
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
 

ตามโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน 

 

 

 

คุมครอง หวงใย ใสใจสุขภาพคุมครอง หวงใย ใสใจสุขภาพ  

ชมรม อย.นอยชมรม อย.นอย  
โรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใตโรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใต  

อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรีอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี                  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 11  

hhttttpp::////wwwwww ..nnaammkkllaaddttaaii ..ccoomm  

ความเปนมาและความสําคัญของการดําเนินการ 
 

 

       โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต ไดจัดกิจกรรม อย. นอย เพ่ือ

สงเสริมใหนักเรียนตระหนักเรื่องการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยตอ

สุขภาพ ต้ังแตป พ.ศ.2551 จนถึงปจจุบัน และการดําเนินงาน                 

ในปน้ีไดมีการสงเสริมในเรื่องการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย

ในโรงเรียน  จึงมีความตองการใหนักเรียนในโรงเรียนไดบริโภค

อาหารและผักท่ีปลอดสารพิษ  ซึ่งมีความสอดคลองในปจจุบัน

พบวาผักท่ีเราบริโภคสวนใหญมักมีสารปนเปอนจากสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช  โรงเรียนจึงศึกษาวิธีการปลูกผักโดยใชนํ้าสมควัน

ไมในการไลแมลงศัตรูพืชแทน  สาเหตุท่ีเลือกนํ้าสมควันไม

เน่ืองจาก   นํ้าสมควันไม (Wood vinegar) เปนของเหลวซึ่งไดจาก

กระบวนการสลายตัวของไมดวยความรอนอยางเดียว หรือการเผา

ไหมไมฟนในสภาพอับอากาศ หรือ การไพโรไลซิส (Wood 

Pyrolysis) ซึ่งเกิดจากการดักเก็บควันท่ีถูกควบแนน เม่ือนําไปใช

ในการเกษตรจึงไมมีสารพิษตกคาง  นํ้าสมควันไมยังเปนผล

พลอยไดจากการเผาถาน และสามารถนําไปใชในการหุงตม

อาหารและเปนเช้ือเพลิงในการยอมผาทอกะเหรี่ยงของโรงเรียน

ไดอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบวิธีการดําเนินการ 

     1. สาธิตการทํานํ้าสมควันไม   

         ในการศึกษาครั้งน้ีเราไดความรูจากคุณลุงสนอง  เทพาคุม   

หมอดินบานปากรัตน  เกษตรกรท่ีใชนํ้าสมควันไมในการไล

แมลงศัตรูพืช   

 

อุปกรณในการทาํน้ําสมควันไม 

   1. เตาเผาถานมีปลองทอ    มีฝาปดดานบน 

   2. ไมฟนแหงขนาดเทาขอมือ  ตัดยาว 60 เซนติเมตร 

   3. นํ้าสําหรับใสหลอทอเตาเผา 

   4. ภาชนะเคลอืบหรือขวดนํ้าพลาสติกใส สําหรับรอง 

นํ้าสมควันไม 

   5. สายยางหรือสายนํ้าเกลอื 

 

