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การผลิตนํ้าสมควันไมจากการเผาถานไม 3 ชนิดดวยถัง 200 ลิตร 

The producing wood vinegar from three charcoals with 200-litre-tank 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาสมบัติของน้ําสมควันไมท่ีไดจากการเผาไมมะขาม ไมกระถินณรงคและไมยูคาลิปตัสดวยถัง 200 ลิตร ความชื้นเร่ิมตน

ของไมมีคาระหวาง 17-28 รอยละมาตรฐานแหง (%d.b.) นําไมปริมาณ 90% ของปริมาตรถังมาเผาโดยใชเวลาในการเผา 8 ชั่วโมง ปริมาณน้ําสมควัน
ไมท่ีไดจากการเผาไม 350 - 500 mL นํามาใสขวดพลาสติกผสมผงถาน 5% ของปริมาณน้ําสมควันไมท้ังหมด นาน 45 วัน จากนั้นนํามาผาน
กระบวนการกรอง 2 แบบคือ การกรองผานชุดกรองท่ีสรางข้ึน และการกรองผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter โดยสมบัติท่ีทําการศึกษาคือ 
คา pH และความถวงจําเพาะ โดยทําการเปรียบเทียบกับน้ําสมควันไมอางอิงจากทองตลาด ผลการทดลองพบวา คา pH น้ําสมควันไมอางอิงมีคา
เทากับ 3.9 ซึ่งเทากับน้ําสมควันไมท่ีไดจากไมกระถินณรงค สวนน้ําสมควันไมท่ีไดจากเงื่อนไขอื่นมีคาระหวาง 3.8-5.1 โดยน้ําสมควันไมท่ีผานการ
กรองมีคา pH สูงกวาน้ําสมควันไมท่ีไมผานการกรอง สําหรับคาความถวงจําเพาะของน้ําสมควันไมทุกเงื่อนไขการทดลองมีคาระหวาง 0.98-1.01  

คําสําคัญ:  การเผาถาน; กรด-เบส; ความถวงจําเพาะ; น้ําสมควันไม 

1 ที่มาและความสําคัญ  

น้ําสมควันไมเปนผลพลอยไดจากการเผาถาน มีประโยชนในหลายๆ ดาน ไดแก การนําไปใชทางการเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรม เปน
ตน การใชประโยชนทางการเกษตร เชน ใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช กําจัดจุลินทรียท่ีทําลายพืช ดานครัวเรือน เชน ปองกันปลวก มดและแมลงตางๆ 
รักษาแผลสด แผลน้ํารอนลวก สวนในดานอุตสาหกรรม ไดแก การผลิตสารดับกลิ่นตัว และ ใชเปนยารักษาโรคผิวหนัง น้ําสมควันไมมสีวนประกอบ 
เชน กรดอะซิติก เปนสารถลุงออกฤทธ์ิฆาเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส สารประกอบฟนอล เปนสารกลุมควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเปนสารฆา
แมลงใชลางแผล ผลิตเปนยากลุมแอสไพริน ฟอรมาลดีไฮด เปนสารกลุมออกฤทธ์ิฆาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน กลุมสารเหลานี้มสีภาพเปนกรด
สูงกอนนําไปใชจึงมกีารเจือจางใหเกิดสภาวะท่ีเหมาะสมซึ่งท้ังหมดนี้ทําใหลดตนทุนทางการเกษตร และไมทําลายสภาพแวดลอม น้ําสมควันไมสามารถ
ผลิตจากไมทุกชนิด ไดแกไมเนื้อออน และไมเนื้อแข็ง  ตัวอยางของไมเนื้อแข็งเชน ไมแดง ไมเต็ง ไมมะคา ไมประดู ไมตะเคียนและไมมะขาม เปนตน 
สวนตัวอยางไมเนื้อออนเชน ไมสัก ไมยาง ไมกระถินณรงค และไมยูคาลิปตัส เปนตน สําหรับไมท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้มี 3 ชนิด ไดแก ไมมะขาม 
ไมกระถินณรงค และไมยูคาลิปตัส ไมมะขามเปนไมยืนตน เนื้อแข็ง ลําตนมีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกกิ่งกานสาขาตรงสวนยอดของตน ลําตนมี
ความแข็งแรงและมีความสูงประมาณ 18 m เปลือกมีสนี้ําตาลออน และแตกสะเก็ดเปนรองเล็กๆ [1] ไมยูคาลิปตัสเปนไมเนื้อออน ลําตนมีขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ มีความสูง 24-26 m และอาจสูงถึง 50 m เสนผานศูนยกลางของลําตนประมาณ 1-2 m [2] ไมกระถินณรงค เปนไมเนื้อออน โตเร็ว ใช
เปนพืชนํารองในการปลูกปาในพ้ืนดินเสื่อมโทรมไดดีและใชเปนไมฟนเชื้อเพลิง [3] จากขอดีของน้ําสมควันไมและขอจํากัดดานขอมูลของอุณหภูมิและ
ระยะเวลาสําหรับการเก็บน้ําสมควันไม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาน้ําสมควันไมท่ีผลิตจากไม 3 ชนิด ซึ่งไมท้ัง 3 ชนิดมีปริมาณมากในทองถ่ิน 

