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น้ำสมควนัไม (Wood Vinegar or Pyroligneous
acid) เปนของเหลวที่เปนผลพลอยไดจากการเผาถานใน
สภาพอับอากาศ (Airless Condition) โดยไดจาก
แกส(ควัน)ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม (Pyrolysis)
เมื่อผานความเย็นจะรวมตัวกลั่นเปนของเหลว (Liquor)
สีน้ำตาลออนปนแดงหรือเรียกวา น้ำสมควันไม การใช
ประโยชนจากน้ำสมควนัไมจากอดตีถงึปจจบุนัมีการใชมาก
มายหลายสาขา เชนเปนสารฆาเชื้อ (sterilizing agent)
เปนสารดบักลิน่ (deodorizer)และดานการแพทย(medical
sciences) ทั้งนี้น้ำสมควันไมมีสวนประกอบดวยน้ำ
ประมาณ 80-90 เปอรเซน็ตและมสีารประกอบอนิทรยีตางๆ
กวา 200 ชนดิ เชน acetic ประมาณ 3 %, formaldehyde,
ethyl-n-valerate, furfural, methyl alchohol, acetone,
aldehydes, phenol, tar เปนตน (Xinxi, 2004) ในดาน
การเกษตรเริ่มมีการใชมากขึ้นเปนสารปรับปรุงดินสาร
ปองกนักำจดัศตัรพูชื เปนสารเรงการเจรญิเตบิโต (plant
growth accelerating substances) และใชควบคมุการ
เจรญิเตบิโตของพชื (plant growth regulator) หรอืเปน
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช (growth inhibiting)
(International Bio-Energy, 2003) แตในดานวชิาการหรอื
การวจิยัเกีย่วกบัการเกษตรยงัอยใูนวงแคบ ปจจบุนัพอสรปุ
ไดดังตอไปนี้


⌫

การเก็บน้ำสมควันไมเพื่อใชในการเกษตรที่มี
คณุภาพและปลอดภยั ควรเกบ็เมือ่ทำการเผาไมมอีณุภมูสิงู
มากกวา 300 องศาเซลเซยีส และอณุหภมูสิงูไมเกนิ 425
องศาเซลเซยีส หรอือณุหภมูทิีป่ากปลองควนัไฟสงูกวา 80
องศาเซลเซยีส แตไมเกนิ 150 องศาเซลเซยีส ทัง้นีท้ีอ่ณุหภมูิ
ต่ำกวา 80 องศาเซลเซยีส เปนควนัทีไ่ลความชืน้หรอืคาย
ความชื้น (Dehydration) จะไดสารประกอบที่เกิดจาก
เฮมเิซลลโูลส (Hemicellulose) และ เซลโลโลส (Cellulose)
ซึง่เปนสารทีเ่ปนประโยชนนอยในการนำไปใชประโยชน แต
ถาเก็บที่อุณหภูมิสูงเกิน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งควันมีสี
น้ำเงนิหรอืเปนควนัใส จะทำใหน้ำมนัดนิ (Tar) สลายตวั
ทำใหเกดิสารอนิทรยีทีก่อมะเรง็ เชน สาร Benzopyrene,
Dibenzanthracenementyl, Cholinsrene ในชวงอณุหภมูิ
80-150 องศาเซลเซยีสควนัทีเ่กดิขึน้มสีขีาวขนุ มกีลิน่ฉนุ
อยางรุนแรง เพราะเกิดจากไมเริ่มกลายเปนถานหรือเกิด
ปฏกิริยิาคายความรอน (Exothermic reaction)  คณุสมบตัิ
ของน้ำสมควนัไมทีด่คีวรมคีาความเปนกรดดาง อยใูนชวง
2.0-3.2 สวนคาความถวงจำเพาะ (Specific gravity) ควร
มีคาอยูในชวง 1.007-1.024 (พุฒินันท, 2546; สมาคม
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เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม, 2547) เมือ่ทำการเกบ็น้ำสมควนัไม
ไดแลวควรทำใหตกตะกอนแยกชั้นโดยทิ้งไวประมาณ
3 เดอืนจะไดของเหลวอย ู 3 ชัน้ ซึง่ชัน้ที ่ 1 จะเปนน้ำมนั
ใส(Light oil) ชัน้ที ่2หรอืชัน้กลางเปนน้ำสมควนัไม (Wood
Vinegar) สวนชัน้ที ่3 เปนน้ำมนัดนิ (Tar) ทำการแยกเอา
เฉพาะสวนที่เปนน้ำสมควันไมโดยมีสีเหลืองปนน้ำตาล
มีกลิ่นไม