 
วิธีการทาํน้ําสมควันไม 

1. ใสตะแกรงท่ีดานลางของเตา 

2. เอียงเตาเผาใสฟนแนวต้ังจนเต็มถัง 

3. ต้ังเตาขึ้นปดฝาถังใหสนิท 

4. เติมนํ้าลงในทอ 3 ทอ เพ่ือใหไอควันท่ีลอยออกจากทอ 

มาพบกับความเย็นแลวเกิดการควบแนน กลั่นมาเปนหยดของ

นํ้าสมควันไม 

5. จุดไฟหนาเตาดวยเศษไมช้ินเล็กๆ ไมตองใสเขาไปใน 

เตา  เพราะอากาศจะดูดไฟเขาไปเผาไมในเตาเองตามหลักของ

วิทยาศาสตร    

6. นําภาชนะรองนํ้าสมควันไมตามทอปลองควัน 

7. เผาไมประมาณ 12 ช่ัวโมง  ควันเริ่มลดลง  ใชดินเหนียว 

ปดตามปลองควันทุกปลอง   และปดหนาเตา 

8. ท้ิงไวจนเตาเย็นเปดหนาเตาเอาถานออกมาใชได 

9. นํานํ้าสมควันไมมาต้ังไว 3 เดือนเพ่ือใหตกตะกอน    

จะมีตะกอน 3 ช้ัน ใชสายยางขนาดเล็ก หรือสายนํ้าเกลอืดูด                  

สวนท่ี 1 ท้ิงไป  ดูดสวนท่ี 2 เก็บไวเพ่ือผสมนํ้าตามสวนใช

ประโยชนในการไลแมลงหรืออื่นๆ  สวนท่ี 3 ใชสําหรับผสมนํ้า

ราดปลวก  มดไดด ี

   
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 

     1. นักเรียนสามารถผลิตนํ้าสมควันไมเพ่ือนําใชในการไลแมลง

ศัตรูพืชกับพืชผักสวนครัวท่ีปลูกในโรงเรียนและท่ีบานของ

ตนเองได 

     2. นักเรียนในโรงเรียนไดบริโภคอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ

จากผักท่ีปลูกเองและเปนผักปลอดสารพิษดวยนํ้าสมควันไม 

     3. เกษตรกรในชุมชนหันมาปลูกผักปลอดสารพิษดวยนํ้าสม

ควันไมมากขึ้น 
 

สาธิตการใช 

นํ้าสมควันไม 

  

นํ้าสมควันไมท่ีไดจากการเผาถาน 

เตาผลิตนํ้าสมควันไม 

http://www.namkladtai.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น้ําสมควันไมคืออะไร 

           นํ้าสมควันไมเปนของเหลวซึ่งไดจากการสลายตัวของไม

ดวยความรอนอยางเดียวหรือการเผาไหมไมฟนในสภาพอับ

อากาศของเหลวดังกลาวจะมีสีเหลืองปนนํ้าตาล 

         การทํานํ้าสมควันไมเปนการจัดการเศษไม ใหเกิดประโยชน

สงเสริมใหใชถานแทนกาซหุงตมเพ่ือประหยัดพลังงานสงเสริม

นํ้าสมควันไมเพ่ือเปนผลพลอยไดจากการตัดกิ่งไม 

          ควันท่ีเกิดจากการเผาถานในชวงท่ีไมกําลังเปลี่ยนเปนถาน

เม่ือทําใหเย็นลงจนควบแนนแลวกลั่นตัวเปนหยดนํ้า ของเหลวท่ี

ไดน้ีเรียกวา นํ้าสมควันไม มีกลิ่นไหม สวนประกอบสวนใหญ

เปนกรดอะซิติก มีความเปนกรดตํ่า มีสีนํ้าตาลแกมแดง นํานํ้าสม

ควันไมท่ีไดท้ิงไวในภาชนะพลาสติกประมาณ  3  เดือนในท่ีรม 

ไมสั่นสะเทือนเพ่ือใหนํ้าสมควันไมท่ีไดตกตะกอนและแยกตัว

เปน 3 ช้ัน คือ นํ้ามันเบา (ลอยอยูผิวนํ้า) นํ้าสมไม และนํ้ามันทาร 

(ตกตะกอนอยูดานลาง) แยกนํ้าสมควันไมมาใชประโยชนตอไป 
 

ประโยชนและการนําน้ําสมควันไมไปใชประโยชน 
 

 

           นํ้าสมควันไมมีสารประกอบตาง ๆ มากมาย เม่ือนําไปใช

ประโยชนทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เชน เปนสารปรับปรุงดิน 