2 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
กลาณรงค และคณะ [4] ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของน้ําสมควันไมจากไผ ไมยูคาลิปตัส และไมมะขาม ซึ่งสมบัติ

ทางกายภาพท่ีทําการศึกษา คือ สี กลิ่นและความถวงจําเพาะ สําหรับสมบัติทางเคมี คือ ความเปนกรด เบส สวนประกอบทางเคมี และปริมาณโลหะ
หนัก ผลการศึกษา พบวา น้ําสมควันไมจากวัตถุดิบท้ังสามชนิดมลีักษณะเปนของเหลวใสสีเหลืองปนน้ําตาล มกีลิ่นควันไม มีคาความถวงจําเพาะ  
1.005–1.013 g/L มีสมบัติเปนกรด (pH เทากับ 2.50-4.12) และสวนประกอบหลักเปนกรดอะซิติก ฟนอล และสารประกอบอัลดีไฮด ผลวิเคราะห
โลหะ 2 ชนิดคือ เหล็ก และตะกั่ว พบวาน้ําสมควันไมจากวัตถุดิบท้ัง 3 ชนิดมีปริมาณเหล็ก 0.09 – 3.14 ppm และพบปริมาณเหล็ก 0.11-0.19 
ppm ในน้ําสมควันไมท่ีผานกระบวนการกลั่น โดยน้ําสมควันไมกรองจากไมมะขามมีปริมาณเหล็กสูง (3.14 ± 0.19 ppm) และพบปริมาณเหล็กสูงสุด  
(0.19 ± 0.05 ppm) ในน้ําสมควันไมท่ีกลัน่จากไมไผ แตตรวจไมพบตะกั่วในน้ําสมควันไมท้ังสามชนิดท่ีผานกระบวนการกรองและการกลั่น 

