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ช่ือเร่ือง   ศูนย์การเรียนรู้นํา้ส้มควนัไม้ขบัไล่แมลงศัตรูพชื 

 
 

ผู้นําเสนอ   

1.เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เด็กหญิงอญัชุลีกร  เนียมทอง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3. เด็กหญิงอาํพาพร  ประกอบกิจ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้  

 เลขที่  66  หมู่  1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้ อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

 Website    http://www.namkladtai.ac.th 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต1 
 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี  

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้
 

ระยะเวลาดาํเนินการ     

22  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 31  ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

วตัถุประสงค์ของการดาํเนินงาน 

1.  เพื่อผลิตนํ้ าส้มควันไม้ สําหรับใช้ในการไล่แมลงศัตรูพืชในพืชผักสวนครัวที่ปลูก                

ในโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  

2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ โดยการจัดทําโครงงานเร่ือง               

ผกัปลอดสารพษิดว้ยนํ้ าสม้ควนัไม ้

3. เพือ่พฒันาต่อยอดผลผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้โดยจดัทาํโครงงานเร่ือง โอ่งกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้

Hi Speed และโครงงานเร่ือง นํ้ ากลัน่สมุนไพรเพิม่ประสิทธิภาพนํ้ าสม้ควนัไม ้   

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมนํ้ าสม้ควนัไมข้บัไล่แมลงศตัรูพชื ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) ประชุมช้ีแจงคณะครูทราบ แต่งตั้งคณะทาํงาน จดัปฏิทินการปฏิบติังาน 

 2. ขั้นปฏิบติัการ (Do) ปฏิบติักิจกรรมการผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้กิจกรรมการนาํผลผลิตนํ้ าสม้        

ควนัไมม้าใชใ้นงานเกษตรของโรงเรียน และกิจกรรมการพฒันาต่อยอดผลผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้        

http://www.namkladtai.ac.th/
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 3. ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check)  จดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม  และประเมินผล

ตามสภาพจริง   

4. ขั้นแกไ้ข ปรับปรุง (Action)รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและ

วางแผนในระยะต่อไป 

ผลการดาํเนินกจิกรรม 

1. นกัเรียนสามารถผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้เฉล่ียคร้ังละ 8 ลิตรสาํหรับใชใ้นการเกษตรของโรงเรียน

ตามโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  

2. กิจกรรมนํ้ าสม้ควนัไมส้ามารถพฒันากิจกรรมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ให้ความรู้กบั

นกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งหมด 4 ฐาน

การเรียนรู้ คือ ฐานการผลิตนํ้ าส้มควนัไม ้ ฐานการกรองนํ้ าส้มควนัไม ้ดว้ยโอ่งกรองนํ้ าส้มควนัไม ้ Hi 

Speed ฐานการเพิม่ประสิทธิภาพนํ้ าสม้ควนัไมด้ว้ยนํ้ ากลัน่สมุนไพร และฐานการแปรรูปผลิตภณัฑน์ํ้ าส้ม

ควนัไม ้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30 

4. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียน จาํนวน   2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองนํ้ าขาว โรงเรียนบา้นดอน

กลาง และศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน 4 คน คือ นายจาํนง ยิม้รอด  นายสนอง เทพาคุม้ นายปรารภ 

สมพนัธแ์พ นายเดือน มุกดา 

 5. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 19 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียน 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14  

6. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานท่ีเป็นเลิศด้านกิจกรรมนํ้ าส้มควนัไม้

จาํนวน 15 คร้ัง เช่น งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 61 ณ จงัหวดักาญจนบุรี คร้ังที่ 62 ณ จงัหวดัระยอง 

และคร้ังที่ 63 ณ จงัหวดัเพชรบุรี 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของการดาํเนินการ 

โรงเรียนบ้านยางนํ้ ากลัดใต้ จัดทาํโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยืน โดยส่งเสริมให้นักเรียน

ตระหนักเร่ืองการบริโภคอาหารที่ปลอดภยัต่อสุขภาพ ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบนั และเพื่อให้

นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคอาหารและผกัที่ปลอดสารพิษ โรงเรียนจึงศึกษาวิธีการปลูกผกัโดยใช้

นํ้ าส้มควนัไมใ้นการไล่แมลงศตัรูพืชแทนการใชส้ารเคมี และศึกษาวิธีการผลิตนํ้ าส้มควนัไมเ้พื่อใชใ้น

การเกษตรของโรงเรียน นอกจากน้ียงัพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ เร่ืองโอ่งกรองนํ้ าส้มควนัไม ้ Hi Speed 

และเตากลัน่นํ้ าสมุนไพร ทาํใหเ้กิดการพฒันาต่อยอดผลผลิตนํ้ าส้มควนัไมอ้ยา่งหลากหลาย มีผูส้นใจมา

ศึกษาดูงานจาํนวนมาก โรงเรียนจึงจดัตั้งให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการผลิตนํ้ าส้มควนัไม ้เพื่อเป็นศูนย์

ในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน รวมถึงคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจาก



3 ศนูย์การเรียนรู้นํา้ส้มควนัไม้ขบัไล่แมลงศตัรูพืช  :  โรงเรียนบ้านยางนํา้กลัดใต้ สพป.พบ. 1 

หน่วยงานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน  4 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานการผลิตนํ้ าส้มควนัไม ้ 

ฐานการกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้ดว้ยโอ่งกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้ Hi Speed ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพนํ้ าส้มควนั

ไมด้ว้ยนํ้ ากลัน่สมุนไพร และฐานการแปรรูปผลิตภณัฑ์นํ้ าส้มควนัไม ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ

เรียนรู้และปฏิบติัให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ งน้ีผลผลิตที่ได้โรงเรียนจาํหน่ายเพื่อนํารายได้เข้าสู่

โครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืต่อไป 
 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้นํ้ าสม้ควนัไมข้บัไล่แมลงศตัรูพชื ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐาน

การเรียนรู้จาํนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

ฐานการเรียนรู้ที ่1  องค์ความรู้ด้านการผลตินํา้ส้มควนัไม้ 

การผลิตนํ้ าสม้ควนัไมมี้ขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

อุปกรณ์  
1. เตาเผานํ้ าสม้ควนัไม ้

2. ก่ิงไมห้มาด ๆ ขนาด ยาว 70  เซนติเมตร 
3. ผา้หรือกระสอบ 
4. นํ้ า 

5. ภาชนะเคลือบหรือขวดนํ้ าพลาสติก  สาํหรับรองนํ้ าสม้ควนัไม ้

 

 

 

 

 

 

วธีิเผา 

1. เล่ือยไมข้นาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 3-7 ซม. ขนาดเท่าๆ กัน ยาว 70 ซม.วางใส่ในเตา

ดา้นบนในแนวตั้งจนเตม็เตา 

2. ปิดฝาเตาแลว้ทาดว้ยดินผสานใหร้อบแลว้โรยทรายบนฝาปิดใหท้ัว่ 
 

เตาเผาถ่าน ผลพลอยไดค้ือนํ้ าสม้ควนัไม ้
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3. ยกปล่องใยหินวางบนปล่องที่ต่อมาจากตวัเตา  ใชผ้า้และกระสอบมดัใหร้อบปล่องใยหิน 
บริเวณเหนือปล่องรอนํ้ าสม้ควนัไม ้

4. เจาะขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรสาํหรับหยดนํ้ าลงที่กระสอบเพือ่ใหเ้กิดการควบแน่นของ 
นํ้ าสม้ควนัไม ้

5. จุดไฟหนา้เตาเสริมฟืนไปเร่ือยแลว้สงัเกตที่ปลอ้งควนัเม่ือควนัมีสีขาวเขม้ๆ ก็ใชก้ระป๋องมารอ

นํ้ าสม้ควนัไมไ้ด ้เม่ือควนัเปล่ียนเป็นสีขาวแกมเขียวใหห้ยดุรอ  การเผานํ้ าส้มควนัไมด้ว้ยเตาดินน้ีใชเ้วลา

