอริมิเตอร์ (Bomb calorimeter, 

Autobomb, Gallenkamp United Kingdom)  
 

ผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาที่ได้ในแต่ละข้ันตอน เป็นดังนี้ 
 
1. ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตถ่านและน ้าส้มควันไม้ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน 
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตถ่านและน้้าส้มควันไม้จากการสัมภาษณ์ในเบื้องต้นจาก

ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเตาเผาถ่านและการผลิตน้้าส้มควันไม้ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ้านวน 4 ท่าน ได้แก่ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนบ้านโนนแดง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนต้าบลทุ่งสมอ ประธานศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเขาค้อ และปราชญ์ชาวบ้านด้านการผลิตน้้าส้มควันไม้ ตลอดจนการลงส้ารวจในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง 
อ้าเภอหล่มสักและอ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลที่ได้สรุปได้ดังนี้  

- ด้านชนิดของเตาเผาถ่านที่มีการผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนในการผลิตถ่านของกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มชาวบ้านที่มีใช้กันอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์อาจแบ่งได้ดังนี้คือ เตาหลุมกลบ เตาเผาถ่านที่ผลิต
จากถังน้้ามัน 200 L เตาอิฐก่อ เตาดินเหนียวก่อ และเตาอิวาเตะ โดยจากการส้ารวจการสร้างเตาเผาถ่านและ
การผลิตถ่านของกลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเตาเผาถ่าน
แบบหลุมกลบ เตาดินเหนียวก่อ เตาเผาถ่านจากถังน้้ามัน 200 L เตาอิฐก่อ และเตาอิวาเตะ ตามล้าดับ โดยเตา
หลุมกลบ มักท้าโดยการขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง x ยาว x ลึก ประมาณ 2 m x 3 m x 0.5 m ผนังเตาก่อด้วย
อิฐมอญ ดินเหนียวและทรายละเอียด มีการท้าปล่องควันด้านข้าง 3 ปล่อง และช่องส้าหรับจุดไฟ 1 ช่อง รอบ
เตา ต่อกับหลุมส้าหรับเผาถ่าน โดยเตาในลักษณะนี้มีข้อดีคือท้าได้ง่ายลงทุนต่้าและลงทุนไม่สูง ใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่การเผาถ่านจนถึงการเก็บถ่านประมาณ 2 วัน แต่ก็มีข้อเสียคือขั้นตอนในการผลิตถ่านต้องใช้เทคนิค
เฉพาะมากถึงจะได้ถ่านที่มีคุณภาพดี และไม่เหมาะส้าหรับการเผาถ่านที่ต้องการน้้าส้มควันไม้ในปริมาณมาก 

เตาเผาถ่านจากถังน้้ามัน 200 L โดยใช้ถังน้้ามันขนาด 200 L เป็นตัวเตามีทั้งแบบแนวตั้งและ
แนวนอน ซึ่งจะมีห้องส้าหรับการจุดไฟด้านข้าง (เตาน้อง) โครงสร้างของเตาช่วยในการไหลเวียนของอากาศ
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และความร้อนได้ดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทุนผลิตเตาไม่สูงมากนัก และสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้จาก
กระบวนการเผาถ่านได้ในปริมาณมาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่การเผาถ่านจนถึงการเก็บถ่านประมาณ 2 วัน  

เตาอิฐก่อ เป็นเตาส้าหรับเผาถ่านที่นิยมใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนในเชิงการค้า มีความจุ สูง มี 
ผนังเตาท้าด้วยอิฐมอญ นิยมใช้ในการเผาถ่านจากทั้งไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้มะขาม ไม้ยูคาลิปตัส 
และไม้ไมยราบ ข้อดีของเตาประเภทนี้คือ มีความคงทน เผาถ่านได้คุณภาพดี สามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ แต่ก็
มีข้อเสียคือ ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง เคลื่อนย้ายไม่ได้ ใช้พ้ืนที่ในการสร้างเตามาก และใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่การเผาถ่านจนถึงการเก็บถ่านนานประมาณหนึ่งอาทิตย์ 