ปาริชาติ [5] ไดทําการศึกษาสมบัติของถานและน้ําสมควันไมท่ีไดจากกระบวนการเผาถานเศษกิ่งไม โดยใชเตาถานไทย อิวาเตะ โดยวิเคราะห
ปริมาณความชื้น คารบอน ข้ีเถา และสารระเหยของถานท่ีได สวนน้ําสมควันไม ไดทําการวิเคราะหความเปนกรด-เบส คาความถวงจําเพาะ และ
องคประกอบทางเคมีในน้ําสมควันไม ผลการศึกษา พบวา ถานท่ีไดจากกระบวนการคารบอไนเซชันอยูในเกณฑมาตรฐานถานหุงตม และน้ําสมควันไม
ท่ีมีค าความ เปนกรด  2.60-2.63 มีค าความถวงจํ า เพาะ  1.014 และองคประกอบทางเคมี ท่ีพบมาก ท่ีสุ ดในน้ํ าสม ควันไม  คื อ  
กรดอะซิติก 
 นิคม และอัจฉริยะ [6] ไดทําการศึกษาสมบัติของน้ําสมควันไมท่ีไดจากการผาถานจากไผ กระถินดอย เมเปลหอม และจันทรหอม โดยใช
เตาเผาถานไทย อิวาเตะ ผลการศึกษา พบวา การผลิตถานไม 1 คร้ัง (ใสไมเต็มเตาประมาณ 12 ลูกบาศกเมตร) ใชเวลาท้ังหมดประมาณ 10 วันโดย
การเผาถานไมตางชนิดกันซึ่งปริมาณความชื้นในเนื้อไมตางกัน จะไดปริมาณและสมบัติของน้ําสมควันไมตางกัน โดยน้ําสมควันไมท่ีไดมีความ
ถวงจําเพาะอยูระหวาง 1.006-1.016 คา pH อยูระหวาง 2.72-4.68 มีสีน้ําตาลใสถึงสีน้ําตาลเขม แตมีความใสและกลิ่นควันเหมือนกัน น้ําสมควันไมท่ี
ไดจากไมไผมีสีแดงตางจากไมซึ่งแตกตางจากไมชนิดอื่นอยางเดนชัดน้ําสมควันไมไผมีสมบัติอยูในเกณฑมาตรฐานของน้ําสมควันไมของประเทศญ่ีปุน  
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 จากการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีผานมา พบวา มีการศึกษาการผลิตน้ําสมควันไมจากเตาเผา 200 ลิตร ไมมากนัก ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึง
มุงเนนในการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตน้ําสมควันไมจากเตาเผา 200 ลิตร 

3 วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 3.1) การเผาถานไม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คัดเลือก ไมกระถินณรงค ไมมะขามและไมยูคาลิปตัสสด ขนาดตางๆ แยกไวเปนกองตามประเภท และสุมตัวอยางไปเก็บความชื้นโดย
นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 103 ºC ในตูอบลมรอน 72 ชั่วโมง 

2. นําไมท้ัง 3 ชนิดไปผึ่งแดด 3-4 สัปดาห เพ่ือลดความชื้นของไม จากนั้นสุมตัวอยางไมท้ัง 3 ชนิดมาหาความชื้นของไมเหมือนกรณีไมสด 
3. นําไมกระถินณรงค  ไมมะขามและไมยูคาลิปตัสท่ีผึ่งแดดไวนํามาชั่งน้ําหนักและทําการบันทึกคา แลวนําไปบรรจุใสเตาถัง 200 ลิตรใน

แนวนอนตามความยาวของถัง จนมีปริมาณ 90% ของเตา 
4. นําไมแตละชนิดท่ีแหงวางในหองเผาไหมบริเวณหนาเตาแลวจุดไฟ เมื่อไฟติดความรอนจะกระจายเขาสูตัวเตาไปสูในตัวเตาเพ่ือไล

อากาศเย็นและความชื้นท่ีอยูในเตาและเนื้อไม เร่ิมจับเวลาในการทดลอง 
5. เผาไปอีกระยะหนึ่งควันสีขาวจะเร่ิมบางลงและเปลี่ยนเปนสีเทา แสดงวาไมในเตาเกิดการลุกติดไฟเรียบรอยแลวจึงหยุดใหเชื้อเพลิงหนา

เตา โดยการวัดคาอุณหภูมิ 3 ตําแหนงดวยกันคือ 
5.1 อุณหภูมิหนาเตา คือ บริเวณหนาเตา (T1) 
5.2 อุณหภูมิกลางเตา คือ บริเวณดานกลางเตา 20 cm (T2) 
5.3 อุณหภูมิหลังเตา คือ บริเวณดานหลังเตา 20 cm (T3) 