ในการเผาประมาณ 24 ชัว่โมง เก็บนํ้ าสม้ควนัไมไ้ด ้8 ลิตร 

6. ใชก้อ้นดินมาวางเพือ่ปิดหนา้เตาแลว้ผสานดว้ยดินเพื่อไม่ให้อากาศเขา้ แลว้ปิดฝาปล่องเหล็ก

ดว้ยผา้หนาๆห่อทรายชุบนํ้ าปิดปล่องเหล็กดา้นบน  ทิ้งระยะเวลาให้ถ่านเยน็ 3 วนัจึงเก็บถ่านได ้ จะได้

ถ่าน 3 กระสอบปุ๋ ย ขายกระสอบละ 120 บาท 
7. นาํนํ้ าสม้ควนัไมท้ี่ไดม้าตั้งไว ้3 เดือนเพื่อให้ตกตะกอน   จะมีตะกอน 3 ชั้น ใชส้ายยางขนาด

เล็กดูดส่วนที่ 1 ทิ้งไป  ดูดส่วนที่ 2 เก็บไวเ้พือ่ผสมนํ้ าตามส่วนเพือ่ใช ้ประโยชน์ในการไล่แมลงหรืออ่ืนๆ  

ส่วนที่ 3 ใชส้าํหรับผสมนํ้ าราดปลวก  มดได ้ หรือหากไม่ตั้งไวเ้พือ่ใหต้กตะกอน อาจใชว้ิธีการกรองก็ได ้

โดยใช้ถ่านล้างนํ้ าให้สะอาดตากให้แห้งบดเป็นผง (อัตราส่วนนํ้ าส้มควนัไม้100 ลิตร /ผงถ่านบด                  

5 กิโลกรัม) กวนใหเ้ขา้กนัทิ้งไว ้ 45 วนั เพือ่กรองเอานํ้ ามนัดิน (Tar) ออกจากนํ้ าสม้ควนัไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ าสม้ควนัไมมี้ลกัษณะใสสีนํ้ าตาลแกมแดง 
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ฐานการเรียนรู้ที ่2  องค์ความรู้ด้านการกรองนํา้ส้มควนัไม้ ด้วยโอ่งกรองนํา้ส้มควนั

ไม้  Hi Speed 

การกรองนํ้ าสม้ควนัไมด้ว้ยโอ่งกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้ Hi Speed  มีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

อุปกรณ์ 

 1.โอ่งขนาดใหญ่ความจุ 50  ลิตร(โอ่งใบที่ 1)โอ่งขนาดกลางความจุ 30 ลิตร(โอ่งใบที่ 2)และโอ่ง

ขนาดเล็กความจุ 20 ลิตร(โอ่งใบที่ 3) 

2. ถ่านละเอียด  

3. ถ่านกอ้น ยาวประมาณ 18-20 ซม. 

4. ทรายหยาบ  

5. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 3X 3 ซม. 

6. หิน  

7. หินคลุก 
 

 

วิธีการทาํ 

1. เจาะโอ่งดา้นล่างใบที่ 1 และ 2 สูงจากดา้นล่างโอ่งประมาณ 12 ซม. แลว้ต่อก๊อกสาํหรับปิดเปิด

นํ้ าสม้ควนัไม ้จากโอ่งที่ 1 ไปโอ่งที่ 2 

2. แบ่งโอ่งใบที่ 1 ใส่วสัดุสาํหรับกรองในโอ่ง ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

 

โอ่งกรองนํ้ าสม้ควนัไม ้Hi Speed 

โอ่งใบที่ 1 

โอ่งใบที่ 2 

โอ่งใบที่ 3 

ฟิวเจอร์บอร์ด 
ถ่านหยาบ 

ถ่านละเอยีด 

ทรายหยาบ 
หิน 
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3. แบ่งโอ่งใบที่ 2 ใส่วสัดุสาํหรับกรองในโอ่ง ดงัน้ี 

 

 

     
 

 

 

 

 4. โอ่งใบที่ 3 ใชส้าํหรับรองรับการบรรจุนํ้ าสม้ควนัไม ้เพือ่บรรจุใส่ขวด 

 