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารเรงการเติบโตของพืช       

           นอกจากน้ี มีการนํานํ้าสมควันไมไปใชประโยชนใน

อุตสาหกรรม เชน ใชผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุม ใช

ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เปนตน 

    อัตราสวน ผสมนํ้า 20 เทา  ใชพนลงดินเ พ่ือฆา

จุลินทรียและแมลงในดิน เชน โรคเนาเละจากแบคทีเรีย โคนเนา

จากเช้ือรา ไสเดือนฝอย ควรทํากอนเพาะปลูก 10 วัน เพราะนํ้าสม

ควันไม ท่ีรดลงดินจะไปทําปฏิกิริยากับสารท่ีมีฤทธิ์เปนดาง เกิด

คารบอนโมโนออกไซด(CO) ซึ่ง เปนพิษตอพืช แตเ ม่ือแกส

คารบอนโมโนออกไซด ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเปนกาซ

คารบอนไดออกไซด(CO2) แลวจึงจะสามารถปลูกพืชได รวมท้ัง

พืชจะไดรับประโยชนจาก CO2 

             อัตราสวน ผสมนํ้า 50 เทา ใชพนลงดินเพ่ือฆาจุลินทรีย                     

ท่ีทําลายพืช หากใชความเขมขนมากเกินไปรากพืชอาจไดรับ

อันตรายได 

             อัตราสวน ผสมนํ้า 100 เทา ใชราดโคนตนไมรักษาโรครา 

และโรคเนา รวมท้ังปองกันแมลงไมใหวางไข 

             อัตราสวน ผสมนํ้า 200 เทา ใชฉีดพนใบไม รวมท้ัง

พ้ืนดินรอบ ๆ   ตนพืช  ทุกๆ  7 – 15 วัน เพ่ือขับไลแมลงปองกัน

เช้ือรา และรดโคนตนเพ่ือเรงการเจริญเติบโต 
 

  
 

ช่ือเรื่อง โครงงานผักปลอดสารพิษดวยนํ้าสมควันไม 

ผูศึกษา 1.  เดก็หญิงจิตสุภา   ไชยเสน   

                    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.  เด็กหญิงอัญชุลกีร เนียมทอง 

         นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

3.  เด็กหญิงศิรภัสสร   แกนสะเน 

         นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

ช่ือและที่อยูโรงเรยีน 

 โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต  

                เลขท่ี  66  หมู  1 ตําบลยางนํ้ากลัดใต   

                อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 76160 

หนวยงานที่ใหการดูแล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 

สถานที่ดาํเนินการ  

                โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต 

ระยะเวลาดาํเนินการ     

               23  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 31 ตุลาคม 2554 

วัตถุประสงคการดาํเนินงาน 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูวธิีการทํานํ้าสมควันไม 

2. เพ่ือนํานํ้าสมควันไมมาใชไลแมลงศัตรูพืชกับผักสวน

ครัวท่ีปลูกในโรงเรียน 

3. เพ่ือรณรงคใหชุมชนหันมาปลูกผักปลอดสารพิษดวย 

นํ้าสมควันไม 

 

รูปแบบวิธีการดําเนินการ 

 ในการดําเนินกิจกรรมผักปลอดสารพิษดวยนํ้าสมควัน

ไม  ไดจัดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. สาธิตการทําน้ําสมควันไม   

ในการศึกษาครั้งน้ีเราไดความรูจากคุณลุงสนอง  เทพา

คุมหมอดินบานปากรัตน  อ.หนองหญาปลอง  จ.  เพชรบุรี  

เกษตรกรท่ีใชนํ้าสมควันไมในการไลแมลงศัตรูพืช   

2. นําน้ําสมควันไมไปใชในการปลูกพืชผักสวน

ครัวในโรงเรียน โดยจัดทําโครงงานผักปลอดสารพิษดวย

น้ําสมควันไม 

โรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวัน  โดยการปลูกผักไว

บริโภคเอง เชน  ผักบุง  ถั่วฝกยาว  คะนา  กวางตุง ในการปลูกผัก

ไวบริโภคโรงเรียนของเราไมใชสารเคมีกําจัดแมลง  แตนักเรียน

ไดทําโครงงานศึกษาถึงการนํานํ้าสมควันไม มาไลแมลงศัตรูพืช  

และใชเปนตัวกระตุนเรงปฏิกิริยาใหพืช ไดเจริญเติบโตไดดี 

3. รณรงคใหชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษดวย

น้ําสมควันไม 

             ในการรณรงคใหชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียน

ไดจัดใหนักเรียนมีสวนรวมโดยการเดินรณรงคในชุมชนตําบล

ยางนํ้ากลัดใต  เชน หมู  1 หมู 2 บานยางนํ้ากลัดใต  เ พ่ือให

เกษตรกรในชุมชนตระหนักถึงโทษของการใชสารเคมีฉีดพน

พืชผักและหันมาปลูกผักโดยใชนํ้าสมควันไมในการไลแมลง

ศัตรูพืชแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รณรงคใชนํ้าสมควันไม 

ในชุมชน 

จําหนายผลผลิตท่ีเกิดจาก

การใชนํ้าสมควันไม 

นํ้าสมควันไม 

 ท่ีเกิดจากการเผาถาน 

http://3.bp.blogspot.com/_hjQjIe4-oTA/TQ8HGWQJLEI/AAAAAAAAACo/EbeL3zrrUYk/s1600/%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587.PNG
http://3.bp.blogspot.com/_hjQjIe4-oTA/TQ8HGWQJLEI/AAAAAAAAACo/EbeL3zrrUYk/s1600/%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587.PNG�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใตโรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใต  
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรีอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี                  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ระถมศึกษาเพชรบุรี เขต 11  
hhttttpp::////wwwwww ..nnaammkkllaaddttaaii ..ccoomm  