6. หลังจากหยุดปอนเชื้อเพลิงหนาเตา รอจนสีของควันไมท่ีปากปลองเปนสีขาวอมเหลืองและมีกลิ่นฉุน ชวงนี้ยังบันทึกคาอุณหภูมิและจับ
เวลาตอไปโดยหร่ีไฟหนาเตาลง แลวเร่ิมทําการเก็บน้ําสมควันไม 

7. การเก็บน้ําสมควันไม ทําไดโดยใชไผทะลวงปลองขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 4.0 m ตอเขากับทอใยหินขนาด 4 นิ้ว เอียงมุม 
45 ºC กับปากทอใยหินดานบนแลวใชผาชุบน้ําพันรอบรอยตอระหวางทอใยหินกับไมไผ ทําการเจาะรูกวาง 1 cm ยาวประมาณ 7 cm ตามแนวขวาง
ของทอไมไผหางจากปลายปลองทอไมไผท่ีตอเขากับทอใยหินข้ึนไป 30 cm ใชขวดน้ําพลาสติกตัดปลายขวดดานบนออกเพ่ือนํามาทําภาชนะรองรับ
น้ําสมควันไม 

8. สังเกตควันเปลี่ยนเปนสีฟาจึงเปดหนาเตาเพ่ือใหอากาศรอนเขาไปไลสารตกคางในถานออก โดยการเปดหนาเตาคร่ึงหนึ่ง เมื่อควันมีสี
ฟาใสๆ จึงปดหนาเตาและปลองควันใหสนิทดวยดินเหนียว ท้ิงใหเตาเย็นเปนเวลา 8 ชั่วโมง จึงเปดเอาถานออก ทําการปดหนาเตาและหยุดบันทึกคา
อุณหภูมิทุกๆ จุดและหยุดจับเวลา 

9. ทําการทดลองซ้ําแตละข้ันตอนอีกคร้ัง โดยเปลี่ยนชนิดของไม 
10. นําน้ําสมควันไมท่ีไดจากการเผาถานไมแตละชนิดไปวิเคราะหสมบัติตอไป 

3.2 การหาสมบัติน้ําสมควันไม มีดังนี้ 
3.2.1 การวัดความเปนกรด- เบส 

เทน้ําสมควันไมท่ีตองการทดสอบปริมาณ 50 ml ลงในบิกเกอร ขนาด 50 ml นํา pH meter มาจุมลงในน้ําสมควันไม แชไว
จนกวาคาตัวเลขหยุดนิ่ง ทําการบันทึกผล และทําซ้ําอีก 3 คร้ัง  

3.2.2 การวัดคาความถวงจําเพาะ วิธีการทดสอบ มีดังนี้ 
ชั่ง Pycnometer เปลา บันทึกผล เทน้ําสมควันไมลงใน Pycnometer ใหเต็มนําไปชั่งน้ําหนัก บันทึกผล น้ําหนักของน้ําสมควันไม

มาจากน้ําหนักรวมลบน้ําหนักของ Pycnometer เปลา นําคาท่ีไดไปคํานวณความหนาแนนตามสมการท่ี (1) จากนั้นนําไปคํานวณหาความถวงจําเพาะ
จากสมการ (2) ทําการทดลองซ้ํากับตัวอยางอื่นตอไป 

) (ml สารปริมาตรของ

(g) สารนํ้าหนักของ
  นของสารความหนาแน     (1) 

 

(g/ml) นของน้ําความหนาแน

) (g/ml นของสารความหนาแน
  เพาะความถวงจํา     (2) 

4 ผลการทดลองและวิจารณ  
รูปท่ี 1-3 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของการเผาไมยูคาลิปตัส กระถินณรงค และไมมะขามบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา 

กับระยะเวลาในการเผาดวยถัง 200 ลิตร ซึ่งไมแตละชนิดมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 – 5 cm ยาว 35 cm  
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รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของการเผาไมยูคาลิปตัสบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา 