 

 

 

 5. นาํโอ่งทั้งสามใบมาวางเรียงดงัภาพ เพือ่กรองนํ้ าสม้ควนัไมจ้ากโอ่งใบที่ 1ซ่ึงใชร้ะยะเวลา ใน

การกรอง 5   วนั หลงัจากนั้นกรองต่อในโอ่งใบที่ 2 ใชร้ะยะเวลา 4  วนั จะไดน้ํ้ าสม้ควนัไมท้ี่มีสีนํ้ าตาล

แกมแดง 

 

 

 

 

 

 

หินคลุก 

ถ่านละเอยีด 

ทรายหยาบ 
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ฐานการเรียนรู้ที ่3  องค์ความรู้ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพนํา้ส้มควนัไม้ด้วยนํา้กลัน่

สมุนไพร  

วธีิการกลัน่นํ้ าสมุนไพร มีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 

อุปกรณ์ 

 1. ถงักลัน่นํ้ าสมุนไพร ขนาด  200  ลิตร 

2. สมุนไพร ไดแ้ก่ สะเดา  ยคูาลิปตสั ตะไคร้หอมนอ้ยหน่า สาบเสือ ชนิดละ  3 กิโลกรัม 

3. นํ้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการทาํ 

1.เติมนํ้ าลงในถงัใบที่ 1 ปริมาณเท่ากบัตะแกรงท่ีวางดา้นล่าง 

2. ใส่สมุนไพรสะเดา  ยคูาลิปตสั ตะไคร้หอม นอ้ยหน่า สาบเสือ ชนิดละ  3 กิโลกรัม ลงในถงัใบที่ 1 

3. ปิดฝาใหส้นิทและเปิดก๊อกเพือ่รอหยดนํ้ ากลัน่สมุนไพร  

 4.จุดไฟหนา้เตา 
 

เตากลัน่นํ้ าสมุนไพร 

ถงัดา้นในมีลวดทองแดงที่

ต่อจากท่อที่ 1 เพือ่ใหน้ํ้ า

กลัน่มาตามทอ่ที่มีนํ้ าเตม็ถงั 

ถงัที่ 2 

ถงัที่ 1 

ท่อทองแดงเช่ือมต่อถงัที่ 1 ไปถงัที่ 2 

ฝาถงัดา้นบน 

ตะแกรงรองกน้ถงั 
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5.เม่ือสมุนไพรถูกอบความร้อนดว้ยไอนํ้ า  เกิดการควบแน่นโดยไอนํ้ าผา่นท่อทองแดงลอยตวัไป

ยงัถงัที่2 ซ่ึงเติมนํ้ าไวเ้ตม็ถงั เม่ือความร้อนเจอกบัความเยน็เกิดการกลัน่ตวัเป็นหยดของนํ้ ากลัน่สมุนไพร 

 6. ระยะเวลาในการกลัน่นํ้ าสมุนไพร ใหน้บัจากกหยดแรกของนํ้ ากลัน่ท่ีหยดออกมา รองต่อไป

เป็นเวลา 3 ชัว่โมง เพราะหลงัจากนั้นสมุนไพรจะไม่มีประสิทธิภาพ 

 7. เม่ือนํ้ ากลัน่สมุนไพรเยน็ลงจึงบรรจุใส่ขวด 

  

 

 

 

 

 

 

นํ้ ากลัน่สมุนไพรขบัไล่แมลงศตัรูพชืท่ีผลิตไดส้ามารถนาํไปใชใ้นการไล่แมลงศตัรูพืชโดยใชน้ํ้ า

กลัน่สมุนไพรผสมนํ้ าฉีดพน่ไล่แมลงศตัรูพชื  อตัราส่วนนํ้ ากลัน่สมุนไพร  5 ชอ้นแกง ต่อนํ้ า 20 ลิตรหรือ

ใชน้ํ้ ากลัน่สมุนไพรผสมกบันํ้ าส้มควนัไมฉี้ดพ่นไล่แมลงศตัรูพืช   อตัราส่วนนํ้ าส้มควนัไม ้5 ชอ้นแกง 