เตาดินเหนียวก่อ เป็นเตาเผาถ่านที่ท้ามาจากการใช้ดินเหนียวก่อ โดยผนังเตาส่วนหนึ่งอยู่บนดินและ
อีกส่วนหนึ่งขุดลึกลงไปต่้ากว่าระดับผิวดิน การก่อเตาจะมีรูปทรงคล้ายกับจอมปลวก มีปล่องควันต่อออกมา
จากด้านล่างฐานเตาด้านข้าง และมีการขุดช่องส้าหรับการจุดไฟด้านหน้าและเชื่อมไปยังห้องเผาถ่าน มีต้นทุน
ไม่สูงมากนัก เผาถ่านได้ในปริมาณมาก สามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ แต่ก็มีข้อเสียคือเคลื่อนย้ายไม่ได้ มีอายุ
การใช้งานไม่นานมากนัก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่การเผาถ่านจนถึงการเก็บถ่านนานประมาณหนึ่งอาทิตย์ 

เตาอิวาเตะ เป็นเตาเผาถ่านที่ผลิตถ่านได้ในคุณภาพสูง มีต้นก้าเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นมีรูปทรงของ
เตาเป็นแบบหยดน้้ามีปล่องควัน 1 ปล่อง มีความสูงน้อยกว่าเตาอิฐของไทย มีโครงสร้างของเตาช่วยให้สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศภายในเตาได้อย่างดี  มีข้อดีคือได้ถ่านคุณภาพสูงในปริมาณมาก 
ถ่านที่ได้ให้ค่าความร้อนสูง สามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ในปริมาณมาก มีอายุการใช้งานนาน แต่ใช้งบประมาณ
ในการลงทุนก่อสร้างแพงมาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่การเผาถ่านจนถึงการเก็บถ่านนานประมาณหนึ่งอาทิตย์ 

- ด้านการผลิตน้้าส้มควันไม้พบว่าส่วนใหญ่แล้วการผลิตน้้าส้มควันไม้จะเก็บได้จากกระบวนการเผา
ถ่านในช่วงระหว่างการเกิดควันบ้าซึ่งมีควันไฟเป็นสีขาวปนเหลืองอ่อน (เป็นช่วงของการเริ่มขั้นตอนของการ
เปลี่ยนสภาพจากไม้ไปเป็นถ่าน) และหยุดเก็บน้้าส้มควันไม้ในช่วงของควันจากปล่องออกมาเป็นสีน้้าตาลปน
ขาว (เป็นช่วงของการเปลี่ยนสภาพเป็นถ่านเกิดขึ้นสมบูรณ์) โดยในช่วงแรกจะเป็นน้้าส้มควันไม้ที่มีน้้าปน
ออกมาในปริมาณมาก ในขณะที่ช่วงท้ายของการเก็บน้้าส้มควันไม้จะมีสารน้้ามันดินปนออกมาด้วย ดังนั้นใน
การเก็บน้้าส้มควันไม้เพ่ือให้ได้น้้าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพดีควรต้องเก็บในช่วงของการเกิดน้้าส้มควันไม้อย่าง
เหมาะสม และหยุดเก็บน้้าส้มควันไม้ทันทีหากเริ่มมีของเหลวสีน้้าตาลด้าที่มีลักษณะหนืดไหลออกมา ส้าหรับ
เตาเผาถ่านที่นิยมน้ามาใช้ในการเผาถ่านควบคู่ไปกับการเก็บน้้าส้มควันไม้ในปัจจุบันคือ เตาเผาถ่านจากถัง
น้้ามัน 200 L และเตาเผาถ่านดินเหนียวก่อ เนื่องจากใช้ต้นทุนในการท้าไม่สูงมากนักและสามารถเก็บน้้าส้ม
ควันไม้ได้ โดยน้้าส้มควันไม้ดิบที่พ่ึงได้จากการเผาถ่านยังไม่สามารถน้าน้้าส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่
ต้องตั้งทิ้งไว้เพ่ือให้เกิดการแยกชั้นเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งส่วนที่แยกชั้นออกมาล่างสุดหรือพวกเศษตะกอนและ
น้้ามันดิน ที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นสีด้า ส่วนชั้นของเหลวที่อยู่ส่วนกลางคือน้้าส้มควันไม้ซึ่งเป็นของเหลวที่มี
ลักษณะเป็นสีน้้าตาลอ่อน ส่วนของเหลวชั้นบนสุดคือน้้ามันใส ( light oil) ที่มีลักษณะเป็นของเหลวลอยอยู่
เหนือชั้นของน้้าส้มควันไม้ ส้าหรับการน้าน้้าส้มควันไม้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอินทรีย์นั้นสามารถท้าได้
หลายวิธีขึ้นกับความต้องการในการน้าไปใช้ประโยชน์ เช่น น้้าไปใช้ในการก้าจัดวัชพืช ไล่แมลง ฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย ปรับปรุงคุณภาพดิน และน้าไปใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น 
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(ก)                                                 (ข) 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างของเตาเผาถ่านที่ใช้ในการผลิตน้้าส้มควันไม้ (ก) และน้้าส้มควันไม้ท่ีได้ (ข) 
 