⌫


การผสมน้ำสมควนัไมกบัน้ำทีอ่ตัรา 1: 800 จะทำให
ผกักาดขาวปลตีายมากกวา 40 เปอรเซน็ต สวนผกักาดขาว
คะนา และฝกทองจะมลีกัษณะอาการแคระแกรน(สมปอง
และวทิยา, 2544) สวนการประยกุตใชในนาขาว การใชน้ำ
สมควนัไมกบัน้ำอตัรา 1 : 200 - 300 ฉดีพนทกุๆ 2 - 3
ครัง้ตอเดอืน สามารถทำใหการสรางรวงของขาวไดมากยิง่
ขึน้ (Tsuyoshi, 1994) การใชอตัรา 1 : 300- 350 กบัขาว
ขาวดอกมะล ิ105 โดยฉดีพนทกุ 15 วนั มแีนวโนมทำให
ตนขาวมีการเจริญเติบโตทางดานลำตน จำนวนรวงตอกอ
จำนวนเมล็ดตอรวง และน้ำหนักเมล็ดตอรวงเพิ่มขึ้น
(ชญานษิฐ และคณะ, 2547) ขณะทีก่ารใชน้ำสมควนัไมอตัรา
1: 300 ฉดีพนกบัถัว่เหลอืง ทกุ ๆ  7 วนัหลงัจากปลกูได 30 วนั
มีผลทำใหเมล็ดถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวใหมมีความงอกใน
สภาพไรเพิม่ขึน้ แตไมมผีลตอการเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ทีเ่พิม่ขึน้อยางมนียัสำคญัทางสถติ(ิดรณีุ และคณะ, 2547)


⌫

การใชน้ำสมควนัไมโดยการผสมรวมกบัถานและ
ปยุคอกเพือ่ใชเปนวสัดปุลกูไมดอกชนดิตางๆ เชน Zinnia,
Melampodium และ Scarlet ทำใหเปอรเซน็ตการอยรูอด

หลังการยายกลาสูงขึ้นและทำใหจำนวนชอดอก และกาน
ดอกยาวขึน้ แตวสัดผุสมนีไ้มเหมาะสมตอการปลกูดาวเรอืง
เพราะมผีลทำใหตนเตีย้ลง(Kadota et al, 2004)


การใชน้ำสมควนัไมเปนสารดบักลิน่ (deodorant)

เพื่อปองกันมิใหมีกลิ่นดึงดูดแมลงบางชนิดมาวางไข
(Ovicidal effect) ปองกนัการทำลายพชืของแมลงหรอืเปน
การสรางกลิน่รบกวน หรอืความสบัสนแกศตัรพูชืบางชนดิ
ทั้งประยุกตใชทางการรดราดลงดิน หรือฉีดพนใหทางใบ
จากขอมูลเวทีการสัมมนาแนวทางการพัฒนาการใชน้ำสม
ควนัไม จำนวน 45 ทาน เมือ่วนัที ่6-8 มกราคม 2545 ณ
ไรลงุโชค อำเภอวงัเขยีว จงัหวดันครราชสมีา ของโครงการ
ศึกษาการใชประโยชนจากน้ำสมควันไมสำหรับการเกษตร
อนิทรยี (ดรณุ ีและคณะ, 2548) สามารถสรปุไดดงันี้

1. การใชน้ำสมควนัไมปองกนัเชือ้รา
ใชกบัถัว่ลสิง อตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั 1:

1,000 ปรมิาณ 40 ลติร/ไร พนทกุๆ 7 วนั สามารถปองกนั
การทำลายเชือ้ราไดโดยไมมโีรคโคนเนา (คณุสดุวง หายทกุข
จงัหวดัสรุนิทร) แตเมือ่ใชกบัตนหมอนในอตัรา 1: 500 โดย
ฉดีพนทกุๆ 7 วนัและใชอตัรา 1: 40 รดราดลงดนิ ทำให
อัตราการตายของตนหมอนจากโรครากเนาลดลงโดยเกิด
ขึน้ไดนอยมากเมือ่เทยีบกบัไมไดใชน้ำสมควนัไม (ศนูยวจิยั
หมอนไหม จงัหวดันครราชสมีา) ใชแชเมลด็พนัธขุาว กข. 6
โดยใชอตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั 1: 240 นำเมลด็ขาว
แชไว 2 คนืแลวผึง่ในกระสอบ 1 วนั จะทำใหเมลด็ขาวงอก
ไดดี ไมมีโรคจากเชื้อราทำลาย ทำใหใบของกลาขาวเขียว
มากกวาแปลงที่ไมไดแชน้ำสมควันไม (คุณเฮา คาชาง
จงัหวดัเลย)  ใชกบัมะมวง อตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั
1: 400 ฉดีพนทกุ ๆ 7 วนัเมือ่มะมวงออกชอดอก โดยฉดี
ทั้งทรงพุมและชอดอก สามารถชวยลดจำนวนราดำที่
เขาทำลาย (คณุสดุใจ ปธริะใจ จงัหวดัสรุนิทร)
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2. การใชน้ำสมควันไมปองกันจักจั่นแดง ขาว
และหนอนตางๆ

ใชกบัไรขาวโพดเลีย้งสตัวพนัธคุารกลิล 717 โดย
ใชอตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั 1: 200 จำนวน 100ลติร/
ไร โดยพนเพยีงหนึง่ครัง้ทีอ่าย ุ20 วนั สามารถปองกนัจกัจัน่
ไมมารบกวนได นอกจากนีเ้มือ่ใชกบัไรออยพนัธ ุK-200 และ
K -90 สามารถปองกนัการทำลายของหนอนกอและจกัจัน่
แดง ขาวได (คณุเฮา  คาชาง จงัหวดัเลย) ใชกบัไรมะเขอื
เปราะ และแตงกวา  โดยใชอตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั
1: 400 ใชพนทกุๆ 7 วนั สามารถทำใหเพลีย้ลดลง แตการ
วางไขของผีเสื้อยังมีอยู และเกิดหนอนได (คุณสุดใจ
ปธิระโจ จังหวัดสุรินทร)

3. การใชน้ำสมควนัไมปองกนัเพลีย้ตางๆ
ใชกับไรมะมวงโดยใชอัตราน้ำสมควันไมกับน้ำ

เทากบั 1: 400 พนทัง้ทรงพมุ ทกุๆ 7 - 15 วนั เมือ่มะมวง
กำลงัออกดอก สามารถปองกนัการทำลายของเพลีย้กระโดด
ได แตถามกีารระบาดของเพลีย้กระโดดแลวเมือ่พนน้ำสม

ควันไมทำใหเพลี้ยกระโดดบินหนีแตจะบินกลับเขามาอีก
เมือ่หมดกลิน่ดงักลาว(คณุปรชีา ทองอ ูจงัหวดัเลย) ใชกบั
ไรมะนาว โดยใชอัตราน้ำสมควันไมกับน้ำเทากับ 1: 100
ฉดีพน 2 ครัง้ สามารถทำใหเพลีย้แปงออนแอลง แตยงัไม
สามารถลดลงไดหมด (คุณนิยม ธนะภูมิชัย จังหวัด
ขอนแกน) ใชกับไรฝรั่ง โดยใชอัตราน้ำสมควันไมกับน้ำ
เทากบั 1: 330 จำนวนฉดีพนทกุๆ 15 วนั สามารถทำให
เพลี้ยแปงตายลง ทำใหฝรั่งออกลูกดก ผลโตเร็วและ
ลกูโต (คณุบญุม ีสทิธ ิจงัหวดัขอนแกน) ใชกบัดอกหนา
ววั โดยใชอตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั 1: 100-200 ฉดี
พนทกุ ๆ  7 วนั สามารถปองกนัการทำลายของเพลีย้ไฟชวง
ออกดอกได และสามารถปองกันการเกิดโรครากเนาได
โดยทำใหการออกดอกเร็วกวาปกติ ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
แตเมื่อพนกับตนดอกหนาวัวที่อายุออนจะทำใหใบไหม
ดงันัน้ควรลดความเขมขนลงอาจเปนอตัราสวน 1: 300- 400
(คณุโชคด ีปรโลกานนท จงัหวดันครราชสมีา)