นํ้ ากลัน่สมุนไพร 5 ชอ้นแกง ต่อนํ้ า  20 ลิตร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นํ้ากลั่นสมุนไพรขับไล่แมลงศัตรูพืช 
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ฐานการเรียนรู้ที ่4  องค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์นํา้ส้มควนัไม้   

  การพฒันานํ้ าสม้ควนัไมใ้หเ้ป็นผลิตภณัฑ ์ของใชใ้นครัวเรือน จนเป็นท่ีนิยมของบุคคลทัว่ไปใน

ชุมชน เพราะมีคุณภาพ และราคาไม่สูงเท่ากบัสินคา้ในทอ้งตลาด ซ่ึงผลพลอยไดท้ี่ได้รับจากการผลิต

นํ้ าสม้ควนัไม ้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์อ่ืน ๆ เช่น นาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการประกอบอาหารกลางวนั 

นาํถ่านมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการยอ้มดา้ยผา้ทอกะเหร่ียงซ่ึงเป็นหน่ึงนวตักรรมหน่ึงโรงเรียน การนาํถ่าน

มาประดิษฐ์ให้สวยงามเพื่อใช้ในการดบักล่ินตูเ้ยน็หรือกล่ินที่ไม่พึงประสงคต์ามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง

การนาํนํ้ าส้มควนัไมม้าพฒันาเป็นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ เช่น สบู่ลา้งมือ  นํ้ ายาดบักล่ินและทาํความสะอาด

หอ้งนํ้ า  

 

  

 

  

 

                   สบู่ก้อน      สบู่เหลวผสมนํา้ส้มควันไม้ 

 

 
 

 

  

   

 

           นํ้ายาถูพืน้ผสมนํา้ส้มควันไม้                                               ถุงถ่านดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ 
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ผลการดาํเนินกจิกรรม 

1. นกัเรียนสามารถผลิตนํ้ าสม้ควนัไม ้เฉล่ียคร้ังละ 8 ลิตรสาํหรับใชใ้นการเกษตรของโรงเรียน

ตามโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื  

2. กิจกรรมนํ้ าสม้ควนัไมส้ามารถพฒันากิจกรรมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ให้ความรู้กบั

นกัเรียน ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งหมด 4 ฐาน

การเรียนรู้ คือ ฐานการผลิตนํ้ าส้มควนัไม ้ ฐานการกรองนํ้ าส้มควนัไม ้ดว้ยโอ่งกรองนํ้ าส้มควนัไม ้ Hi 

Speed ฐานการเพิม่ประสิทธิภาพนํ้ าสม้ควนัไมด้ว้ยนํ้ ากลัน่สมุนไพร และฐานการแปรรูปผลิตภณัฑน์ํ้ าส้ม

ควนัไม ้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30 

4. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียน จาํนวน   2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองนํ้ าขาว โรงเรียนบา้นดอน

กลาง และศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน 4 คน คือ นายจาํนง ยิม้รอด  นายสนอง เทพาคุม้ นายปรารภ 

สมพนัธแ์พ นายเดือน มุกดา 

 5. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 19 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 ขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14  

6. มีการเผยแพร่ผลงานนวตักรรมโดยร่วมแสดงผลงานท่ีเป็นเลิศด้านกิจกรรมนํ้ าส้มควนัไม้

จาํนวน 15 คร้ัง เช่น งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 61 ณ จงัหวดักาญจนบุรี คร้ังที่ 62 ณ จงัหวดัระยอง 

และคร้ังที่ 63 ณ จงัหวดัเพชรบุรี 
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เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

การเก็บรักษานํา้ส้มควันไม้  

นํ้ าสม้ควนัไม ้ที่ไดจ้ากการดกัเก็บจะไม่นาํมาใชป้ระโยชน์ทนัที เน่ืองจากการเปล่ียนจากไมม้า

เป็นถ่านไม่ไดเ้กิดขึ้นพร้อมกนัทั้งเตา ดงันั้น ควนัที่เกิดขึ้นจึงเป็นควนัที่ผสมกนัระหว่างควนัอุณหภูมิตํ่า