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ตลอดจนศึกษาคุณภาพของถ่านที่ได้จากการ

พัฒนาการผลิตน้้าส้มควันไม้จากกระบวนไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรยืนต้นในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านเกษตรอินทรีย์ ผลการศึกษาที่ได้เป็นดังนี้  
 
       2. ผลการศึกษาการเตรียมน ้าส้มควันไม้จากการไพโรไลซิสพืชสมุนไพร 
 จากการออกแบบเตาเผาถ่านเพ่ือใช้ในงานวิจัยนี้ได้ท้าการออกแบบและจัดท้าเตาเผาถ่านเพ่ือใช้ในการ
ผลิตน้้าส้มควันไม้จากถังน้้ามันขนาด 200 L และได้ใช้ท่อใยหินที่ท้าการดัดแปลงโดยเพิ่มระบบการแลกเปลี่ยน
ความร้อนลงไปเพื่อช่วยในการดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ โดยท่อชนิด A, B และ C เป็นท่อที่ท้าการเจาะรูเพ่ือเก็บ
น้้าส้มควันไม้ขนาด  2 x 4 cm ให้มีระยะห่างจากปลายท่อเท่ากับ 30 cm, 60 cm และ 90 cm จากการ
ตรวจวัดอุณหภูมิภายในเตาเผาถ่านและท่อดักกลั่นน้้าส้มควันไม้ ในแต่ละช่วงตั้งแต่ช่วงของการเกิดควันบ้าไป
จนถึงช่วงหยุดเก็บน้้าส้มควันไม้ ที่สัมพันธ์กับปริมาณและคุณภาพของน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ พบว่าการเก็บ
น้้าส้มควันไม้โดยใช้ท่อดักน้้าส้มควันไม้แบบทั่วไป จะท้าได้เมื่ออุณหภูมิภายในเตาเผาอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 320-
350 0C โดยจะมีอุณหภูมิในท่อดักเก็บน้้าส้มควันไม้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 350-380 0C และมีอุณหภูมิในท่อดัก
เก็บท่ีหยุดเก็บน้้าส้มควันไม้ที่ช่วงอุณหภูมิ 150-170 0C เมื่อใช้ท่อกลั่นที่มีท่อทองแดงซ่ึงท้าให้มีน้้าเย็นไหล
ผ่านภายในท่อของท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ชนิด A, B และ C จะท้าให้มีอุณหภูมิภายในท่อกลั่นลดลงตามล้าดับ 
เมื่อใช้ระยะเวลาในการเก็บน้้าส้มควันไม้นาน 4 ชั่วโมงพบว่า ท่อชนิด A จะสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ใน
ปริมาณมากท่ีสุดและมีค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้สูงกว่าน้้าส้มควันไม้ที่เก็บได้โดยการใช้ท่อเก็บ
น้้าส้มควันไม้แบบทั่วไป ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยของอุณหภูมิที่มีผลต่อการดักเก็บน้้าส้มควันไม้ 