 

 
รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิการเผาไมกระถินณรงคบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา 

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิการเผาไมมะขามบริเวณ หนาเตา กลางเตา และทายเตา กับระยะเวลาในการเผา 

จากรูปท่ี 1, 2 และ 3 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิบริเวณหนาเตา กลางเตา และทายเตาของการเผาไม 3 ชนิด ไดแก ไมยูคาลิปตัส 
ไมกระถินณรงค และไมมะขามกับระยะเวลาในการเผา อุณหภูมิเตาเร่ิมตนอยูในชวง 50-70 °C เมื่อระยะเวลาในการเผาเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิมีคาสูงข้ึนจน
มีคาสูงสุดท่ีเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง จากนัน้อุณหภูมิมีคาลดลง โดยอุณหภูมิหนาเตามีคามากกวา อุณหภูมิกลางเตา และทายเตาตามลําดับ ชวงเวลาท่ี
เก็บน้ําสมควันไม 3 – 8 ชั่วโมงหลังจากนัน้ไมกลายเปนถาน ทําใหไมมนี้ําสมควันไม ปดหนาเตาอุณหภูมิเตาจึงมีคาลดลงจนเทากับอุณหภูมิแวดลอม 
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รูปที่ 4 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ หนาเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา 

 

 

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ กลางเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา 
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รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ทายเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา 

รูปท่ี 4, 5 และ 6 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิหนาเตา กลางเตา และทายเตา ของการเผาไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม 
กับระยะเวลาในการเผา พบวาอุณหภูมิบริเวณหนาเตา กลางเตา และทายเตาของไมมะขามมีคาสูงสุด ในขณะท่ีอุณหภูมิของเตาท้ังสามบริเวณของไม
กระถินณรงคและไมยูคาลิปตัสมีคาท่ีใกลเคียงกัน โดยสังเกตเห็นไดชัดในชวงเวลาท่ีเก็บน้ําสมควันไม เนื่องจากไมมะขามเปนไมเนื้อแข็งมีคาความรอน
สูงทําใหอุณหภูมิ จากการเผาไมชนิดนี้มีคาสูง 

ตารางที่ 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมท่ีไดจากไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม 

 

 

ชนิดไม 

คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไม 

น้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน

ผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย 

น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ือง

กรอง Vacuum bacteria filter 

ไมยูคาลิปตัส 4.32 ± 0.01 4.08 ± 0.02 3.83 ± 0.01 

ไมกระถินณรงค 3.86 ± 0.01 5.07 ± 0.02 4.63 ± 0.01 

ไมมะขาม 4.51 ± 0.0 4.46 ± 0.04 4.34 ± 0.01 

น้ําสมควันไมดิบจากตลาด 3.94 ± 0.01 3.93 ± 0.03 3.93 ± 0.01 

ตารางที่ 1 แสดงคาความเปนกรด-เบส (pH) ของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter พบวา  น้ําสมควันไมดิบท่ีไดท้ังหมดมีคา pH เฉลี่ยระหวาง 3.86 - 4.51 สวนน้ําสมควันไมดิบท่ี
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรองอยางงายมีคา pH เฉลี่ย 3.93 - 5.07 และน้ําสมควันไมดิบท่ีไมผสมผงถานผานชุดกรอง Vacuum bacteria filter มีคา 
pH เฉลี่ย 3.83 - 4.63 ซึ่งแสดงสมบัติเปนกรดถาตัวเลขมีคานอย สมบัติความเปนกรดมีคามาก จากตารางท่ี 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมจากไม
มะขาม ไมยูคาลิปตัสมีคาลดลงเมื่อผานชุดเคร่ืองกรองท้ังสองยกเวนกรณีน้ําสมควันไมจากไมกระถินณรงคท่ีคา pH เฉลี่ยมีคาเพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจาก
ไมกระถินณรงคเปนไมเนื้อออนและมีลําตนขนาดเล็กจึงทําใหคา pH มีความแตกตางจากไมอีกสองชนิด ความเปนกรดของน้ําสมควันไมเอาไปใช
ประโยชนทางการเกษตรเชนการกําจัดแมลง ศัตรูพืช กําจัดจุลินทรียท่ีทําลายพืช หรือดานครัวเรือนเชนปองกันปลวก มดและแมลงตางๆ โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 2 ความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไม 