 

ผูผูศึกษาศึกษาจัดทําโครงงจัดทําโครงงาน...าน...  
  11 .  เด็กหญิงจิตสุภา.  เด็กหญิงจิตสุภา      ไชยเสนไชยเสน      
                            นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  11  
  22 .  เด็กหญิง.  เด็กหญิงอัญชุลีกร อัญชุลีกร             เนียมทองเนียมทอง  
                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  11  

 โครงงานเรื่อง โองกรองน้ําสมควันไม   Hi Speed 

ที่มาและความสาํคัญในการทาํโครงงาน 

เน่ืองจากโรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต มีการผลิตนํ้าสม

ควันไมไวใชไลแมลงศัตรูพืช ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  และนํานํ้าสมควัน

ไมไวจําหนายแตการกรองนํ้าสมควันไมตองใชระยะเวลาในการ

ตกตะกอน 3 เดือน ทําใหการผลิตนํ้าสมควันไมมีจํานวนไม

เพียงพอและผลผลิตชาเกินไป  ชมรม อย. นอย จึงไดศึกษาวิธี

กรองนํ้าสมควันไมใหเร็วขึ้นโดยแกนนํา อย. นอย ไดไปศึกษาดู

งานการกรองนํ้าสมควันไมท่ีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และ

นําความรูท่ีไดมาประยุกตทําโองกรองนํ้าสมควันไม ในโรงเรียน  

เพ่ือผลิตนํ้าสมควันไมใหเพียงพอและทันตอความตองการของ

โรงเรียนและชุมชนและไดจัดทําโครงงานเรื่อง โองกรองนํ้าสม

ควันไม  Hi Speed 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.  เพ่ือศึกษาวิธีการกรองนํ้าสมควันไม 

2.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนํ้าสมควันไมใน 

การไลแมลงศัตรูพืช ระหวางการรอใหตกตะกอน และการกรอง

ดวยโองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed 

3.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตนํ้าสมควันไมใหเร็วขึ้น 

สมมติฐาน 

 โองกรองนํ้าสมควันไมสามารถกรองนํ้าสมควันไมได

ภายในเวลา  9  วัน 
 

เปาหมาย 

 1. โรงเรียนมีโองกรองนํ้าสมควันไมเพ่ือใชในการผลิต

นํ้าสมควันไมท่ีรวดเร็ว 

 2. ลดระยะเวลากรองนํ้าสมควันไมท่ีสามารถนําไปใช

ไดภายใน 9  วัน 

 3. มีผลผลิตนํ้าสมควันไม เพ่ือใชในการเกษตรอยาง

เพียงพอและทันตอความตองการ 

 4. เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมในการกรองนํ้าสมควัน

ไม 

วิธีดําเนินการศึกษา 

            ในการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

            1. ศึกษาวิธกีารกรองนํ้าสมควันไม 

                ในการศึกษาวิธีการกรองนํ้าสมควันไม  โรงเรยีนไดจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาดูงานท่ีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงเรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง  อ. แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  โดย

ไดรับเกียรติจากคุณบัญชา  ลําดับวงษ  เจาพนักงานราชทัณฑ

ชํานาญงาน  มีความรูความสามารถในดานปศุสัตวอินทรีย  ผัก

ปลอดสารพิษ นํ้ากลั่นสมุนไพรไลแมลง ท่ีเปนวิทยากรใหความรู 

และเปนท่ีปรึกษาในการศึกษาวิธีการกรองนํ้าสมควันไมในครั้งน้ี 

 

http://www.namkladtai.com/


โองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed ซึ่งประยุกตจากพระราชดําร ิ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ท่ีใหไวแกศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง 

อ. แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  

“ดานการกรองนํ้าใหใสดวยโอง 3 ใบ” 

 

อุปกรณ 

  1. โองขนาดใหญความจุ 50  ลิตร(โองใบท่ี 1)โองขนาด

กลางความจุ 30 ลิตร(โองใบท่ี 2) และ โองขนาดเลก็ความจุ 20 

ลิตร(โองใบท่ี 3) 

2. ถานละเอียด  

3. ถานกอน ยาวประมาณ 18-20 ซม.  