และสูง ดงันั้นจะมีนํ้ ามนัดิน (Tar) และสารระเหยง่าย (Volatile matter) ปนออกมาดว้ย นํ้ ามนัดินที่ละลาย

นํ้ าไม่ได ้จะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเกษตรไม่ได ้เพราะจะไปปิดปากใบของพชื และการเกาะติดรากพืช

ทาํใหพ้ชืเติบโตชา้หรือตายได ้นอกจากนั้น หากเทลงพื้นดินจะทาํให้ดินแข็งเป็นดาน รากพืชไม่สามารถ

ไชลงดินได ้ดงันั้นเม่ือเก็บนํ้ าส้มไมแ้ลว้ตอ้งทิ้งช่วง และมีการทาํให้นํ้ าส้มควนัไมบ้ริสุทธ์ิก่อนนาํไปใช้

ประโยชน์อยา่งนอ้ย 3 เดือน แลว้ตอ้งเก็บไวใ้นที่ร่มหรือเก็บไวใ้นภาชนะทึบแสงและไม่มีส่ิงรบกวน หาก

เก็บไวท้ี่โล่งแจง้ นํ้ าสม้ควนัไมจ้ะทาํปฏิกิริยากบัอากาศและรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงอาทิตยเ์ป็นนํ้ ามนั

ดิน ซ่ึงนํ้ ามนัดินก็จะมีสารก่อมะเร็งดว้ย และหากนาํไปใชก้บัพืช นํ้ ามนัจะจบักบัใบไม ้ทาํให้ตน้ไมไ้ม่

สามารถสงัเคราะห์แสงไดดี้  

การใช้ประโยชน์จากนํ้าส้มควันไม้ด้านการเกษตร 

 เน่ืองจากนํ้ าส้มควนัไมมี้ความเป็นกรดสูง ดงันั้นก่อนนาํไปใช้ตอ้งนาํมาเจือจางให้เกิดสภาวะ      

ที่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการใชง้าน ซ่ึงอตัราส่วนที่ต่างกนัออกไปดงัน้ี 

 อตัราส่วน 1:20 หรือ ผสมนํ้ า 20 เท่า ใชพ้่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรียแ์ละแมลงในดิน เช่น โรคเน่า

เละจากแบคทีเรีย โคนเน่าจากเช้ือรา ไสเ้ดือนฝอย ควรทาํก่อนเพาะปลูก 10 วนั เพราะนํ้ าส้มควนัไม ้ที่รด

ลงดินจะไปทาํปฏิกิริยากบัสารที่มีฤทธ์ิเป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด(์CO) ซ่ึงเป็นพษิต่อพชื แต่เม่ือ

แก๊สคาร์บอนโมโนออกไซด ์ทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนเปล่ียนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO) แลว้จึง

จะสามารถปลูกพชืได ้รวมทั้งพชืจะไดรั้บประโยชน์จาก CO2 

 อัตราส่วน 1:50 หรือ ผสมนํ้ า 50 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรียท์ี่ทาํลายพืช หากใช้ความ

เขม้ขน้มากเกินไปรากพชือาจไดรั้บอนัตรายได ้

 อัตราส่วน 1:100 หรือ ผสมนํ้ า 100 เท่า ใช้ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมทั้ ง

ป้องกนัแมลงไม่ใหว้างไข่ 

 อัตราส่วน 1:200 หรือ ผสมนํ้ า 200 เท่า ใช้ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ   ตน้พืช  ทุกๆ         

7 – 15 วนั เพือ่ขบัไล่แมลงป้องกนัเช้ือรา และรดโคนตน้เพือ่เร่งการเจริญเติบโต 

 อัตราส่วน 1:500 หรือ ผสมนํ้ า 500 เท่า ใช้ฉีดผลอ่อน หรือ พืช เพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้ น 

หลงัจากติดตามผลแลว้ 15 วนั และฉีดพ่นอีกคร้ังก่อนเก็บเก่ียว 20 วนั เพื่อเพิ่มนํ้ าตาลในผลไม้อีกดว้ย 