ปัจจัยที่ศึกษา 
ชนิดของท่อเก็บน้้าส้มควันไม้ 

แบบทั่วไป ชนิด A ชนิด B ชนิด C 
อุณหภูมิภายในเตาเผา 0)C(  
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-ช่วงสีของควันเป็นสีขาวปนเหลือง  
)ช่วงเกิดควันบ้า(  

320-350  320-350  320-350  320-350  

-ช่วงสีของควันเป็นสีน้้าตาลปนเทา  
)ช่วงเริ่มเก็บน้้าส้มฯ(  

320-3 8 0  320-3 8 0  320-3 8 0  320-3 8 0  

-ช่วงสีของควันเป็นสีน้้าตาลปนขาว  
)ช่วงหยุดเก็บน้้าส้มฯ(  

430-450  430-450 430-450 430-450 

อุณหภูมิภายในท่อกลั่น 0)C(  
-ช่วงสีของควันเป็นสีขาวปนเหลือง  

)ช่วงเกิดควันบ้า(  
82-85  75-83  68-78  62-74  

-ช่วงสีของควันเป็นสีน้้าตาลปนเทา  
)ช่วงเริ่มเก็บน้้าส้มฯ(  

350-380  310-370  280-320  263-310  

-ช่วงสีของควันเป็นสีน้้าตาลปนขาว  
)ช่วงหยุดเก็บน้้าส้มฯ(  

150-170  140-165  135-162  130-158 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้้าส้มควันไม้ (ชั่วโมง) 4 4 4 4 
ปริมาณของน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ (mL) 1150  1380  950  740  
ค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ 1.018 1.024 1.010 1.005 

จากการศึกษาพบว่าไม้ที่ผ่านการตากแดดทิ้งไว้ 7, 14 และ 21 วัน มีความชื้นร้อยละ 65.1, 42.8 และ 
18.4 ตามล้าดับ โดยปริมาณความชื้นในไม้ผลต่อระยะเวลาในการเกิดควันบ้าและระยะเวลาในการเก็บน้้าส้ม
ควันไม้ คือ ไม้ที่มีความชื้นน้อยจะมีระยะเวลาในการเกิดควันบ้าและระยะเวลาในการเก็บน้้าส้มควันไม้สั้นกว่า
ไม้ที่มีปริมาณความชื้นสูง ปริมาณน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ (ผ่านการตั้งทิ้งไว้เพ่ือให้เกิดการแยกชั้น 3 เดือน แล้ว) 
ของไม้ที่มีความชื้นสูงจะมีปริมาณมากกว่าไม้ที่มีความชื้นต่้า แต่มีค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ที่ได้ต่้า
กว่า ซึ่งในกระบวนการไพโรไลซิสไม้ที่มีความชื้นที่แตกต่างกันนี้ เมื่อหาปริมาณร้อยละของถ่านที่เป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากการผลิตน้้าส้มควันไม้นี้พบว่าไม้ที่มีความชื้นน้อยกว่างจะมีร้อยละของปริมาณถ่านที่ได้สูงกว่า ดัง
แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยของความชื้นที่มีผลต่อการดักเก็บน้้าส้มควันไม้ 

ปัจจัยที่ศึกษา 
จ้านวนวันที่ตากไม้ทิ้งไว้แล้วจึงน้าไปเผาถ่าน 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 
ร้อยละความชื้นในเนื้อไม้ 65.1 42.8 18.4 
ระยะเวลาในการเกิดควันบ้า (ชั่วโมง( 8 7 5 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บน้้าส้มฯ (ชั่วโมง( 6 5 4 
ปริมาณของน้้าส้มควันไม้ดิบที่ได้ (mL) 930 918 820 
ความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ที่ได้ 1.005 1.008 1.012 
ร้อยละของปริมาณถ่านที่ได้ 22 25 32 
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จากผลการศึกษาปัจจัยของชนิดของไม้จากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดักเก็บน้้าส้มควันไม้
พบว่าการผลิตน้้าส้มควันไม้จากไม้ของพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความชื้นของไม้อยู่ในช่วงร้อยละ 17.2-18.8 
จะได้ปริมาณของเหลวทั้งหมดที่เก็บได้ในช่วงของการเก็บน้้าส้มควันไม้อยู่ในช่วง 1 ,150-1,320 mL ซึ่งเมื่อท้า
การทิ้งไว้ให้เกิดการแยกชั้นนาน 3 เดือน จะได้ปริมาณของน้้าส้มควันไม้ที่ได้อยู่ในช่วง 750-882 mL คิดเป็น
ร้อยละประมาณ 65.2-69.1 โดยน้้าส้มควันไม้ที่ได้จะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยู่ในช่วง 1.009-1.024 โดยไม้
กระถินมีร้อยละของน้้าส้มควันไม้ที่ได้สูงสุด รองลงมาได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้สะเดา และไม้มะขาม 
ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงปัจจัยของชนิดของไม้จากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดักเก็บน้้าส้มควันไม้ 