4. ทรายหยาบ  

5. ฟวเจอรบอรด ขนาด 3 X 3 ซม. 

6. หิน  

7. หินคลกุ 

วิธีการทาํ 

1. เจาะโองดานลางใบท่ี 1 และ 2 สูงจากดานลางโอง

ประมาณ 12 ซม. แลวตอกอกสําหรับปดเปดนํ้าสมควันไม จาก

โองท่ี 1 ไปโองท่ี 2 

2. แบงโองใบท่ี 1 ใสวัสดุสําหรับกรองในโอง ดังน้ี 

 

 

 

 

              3. แบงโองใบท่ี 2 ใสวัสดุสําหรับกรองในโอง 

 

 

 

 

 

 

4. โองใบท่ี 3 ใชสําหรับรองรับการบรรจุนํ้าสมควันไม เพ่ือบรรจุ

ใสขวด 

 

 

 

 

5. นําโองท้ังสามใบมาวางเรียงดังภาพ เพ่ือกรองนํ้าสมควันไมจาก

โองใบท่ี 1 ซึ่งใชระยะเวลา ในการกรอง 5   วัน หลังจากน้ันกรอง

ตอในโองใบท่ี 2 ใชระยะเวลา 4  วัน จะไดนํ้าสมควันไมท่ีมีสี

นํ้าตาลแกมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของน้ําสมควันไมในการ

ไลแมลงศัตรูพืช ระหวางการรอใหตกตะกอน และการ

กรองดวยโองกรองน้ําสมควันไม Hi Speed 
 

         หลังจากกรองนํ้าสมควันไมดวยโองกรองนํ้าสมควันไม  Hi 

Speed แลว อย. นอย ตองการทราบวาประสิทธิภาพของนํ้าสม

ควันไมในการไลแมลงศัตรูพืช ระหวางนํ้าสมควันไมท่ีไดจากการ

รอใหตกตะกอน 3 เดือน กับนํ้าสมควันไมท่ีไดจากการกรองดวย

โองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed  วามีประสิทธิภาพแตกตางกัน

หรือไม จึงไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนํ้าสมควันไม

ขึ้น ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังน้ี                                                                                               

1. ปลูกผักจํานวน  6  แปลง เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพ โดยใชตัวแปร ดังน้ี 