รปูที ่1  การเกบ็น้ำสมควนัไมทีไ่ดจากการเผาถานจากไมยคูาลปิตสั เพือ่นำไปใชในการเกษตร (ไลแมลงตาง ๆ)
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4. การใชน้ำสมควนัไมไลแมลงอืน่ๆ
ใชกบัสวนถัว่ฝกยาว โดยใชอตัราน้ำสมควนัไมกบั

น้ำเทากบั 1: 400 ฉดีพนทกุๆ 7 วนั สามารถปองกนัการ
ทำลายของแมลงตางๆโดยทำใหตนถั่วงาม แมลงไมกิน
ทำใหฝกสวย ไมมีที่ตำหนิ (คุณถนอม นิลแกว จังหวัด
สุรินทร) ใชกับสวนผักกาดขาว หอม คะนา ผักบุง และ
กะหล่ำดอก โดยใชอตัราน้ำสมควนัไมกบัน้ำเทากบั 1: 1,000
ฉดีพนทกุๆ 7-15 วนั สามารถปองกนัการทำลายของแมลง
ตางๆ ทำใหผกัใบหนาขึน้ (คณุสเุวช เนาวโนนทอง จงัหวดั
ขอนแกน)

⌫
ใชกบัมะมวง อตัราน้ำสกดัชวีภาพตอน้ำสมควนั

ไมตอน้ำเทากบั 1:1: 2,000 ราดโคนตนสามารถทำใหลดการ
ทำลายของดวงเจาะทำลายบรเิวณลำตนได ทำใหผลผลติที่
ไดมากกวาไมไดใชน้ำสกดัชวีภาพและน้ำสมควนัไม (คณุนกุลู
หอทอง จงัหวดัสรุนิทร) ใชกบัพชืผกัตางๆ เชน ตนหอม
ผกัช ีผกับงุ ผกักวางตงุ อตัราน้ำสกดัชวีภาพตอน้ำเทากบั
1: 2,000 ฉดีพนทกุ 3-4 วนัสลบักบัน้ำสมควนัไมในอตัรา
เดยีวกนั สามารถลดการทำลายของเพลีย้ไฟ ไรแดง บงุ และ
สามารถปองกันเชื้อรา โรครากเนา และโรคเปนจุดทำให

ผลผลติเพิม่ขึน้ (คณุสเุวช เนาวโนนทอง จงัหวดัขอนแกน)
ใชกับพริก อัตราน้ำสกัดชีวภาพตอน้ำสมควันไมตอน้ำ
เทากบั 1:1: 1,000 ฉดีพนทัว่ทัง้แปลงทกุๆ 7 วนัสามารถ
ทำพริกแตกกิ่งมาก ลำตนใหญ ใบใหญ ใบมีสีเขียวเขม
ตดิดอกไดเรว็ และสามารถปองกนัทำใหไมมแีมลง เพลีย้
ตางๆ มารบกวน (คณุสพุฒัน ดศีร ีจงัหวดัขอนแกน) (ดรณุี
และคณะ, 2548)

สรปุการเกบ็น้ำสมควนัไมควรเกบ็ขณะทีอ่ณุหภมูิ
ทีป่ากปลองควนัไฟสงูกวา 80 องศาเซลเซยีสแตไมเกนิ 150
องศาเซลเซียสเพราะจะไดน้ำสมควันไมที่มีคุณสมบัติที่ดี
มีคาความเปนกรดดางอยูในชวง 2.0-3.0 มีคาความถวง
จำเพาะอยใูนชวง 1.007-1.024 ปราศจากสารกอใหเกดิโรค
มะเร็ง อัตราการใชที่ปลอดภัยควรใชน้ำสมควันไมตอน้ำ
ไมควรเกนิ 1: 300 ในการฉดีพนใบพชื สวนการราดรดดนิ
ควรใชอตัราทีเ่ขมขนขึน้ เชน อตัรา 1 : 40 การใชน้ำสม
ควนัไมรวมกบัวสัดปุลกู เชนปยุคอก หรอืถานจะชวยทำให
ตนพืชเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งไมควรใชในอัตราที่สูง การ
ใชน้ำสมควันไมสามารถปองกันกำจัดศัตรูพืช เชน เชื้อรา
จักจั่น หนอน และเพลี้ยตางๆ ได การใชน้ำสมควันไม
รวมกับน้ำสกัดชีวภาพจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของ
พืชและปองกันแมลงไดดีเชนกัน
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