ปัจจัยที่ศึกษา 
ค่าท่ีได้จากการศึกษาการผลิตน้้าส้มควันไม้จากไม้ชนิดต่าง ๆ 

ไม้มะขาม ไม้กระถิน ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้สะเดา 
ร้อยละความชื้นในเนื้อไม้ 17.2 18.5 17.8 18.8 17.5 
ปริมาณของๆ เหลวทั้งหมดท่ีได้ (mL) 1,150 1,200 1,250 1,320 1,180 
ปริมาณของน้้าส้มควันไม้ที่ได้  (mL) 750 830 850 882 785 
ร้อยละของน้้าส้มควันไม้ที่ได้ 65.2 69.1 68.0 66.8 66.5 
ค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มฯ 1.009 1.012 1.024 1.014 1.011 

 
 จากผลการศึกษาวิธีการบ้าบัดน้้าส้มควันไม้ที่มีผลต่อคุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้ พบว่าการเก็บน้้าส้ม
ควันไม้ก่อนการบ้าบัดจะมีลักษณะสีน้้าตาลเข้ม มีปริมาณน้้ามันดิน 2.5097 g มีค่าความถ่วงจ้าเพาะ 1.012 มี
ค่าความหนืด 12 มิลลิปาสคาล-วินาทีและมีค่าพีเอชประมาณ 3.2 เมื่อท้าการบัดบัดโดยวิธีการต่าง ๆ แล้ว
พบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ผ่านการบ้าบัดมีลักษณะเป็นสีน้้าตาลอ่อน มีปริมาณน้้ามันดินลดลงอย่างมากโดยการกลั่น
จะท้าให้มีปริมาณน้้ามันดินลดลงมากท่ีสุด น้้าส้มควันได้จากการบ้าบัดมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.998-1.061 
g/cm3 และมีความถ่วงจ้าเพาะอยู่ในช่วง 0.983-1.036 ซึ่งน้้าส้มควันไม้ที่ผ่านการบ้าบัดโดยการผ่านคอลัมน์
ของถ่านกัมมันต์จะมีความหนาแน่นและความถ่วงจ้าเพาะน้อยที่สุด ในขณะที่วิธีการกลั่นมีค่ามากที่สุด 
สารละลายที่ได้มีค่าความหนืดอยู่ในช่วง 8-12 mPa-s มีค่าพีเอชของน้้าส้มควันไม้อยู่ในช่วง 3.04-6.82 โดย
วิธีการผ่านคอลัมน์ของถ่านกัมมันต์จะมีค่าพีเอชของน้้าส้มควันไม้สูงสุด ในขณะที่การกลั่นท้าให้ได้น้้าส้มควันไม้
ที่มีค่าพีเอชต่้าสุด โดยน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการใช้ถ่านกัมมันต์ช่วยในการแยกชั้นจะมีค่าความหนาแน่น ความ
ถ่วงจ้าเพาะ ความหนืด และค่าพีเอช ไม่แตกต่างจากน้้าส้มควันไม้เริ่มต้นมากนัก แต่ใช้ระยะเวลาในการแยก
ชั้นสั้นกว่าคือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ก็จะสังเกตเห็นการแยกชั้นได้ ดังแสดงได้ในตารางที่ 4 

 

 