ชนิดไม ความถวงจําเพาะเฉลี่ย 

น้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน

ผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย 

น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง  

Vacuum bacteria filter 

ไมยูคาลิปตัส 1.00 ± 0.00 1.01 ± 0.01 1.01 ± 0.00 

ไมกระถินณรงค 1.00 ± 0.01 0.99 ± 0.01 1.00 ± 0.01 

ไมมะขาม 1.00 ± 0.00 1.01 ± 0.00 1.00 ± 0.01 

น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาด 0.99 ± 0.01 - - 

ตารางที่ 2  แสดงความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter พบวา น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาดและน้ําสมควันไมจากไมท้ัง 3 ชนิดมีคาความถวงจําเพาะ
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รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ ทายเตา ของไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค ไมมะขาม กับระยะเวลาในการเผา 

รูปท่ี 4, 5 และ 6 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิหนาเตา กลางเตา และทายเตา ของการเผาไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม 
กับระยะเวลาในการเผา พบวาอุณหภูมิบริเวณหนาเตา กลางเตา และทายเตาของไมมะขามมีคาสูงสุด ในขณะท่ีอุณหภูมิของเตาท้ังสามบริเวณของไม
กระถินณรงคและไมยูคาลิปตัสมีคาท่ีใกลเคียงกัน โดยสังเกตเห็นไดชัดในชวงเวลาท่ีเก็บน้ําสมควันไม เนื่องจากไมมะขามเปนไมเนื้อแข็งมีคาความรอน
สูงทําใหอุณหภูมิ จากการเผาไมชนิดนี้มีคาสูง 

ตารางที่ 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมท่ีไดจากไมยูคาลิปตัส ไมกระถินณรงค และไมมะขาม 

 

 

ชนิดไม 

คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไม 

น้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน

ผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย 

น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ือง

กรอง Vacuum bacteria filter 

ไมยูคาลิปตัส 4.32 ± 0.01 4.08 ± 0.02 3.83 ± 0.01 

ไมกระถินณรงค 3.86 ± 0.01 5.07 ± 0.02 4.63 ± 0.01 

ไมมะขาม 4.51 ± 0.0 4.46 ± 0.04 4.34 ± 0.01 

น้ําสมควันไมดิบจากตลาด 3.94 ± 0.01 3.93 ± 0.03 3.93 ± 0.01 

ตารางที่ 1 แสดงคาความเปนกรด-เบส (pH) ของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter พบวา  น้ําสมควันไมดิบท่ีไดท้ังหมดมีคา pH เฉลี่ยระหวาง 3.86 - 4.51 สวนน้ําสมควันไมดิบท่ี
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรองอยางงายมีคา pH เฉลี่ย 3.93 - 5.07 และน้ําสมควันไมดิบท่ีไมผสมผงถานผานชุดกรอง Vacuum bacteria filter มีคา 
pH เฉลี่ย 3.83 - 4.63 ซึ่งแสดงสมบัติเปนกรดถาตัวเลขมีคานอย สมบัติความเปนกรดมีคามาก จากตารางท่ี 1 คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควันไมจากไม
มะขาม ไมยูคาลิปตัสมีคาลดลงเมื่อผานชุดเคร่ืองกรองท้ังสองยกเวนกรณีน้ําสมควันไมจากไมกระถินณรงคท่ีคา pH เฉลี่ยมีคาเพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจาก
ไมกระถินณรงคเปนไมเนื้อออนและมีลําตนขนาดเล็กจึงทําใหคา pH มีความแตกตางจากไมอีกสองชนิด ความเปนกรดของน้ําสมควันไมเอาไปใช
ประโยชนทางการเกษตรเชนการกําจัดแมลง ศัตรูพืช กําจัดจุลินทรียท่ีทําลายพืช หรือดานครัวเรือนเชนปองกันปลวก มดและแมลงตางๆ โดยไม
ทําลายสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 2 ความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไม 