เน่ืองจากนํ้ าสม้ควนัไมช่้วยการสงัเคราะห์นํ้ าตาลและกรดอะมิโน ดงันั้นจึงเพิม่ทั้งผลผลิตและคุณภาพ 

 อตัราส่วน 1:1000 หรือ ผสมนํ้ า 1000 เท่า เป็นสารจบัใบ จะช่วยลดการใช้สารเคมี เน่ืองจาก

สารเคมีสามารถออกฤทธ์ิไดดี้ในสารละลายท่ีเป็นกรดอ่อนๆ และสามารถลดการใชส้ารเคมีมากกวา่คร่ึงที่

เคยใช ้
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การทําเตาดินเผาไม้เพือ่เก็บนํ้าส้มควันไม้ 

วสัดุและอุปกรณ์ 

1.กอ้นดินผสมแกลบอดัแน่น    

2.ดินผสมนํ้ าสาํหรับผสานกอ้นดิน 

3.ฝาแทง๊นํ้ า ขนาด 95 ซม. 

4.เหล็กปลอ้งออ้ย สาํหรับงอทาํหูจบั  

5.ท่อเหล็กขนาด 11 ซม. ยาว 100 ซม. และท่อใยหินขนาด 53 ซม. 

วธีิทาํเตาดิน 

  1.เรียงกอ้นดินแนวนอนจาํนวน 4 กอ้นต่อ 1 ด้านเม่ือเรียงครบส่ีดา้นใช้ดินผสานแลว้ก่อเรียง    

เป็นแถวที่สองเวน้ส่วนที่เป็นดา้นหนา้เตา และส่วนที่ตอ้งวางปล่องเหล็กเพื่อให้ควนัลอยขึ้นดา้นบน เรียง

ไปเร่ือยๆเม่ือขึ้นชั้นที่สามใหว้างปล่องเหล็กลงไวด้า้นหลงั ก่อกอ้นดินไปเร่ือยๆสูงประมาณ 90 ซม. เม่ือ

ก่อเสร็จปล่อยใหดิ้นชั้นแรกแหง้ก่อนซ่ึงใชเ้วลา 2 วนั 

2.เรียงก้อนดินรอบนอกโดยให้ก้อนดินห่างจากก้อนดินในรอบแรกคร่ึงก้อน ก่อก้อนดินไป

เร่ือยๆ จนรอบทุกดา้นแลว้ทาดินผสานกอ้นดินแต่ละกอ้น 

3.ก่อดินดา้นบนของเตาโดยรอบเพือ่วางฝาแทง๊นํ้ าสาํหรับปิดเตาเวลาเผาถ่าน 

4.ก่อปากเตาส่วนที่เวน้ไวด้ว้ยกอ้นดิน 4 กอ้นโดยวางดินดา้นขา้ง 2 กอ้น  ดา้นบน 2 กอ้น แลว้ใช้

ดินผสานเม่ือเสร็จแล้วอาจป้ันลวดลายใส่ได้ หรือจะทาํบนัไดสําหรับเดินขึ้ นไปเพื่อสะดวกในการ        

เก็บถ่าน 

5.นาํฝาแทง๊นํ้ ามาเช่ือมเหล็กทาํมือจบัดา้นบน และนาํเหล็กมาเช่ือมยดึติดเป็นรูปกากบาทเพื่อให้

ฝามีความมัน่คงใชส้าํหรับปิดเตา 

6.นําท่อใยหินขนาด 53 ซม.ยาว 250 ซม. มาเจาะโดยให้เจาะด้านท่ีปิดปลายท่อสนิท 35 ซม.      