ตารางท่ี 4 วิธีการบ้าบัดน้้าส้มควันไม้ที่มีผลต่อคุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้ 
ปัจจัยที่ศึกษา วิธีปกติ วิธีการที่ 1 วิธิการที่ 2 วิธีการที่ 3 
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ลักษณะปรากฏ สีน้้าตามเข้ม สีน้้าตาลอ่อน สีน้้าตาลอ่อน สีน้้าตาลอ่อน 
ปริมาณน้้ามันดิน )g( 2.5097 0.7822 0.1352 0.0246 
ความหนาแน่น (g/cm3) 1.016 1.022 0.998 1.061 
ความถ่วงจ้าเพาะ 1.012 1.014 0.983 1.036 
ความหนืด (mPa-s) 12 12 8 8 
ค่าพีเอชของน้้าส้มควันไม้ 3.20 3.15 6.82 3.04 

จากผลการศึกษาค่าพีเอช และค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ที่ผลิตได้จากการไพโรไลซิสชีวมวล
ไม้จากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ จ้านวน 5 ชนิด ดังตารางที่ 5 พบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ได้มีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 2.5-3.4 
และมีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยู่ในช่วง 1.009-1.024 ซึ่งค่ามาตรฐานของน้้าส้มควันไม้ได้ก้าหนดไว้ที่ค่าพีเอช 1.5-
2.8 และค่าความถ่วงจ้าเพาะที่สูงกว่า 1.001 โดยจากการศึกษาพบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้ไผ่จะ
มีค่า พีเอชต่้าที่สุดและมีค่าความถ่วงจ้าเพาะสูงที่สุด และน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้มะขามจะมีค่าพี
เอชสูงที่สุดในขณะที่มีค่าความถ่วงจ้าเพาะน้อยที่สุด โดยสภาพความเป็นกรดของน้้าส้มควันไม้ที่มีค่าแตกต่างกัน
ดังแสดงได้ในตารางที่ 6 นั้นอาจเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางเคมีของปริมาณองค์ประกอบเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส และลิกนิน ที่มีอยู่ในปริมาณแตกต่างกันของไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งไม้เนื้ออ่อนจะมี
ปริมาณของเซลลูโลสท่ีสูงกว่าไม้เนื้อแข็งแต่มีปริมาณของเฮมิเซลลูโลสและลิกนินที่น้อยกว่าไม้เนื้อแข็ง โดยเมื่อ
เซลลูโลสได้รับความร้อนจนถึงขั้นที่สามารถเกิดการสลายตัวได้ก็จะเกิดการสลายตัวไปเป็นสารประกอบที่มีสภาพ
เป็นกรดได้ ในขณะที่เฮมิเซลลูโลสและลิกนินซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่าก็จะสามารถสลายตัวไป
เป็นสารประกอบอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล และแอลดีไฮด์ ได้   

ตารางที่ 5  ค่าพีเอช และค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้จากพืชสมุนไพรชนิดต่าง 
ๆ  

ชนิดของน้้าส้มควันไม้ ค่าพีเอช ค่าความถ่วงจ้าเพาะ 

น้้าส้มควันไม้จากไม้มะขาม 3.4 1.009 
น้้าส้มควันไม้จากไม้กระถิน 3.0 1.012 

น้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ 2.5 1.024 
น้้าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส 2.9 1.014 

น้้าส้มควันไม้จากไม้สะเดา 3.2 1.011 
ตารางที่ 6 ปริมาณของกรดทั้งหมดในน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสไม้จากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ   

ชนิดของน้้าส้มควันไม้ ปริมาณกรดทั้งหมด (โมลาร์) 

น้้าส้มควันไม้จากไม้มะขาม 0.126 
น้้าส้มควันไม้จากไม้กระถิน  0.154 

น้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ 0.212 
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น้้าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส 0.184 
น้้าส้มควันไม้จากไม้สะเดา 0.137 

จากผลการศึกษาพบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวลจากไม้ไผ่มีปริมาณกรดทั้งหมด (โดย
กรดส่วนใหญ่คือ กรดอะซิติก) สูงสุด รองลงมาได้แก่ น้้าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระถิน ไม้สะเดา และไม้
มะขาม ตามล้าดับ 
 