    1.1 ตัวแปรตน  ไดแก นํ้าสมควันไมท่ีรอการตก 

ตะกอน 3 เดอืน และนํ้าสมควันไมท่ีกรองดวยโองกรองนํ้าสม

ควันไม Hi Speed   

    1.2 ตัวแปรตาม  ไดแก ผักคะนา 

    1.3 ตัวแปรควบคุม ไดแก ปริมาณนํ้าสมควันไม และ

ระยะเวลาท่ีใชฉีดพนไลแมลงศัตรูพืช 
 

2. วิธีการทดลอง 

                  2.1 เตรียมแปลงปลูกผักคะนา จํานวน  6  แปลง   

ขนาด 1X2 เมตร  

     2.2 ผักคะนาแปลงท่ี 1,3,5 ใชนํ้าสมควันไมท่ีไดจาก

การรอใหตกตะกอน ปริมาณอัตราสวน 1: 200 ไลแมลงศัตรูพืช

พนทุก 3-4  วัน 

                  2.3 ผักคะนาแปลงท่ี 2,4,6 ใชนํ้าสมควันไมท่ีไดจาก

การกรองดวยโองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed  ปริมาณ

อัตราสวน 1: 200 ไลแมลงศัตรูพืชพนทุก 3-4  วัน 

      2.4 สังเกตใบคะนาเกี่ยวกับการกัดกินของแมลง 

      2.5 ใชเวลาในการสังเกต   15 วัน 

ผลการทดลอง พบวาน้ําสมควันไมที่รอใหตกตะกอน 3  

เดือน และน้ําสมควันไมที่ไดจากกรองดวยโองกรอง

น้ําสมควันไม Hi Speed มีประสิทธิภาพในการไลแมลง

ไมแตกตางกัน  

3. การเพิม่ผลผลิตน้ําสมควันไมใหเรว็ข้ึน 

 จากการกรองนํ้าสมควันไมดวยโองกรองนํ้าสมควันไม 

Hi Speed  ทําใหลดระยะเวลาในการกรองนํ้ามันดิน(ทาร) ออก

จากนํ้าสมควันไม จากเดิมท่ีตองรอการตกตะกอน 3  เดือน  เปน

การกรองโดยใชระยะเวลา  9  วัน  สงผลใหสามารถผลิตนํ้าสม

ควันไมเพ่ือใชในการเกษตรของโรงเรียนและชุมชนอยางเพียงพอ  

นอกจากน้ีผลผลิตนํ้าสมควันไมของโรงเรียนยังเปนท่ีตองการของ

เกษตรกรท่ีปลูกผักปลอดสารพิษ ดังน้ันโรงเรียนจึงจัดทํานํ้าสม

ควันไมเพ่ือจําหนายใหแกเกษตรกรท่ีสนใจ และจัดใหเปนแหลง

เรียนรูของชุมชน 

ผลจากการศึกษา 

 1. นักเรียนสามารถกรองนํ้าสมควันไมดวยโองกรอง

นํ้าสมควันไม Hi Speed  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นํ้าสมควันไมท่ีรอใหตกตะกอน 3  เดอืน และการ 

กรองดวยโองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed  มีประสิทธิภาพใน

การไลแมลงศัตรูพืชเทาเทียมกัน 

3. โองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed  ชวยลดระยะเวลา 

ในการกรองนํ้าสมควันไม จากระยะเวลา 3  เดือน เหลืองเพียง  9  

วัน ทําใหสามารถผลิตนํ้าสมควันไมไดเพียงพอตอความตองการ 

ผลที่ไดรับจากโครงงาน 

1. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานการกรองนํ้าสมควันไม 

ดวยโองกรองนํ้าสมควันไม Hi Speed   

                2. ทําใหโรงเรียนมีเงินหมุนเวียนจากการจําหนายนํ้าสม

ควันไมไวใชในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ 

  ศึกษาทดลองการเพ่ิมประสิทธิภาพนํ้าสมควันไม  เพ่ือ

ลดจํานวนครั้งในการฉีดพน 
 



 
 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสนับสนุนโดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาผลผลิตน้ําสมควันไม โดยจัดทําโครงงาน 

เรื่อง สมุนไพรเพิ่มประสิทธิภาพน้ําสมควันไม 
 

 

 

ที่มาและความสาํคัญในการทาํโครงงาน 

         โรงเรียนบานยางนํ้ากลัดใต ไดดําเนินการผลิตนํ้าสมควันไม

เพ่ือใชในการเกษตรจนเปนแบบอยางใหแก ชุมชน โดยจัด

กิจกรรมใหนักเรียนรณรงคและเผยแพรความรูดานการทํานํ้าสม

ควันไม  และการกรองนํ้าสมควันไมดวยโองกรองนํ้าสมคันไม  

Hi Speed  มีการสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผูใชนํ้าสม

ควันไม  เม่ือเกษตรกรในชุมชนหันมาปลูกผักโดยใชนํ้าสมควัน

ไมไลแมลงมากขึ้น ทําใหพบปญหาในการใชนํ้าสมควันไมเรื่อง

การฉีดพนนํ้าสมควันไมไลแมลงศัตรูพืชในถั่วฝกยาว ซึ่งตองฉีด

พนทุก 3-4 วัน ฉีดพน 1ครั้ง จึงจะมีประสิทธิภาพในการไลแมลง

ไดดี อย. นอย จึงศึกษาวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับนํ้าสมควันไม 

และจากการท่ีไดไปศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

เรือนจํากลางเขากลิ้ง ทําใหไดความรูเกี่ยวกับการกลั่นนํ้าสมุนไพร 

ซึ่งนํ้ากลั่นสมุนไพรดังกลาวมีคุณสมบัติในการไลแมลงศัตรูพืช

เน่ืองจากสมุนไพรท่ีนํามากลั่นเปนสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ี

แตกตางกัน จึงไดจัดทําโครงงานเรื่อง สมุนไพรเพ่ิมประสิทธิภาพ

นํ้าสมควันไม ขึ้น  เพ่ือแกปญหาใหเกษตรกรในการใชนํ้าสมควัน

ไมไลแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกษตรกรไมกลับไป

ใชสารเคมีในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 

 

 

วัตถุประสงคของโครงงาน 

1. เพ่ือศึกษาวธิีการกลั่นนํ้าสมุนไพร 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าสมควันไมผสมกับนํ้า