ชนิดไม ความถวงจําเพาะเฉลี่ย 

น้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถาน

ผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย 

น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง  

Vacuum bacteria filter 

ไมยูคาลิปตัส 1.00 ± 0.00 1.01 ± 0.01 1.01 ± 0.00 

ไมกระถินณรงค 1.00 ± 0.01 0.99 ± 0.01 1.00 ± 0.01 

ไมมะขาม 1.00 ± 0.00 1.01 ± 0.00 1.00 ± 0.01 

น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาด 0.99 ± 0.01 - - 

ตารางที่ 2  แสดงความถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไมดิบ น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชุดเคร่ืองกรองอยางงาย และน้ําสมควันไมดิบ
ผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter พบวา น้ําสมควันไมดิบจากทองตลาดและน้ําสมควันไมจากไมท้ัง 3 ชนิดมีคาความถวงจําเพาะ
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เฉลี่ย 0.99 ± 0.01 ถึง 1.00 ± 0.01 น้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานชดุเคร่ืองกรองอยางงายท่ีไดจากไม 3 ชนิดมีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ย 0.99 ± 
0.01 ถึง 1.01 ± 0.01 และน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter มีคาความถวงจําเพาะเฉลี่ย 1.00 ± 0.01 ถึง 1.01 
± 0.00  ความถวงจําเพาะของตัวอยางน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานท่ีผานชุดเคร่ืองกรองอยางงายและผานเคร่ืองกรอง Vacuum bacteria filter และ
น้ําสมควันไมดิบท่ีซื้อจากตลาดมีคาไมแตกตางกัน สําหรับคาความถวงจําเพาะเปนคาท่ีบงบอกวาน้ําสมควันไมท่ีไดจาก 4 ตัวอยางมีความหนาแนน
ใกลเคียงกับน้ํา 

5 สรุปผลการทดลอง  
จากการศึกษาการผลิตน้ําสมควันไมจากไม 3 ชนิด ไดแก ไมยูคาลิปตัส ไมมะขาม ไมกระถินณรงค ดวยถัง 200 ลิตร โดยวัดคาอุณหภูมิท่ีได

จากการเผาเฉลี่ยของหนาเตา กลางเตา และทายเตา มีคาระหวาง 30-270 C,30-260 C และ 30-195 C ตามลําดับ คา pH เฉลี่ยของน้ําสมควัน
ไมดิบ ไมกระถินณรงค ไมยูคาลิปตัส และไมมะขาม คือ 3.94, 3.86, 4.32 และ 4.51 ตามลําดับ สวนน้ําสมควันไมดิบผสมผงถานผานเคร่ืองกรองอยาง
งายมีคา pH เฉลี่ย 3.93 - 5.07 และน้ําสมควันไมดิบท่ีผสมผงถานผานชุดกรอง Vacuum bacteria filter มีคา pH เฉลี่ย 3.83 - 4.63  สวนความ
ถวงจําเพาะเฉลี่ยของน้ําสมควันไมดิบจากทองตลาดและน้ําสมควันไมจากไมท้ัง 3 ชนิดมีคาระหวาง 0.99-1.01 ความถวงจําเพาะและคา pH บงบอก
วาน้ําสมควันไมท่ีไดจาก 4 ตัวอยางมีความหนาแนนใกลเคียงกับน้ําและมีสมบัติเปนกรด 
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