 3. การศึกษาคุณภาพของถ่านที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน ้าส้มควันไม้ 

 จากการศึกษาน้าถ่านที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสของไม้จากพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ไปศึกษาค่า
ความร้อน High Heating Value (HHV) ของถ่านที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการไพโรไลซิส โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ค่าความร้อนด้วยเครื่องบอมคาลอริมิเตอร์พบว่าถ่านจากไม้ชนิดต่าง ๆ  มีค่าปริมาณความร้อนสูง 
(HHV) ซึ่งหาได้จากการวิเคราะห์หาค่าปริมาณความร้อนโดยใช้เครื่องบอมคาลอริมิเ ตอร์ มีค่าอยู่ในช่วง 
16.9391 MJ/kg ถึง 17.8862 MJ/kg หรือคิดเป็น 4,048 kcal/kg ถึง 4,274 kcal/kg โดยพบว่าถ่านที่ได้จาก
ไม้มะขามมีค่าปริมาณความร้อนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ถ่านจากไม้กระถิน ถ่านจากไม้สะเดา ถ่านจากไม้ยูคา
ลิปตัส และถ่านจากไม้ไผ่ ตามล้าดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การผลิตน้้าส้มควันไม้จากกระบวนการไพโรไลซิสชีวมวลจากพืชสมุนไพรยืนต้นจ้านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
ไม้มะขาม ไม้สะเดา ไม้กระถิน ไม้ไผ่ และไม้ยูคาลิปตัส โดยใช้เตาเผาถ่านแบบแนวนอนและท้าการดัดแปลงท่อ
ใยหินเพื่อใช้เป็นท่อดักน้้าส้มควันไม้โดยมีระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อร่วมด้วย พบว่าพืชสมุนไพร
ยืนต้นทุกชนิดที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการน้ามาใช้ผลิตน้้าส้มควันไม้และถ่านได้ โดยปัจจัยของ
อุณหภูมิในท่อกลั่น ความชื้นของไม้ และชนิดของไม้มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้้าส้มควันไม้ ตลอดจน
ถ่านที่ได้ จากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในท่อเก็บน้้าส้มควันไม้จะช่วยให้เก็บน้้าส้มควันไม้ได้
ในปริมาณมากกว่าและได้น้้าส้มควันไม้ที่มีคุณภาพดีกว่าการใช้ท่อเก็บน้้าส้มควันไม้แบบทั่วไป โดยไม้กระถินมี
ร้อยละของน้้าส้มควันไม้ที่ได้สูงสุด รองลงมาได้แก่ ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้สะเดา และไม้มะขาม ตามล้าดับ 
นอกจากนี้การใช้ถ่านกัมมันต์สามารถช่วยให้เกิดแยกชั้นของน้้าส้มควันไม้ดิบได้เร็ว จากการศึกษาสมบัติของ
น้้าส้มควันไม้ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสพืชสมุนไพรจ้านวน 5 ชนิด พบว่าน้้าส้มควันไม้ที่ได้มีค่าพีเอชอยู่
ในช่วง 2.5-3.4 และมีค่าความถ่วงจ้าเพาะอยู่ในช่วง 1.009-1.024 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าปริมาณความร้อน
ของเชื้อเพลิงถ่านที่ได้ของไม้ทุกชนิดอยู่ในช่วงประมาณ 13-18 MJ/kg ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจน้าไปใช้
ประโยชน์ของน้้าส้มควันไม้ทางด้านการเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมได้ต่อไป ตลอดจนน้้าส้มควันไม้ที่ได้และถ่าน
ไม้ที่ได้สามารถน้าไปใช้ผลิตเพ่ือจ้าหน่ายในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนที่สร้างรายได้เพ่ิมให้กลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ที่สนใจทั่วไปได้  

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้วิจัยใคร่จะขอขอบพระคุณ ส้านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจาก วช. 
โปรแกรมสาขาวิชาเคมี และศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ที่เอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์  เครื่องมือ และสถานที่ในการด้าเนินงานวิจัย 
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