กลั่นสมุนไพรใชไลแมลงศัตรูพืช 

3. เพ่ือแกปญหาใหเกษตรกรท่ีใชนํ้าสมควันไม 

 

สมมติฐาน 

            น้ํากลั่นสมุนไพรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

น้ําสมควันไมในการไลแมลงศัตรูพืช 

เปาหมาย 

 1. นักเรียนสามารถกลั่นนํ้าสมุนไพรเพ่ือใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับนํ้าสมควันไม 

 2. โรงเรียนผลิตนํ้ากลั่นสมุนไพรขับไลแมลงศัตรูพืช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับนํ้าสมควันไมในการไลแมลงศัตรูพืช 
 

วิธีดําเนินการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 

               1. ศึกษาวิธีการกลั่นนํ้าสมุนไพร 

                   ในการศึกษาวิธีการกลั่นนํ้าสมุนไพร โรงเรยีนไดเชิญ

คุณบัญชา  ลําดับวงษ  เปนวิทยากรใหความรูในการทํานํ้ากลั่น

สมุนไพรไลแมลงและเปนท่ีปรึกษาในการศึกษาวิธีการกลั่นนํ้า

สมุนไพร ในครั้งน้ี 

                    วธิีการกลั่นนํ้าสมุนไพร มีขั้นตอนและวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

 

 

 

อุปกรณ 

 1. ถังกลั่นนํ้าสมุนไพร ขนาด  200  ลิตร 

2. สมุนไพร ไดแก สะเดา  ยูคาลิปตัส  ตะไครหอม  

นอยหนา  สาบเสือ  ชนิดละ  3 กิโลกรัม 

3. นํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใตโรงเรยีนบานยางน้าํกลดัใต  
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรีอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี                  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 11  
hhttttpp::////wwwwww..nnaammkkllaaddttaaii..ccoomm  

 

ถังที่ 2 ถังที่ 1 

เตาดิน 

ถังดานในมีลวดทองแดงท่ีตอ

จากทอท่ี 1 เพ่ือใหนํ้ากลั่น 

มาตามทอท่ีมีนํ้าเต็มถัง 

ฝาถังดานบน 

เตากลั่น นํ้ากลั่นสมุนไพร 

ตะแกรงรองกนถัง 

http://www.namkladtai.com/


วิธีการทาํ 

1. เติมนํ้าลงในถังใบท่ี 1 ปริมาณเทากับตะแกรงท่ีวาง

ดานลาง 

2. ใสสมุนไพรสะเดา  ยูคาลิปตัส ตะไครหอม  นอยหนา 

สาบเสือ ชนิดละ  3 กิโลกรัม ลงในถังใบท่ี 1 

3. ปดฝาใหสนิทและเปดกอกเพ่ือรอหยดนํ้ากลั่น

สมุนไพร  

 4. จุดไฟหนาเตา 

 5. เม่ือสมุนไพรถูกอบความรอนดวยไอนํ้า  เกิดการ

ควบแนนโดยไอนํ้าผานทอทองแดงลอยตัวไปยังถังท่ี 2 ซึ่งเติมนํ้า

ไวเต็มถัง เม่ือความรอนเจอกับความเย็นเกิดการกลั่นตัวเปนหยด

ของนํ้ากลั่นสมุนไพร  

 6. ระยะเวลาในการกลั่นนํ้าสมุนไพร ใหนับจากกหยด

แรกของนํ้ากลั่นท่ีหยดออกมา รองตอไปเปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพราะ

หลังจากน้ันสมุนไพรจะไมมีประสิทธิภาพ 

 7. เม่ือนํ้ากลั่นสมุนไพรเย็นลงจึงบรรจุใสขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ศึกษาประสิทธิภาพของน้ําสมควันไมผสมกับ

น้ํากลั่นสมุนไพรใชไลแมลงศัตรูพืช 

นํ้ากลั่นสมุนไพรขับไลแมลงศัตรูพืชท่ีผลิตไดสามารถ

นําไปใชในการไลแมลงศัตรูพืช โดยใชนํ้ากลั่นสมุนไพรผสมนํ้า

ฉีดพนไลแมลงศัตรูพืช  อัตราสวนนํ้ากลั่นสมุนไพร  5 ชอนแกง 

ตอนํ้า 20 ลิตร หรือใชนํ้ากลั่นสมุนไพรผสมกับนํ้าสมควันไมฉีด

พนไลแมลงศัตรูพืช   อัตราสวนนํ้าสมควันไม 5 ชอนแกง นํ้ากลั่น

สมุนไพร 5 ชอนแกง ตอนํ้า  20 ลิตร   

ในการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ากลั่นสมุนไพร 

โรงเรียนไดทดลองปลูกผัก  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าสม

ควันไมผสมกับนํ้ากลั่นสมุนไพรใชไลแมลงศัตรูพืชโดยมีวิธีการ

ทดลองดังน้ี 

                  1. เตรียมแปลงปลูกถั่วฝกยาว จํานวน  3  แปลง    

     2. ปลูกถั่วฝกยาวแปลงท่ี 1โดยใชนํ้าสมควันไมฉีด

พนไลแมลงศัตรูพืช 

                  3. ปลูกถัว่ฝกยาวแปลงท่ี 2โดยใชนํ้ากลั่นสมุนไพรฉีด

พนไลแมลงศัตรูพืช 

     4. ปลูกถั่วฝกยาวแปลงท่ี 3โดยใชนํ้าสมควันไมผสม

นํ้ากลั่นสมุนไพรฉีดพนไลแมลงศัตรูพืช 

    5. สังเกตเกี่ยวกับการกัดกินยอดออน และฝกถั่ว 

 ฝกยาวของแมลง 

 

ผลการทดลอง  พบวาถั่วฝกยาวท่ีปลูกโดยใชนํ้าสม

ควันไมมีแมลงมากัดกินในระยะเวลา  4 วัน ถั่วฝกยาวท่ีปลูกโดย

ใชนํ้ากลั่นสมุนไพรมีแมลงมากัดกินในระยะเวลา  5 วัน  

ถั่วฝกยาวท่ีปลูกโดยใชนํ้าสมควันไมผสมกับนํ้ากลั่นสมุนไพรมี

แมลงมากัดกินในระยะเวลา  9 วัน จึงสรุปไดวาถั่วฝกยาวท่ีปลูก

โดยใชนํ้าสมควันไมผสมกับนํ้ากลั่นสมุนไพรมีประสิทธิภาพใน

การไลแมลงศัตรูพืชมากท่ีสุด 

 

 

3. การแกปญหาใหเกษตรกรที่ใชน้าํสมควันไม 

 ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ากลั่นสมุนไพรขับ

ไลแมลงศัตรูพืช ทําใหทราบวาประสิทธิภาพในการไลแมลง

ศัตรูพืชของนํ้าสมควันไมจะไดผลดีมากขึ้น  ถานํานํ้าสมควันไม

ผสมกับนํ้ากลั่นสมุนไพร เม่ือนําความรูท่ีไดไปเผยแพรใหกับ

เกษตรกรในชุมชนทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจ และสนับสนุน

ใหโรงเรียนผลิตนํ้ากลั่นสมุนไพรเพ่ือจําหนายใหกับเกษตรกรใน

ชุมชนเพ่ือใชประโยชนในดานเกษตรกรรมตอไป 

ผลจากการศึกษา 

 1. นักเรียนสามารถกลั่นนํ้าสมุนไพรเพ่ือใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหกับนํ้าสมควันไมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การเพ่ิมประสิทธิภาพใหนํ้าสมควันไมควรใชผสม 

กับนํ้ากลั่นสมุนไพรขับไลแมลง 

3. เกษตรกรในชุมชนไดใชนํ้าสมควันไมและนํ้ากลั่น

สมุนไพรขับไลแมลงในการปลูกผักปลอดสารพิษ  
 

 

ผลที่ไดรับจากโครงงาน 

1. ทําใหโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ความรูดานเกษตรกรรม 

2. นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอดองคความรู

ไดอยางหลากหลาย 
 

ขอเสนอแนะ 

 ศึกษาประโยชนของนํ้ากลั่นสมุนไพรในดานอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ากลั่นสมุนไพรขับไลแมลงศัตรูพืช 

ใชนํ้าสมควันไมผสมนํ้ากลั่นสมุนไพร รดผักในโรงเรียน 

แปลงผักคะนาของโรงเรียน 
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	1.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ น้ำส้มควันไม้ที่รอการตก ตะกอน 3 เดือน และน้ำส้มควันไม้ที่กรองด้วยโอ่งกรองน้ำส้มควันไม้ Hi Speed
	1.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผักคะน้า
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	3. โอ่งกรองน้ำส้มควันไม้ Hi Speed  ช่วยลดระยะเวลา
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