ทาํช่องแรกขนาดกวา้ง 14 ซม. เวน้ระยะห่างที่จะเจาะช่องที่ 2 ขนาด 9 ซม. เจาะ 6 ซม. ท่อใยหินจะใช้

สาํหรับรอใหค้วนัลอยตวัขึ้นเพือ่รอรับนํ้ าสม้ควนัไม ้

 

ฤทธ์ิในการไล่แมลงของสมุนไพรแต่ละชนิด 

 1. สะเดา มีฤทธ์ิในการไล่แมลง เพล้ียอ่อน เพล้ียจกัจัน่  หนอนชอนใบ หนอนใยผกั ผเีส้ือ ตัก๊แตน 

 2. ยคูาลิปตสั มีฤทธ์ิในการไล่แมลง เพล้ีย แมลงในผลไม ้ 

 3. ตะไคร้หอม มีฤทธ์ิในการไล่แมลง ไล่ยงุ แมลง เห็บ หมดั หนอนกระทู ้หนอนใยผกั 

 4. น้อยหน่า มีฤทธ์ิในการไล่แมลง ตั๊กแตน เพล้ียอ่อน เพล้ียกระโดด เพล้ียจักจั่น ไล่ยุง              

เพล้ียหอย เหา 

5. สาบเสือ มีฤทธ์ิในการไล่แมลง เพล้ียหอย เพล้ียอ่อน หนอนกระทู ้เพล้ียกระโดด 
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	วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
	1. เพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ สำหรับใช้ในการไล่แมลงศัตรูพืชในพืชผักสวนครัวที่ปลูก                ในโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
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	ความเป็นมาและความสำคัญของการดำเนินการ
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	การผลิตน้ำส้มควันไม้มีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
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	การกรองน้ำส้มควันไม้ด้วยโอ่งกรองน้ำส้มควันไม้  Hi Speed  มีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้
	1.โอ่งขนาดใหญ่ความจุ 50  ลิตร(โอ่งใบที่ 1)โอ่งขนาดกลางความจุ 30 ลิตร(โอ่งใบที่ 2)และโอ่งขนาดเล็กความจุ 20 ลิตร(โอ่งใบที่ 3)
	2. ถ่านละเอียด
	3. ถ่านก้อน ยาวประมาณ 18-20 ซม.
	4. ทรายหยาบ
	5. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 3X 3 ซม.
	6. หิน
	7. หินคลุก
	1. ถังกลั่นน้ำสมุนไพร ขนาด  200  ลิตร
	2. สมุนไพร ได้แก่ สะเดา  ยูคาลิปตัส ตะไคร้หอมน้อยหน่า สาบเสือ ชนิดละ  3 กิโลกรัม
	3. น้ำ
	4.จุดไฟหน้าเตา
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	6. ระยะเวลาในการกลั่นน้ำสมุนไพร ให้นับจากกหยดแรกของน้ำกลั่นที่หยดออกมา รองต่อไปเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพราะหลังจากนั้นสมุนไพรจะไม่มีประสิทธิภาพ
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	สบู่ก้อน      สบู่เหลวผสมน้ำส้มควันไม้
	ผลการดำเนินกิจกรรม
	1. นักเรียนสามารถผลิตน้ำส้มควันไม้ เฉลี่ยครั้งละ 8 ลิตรสำหรับใช้ในการเกษตรของโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
	2. กิจกรรมน้ำส้มควันไม้สามารถพัฒนากิจกรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ให้ความรู้กับนักเรียน ผู้ปกครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผู้สนใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ คือ ฐานการผลิตน้ำส้มควันไม้  ฐานการกรองน้ำส้มควันไม้ ด้วยโอ่งกรองน...
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	น้ำส้มควันไม้ ที่ได้จากการดักเก็บจะไม่นำมาใช้ประโยชน์ทันที เนื่องจากการเปลี่ยนจากไม้มาเป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเตา ดังนั้น ควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันอุณหภูมิต่ำและสูง ดังนั้นจะมีน้ำมันดิน (Tar) และสารระเหยง่าย (Volatile ma...
	การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ด้านการเกษตร
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	อัตราส่วน 1:20 หรือ ผสมน้ำ 20 เท่า ใช้พ่นลงดินเพื่อฆ่าจุลินทรีย์และแมลงในดิน เช่น โรคเน่าเละจากแบคทีเรีย โคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ควรทำก่อนเพาะปลูก 10 วัน เพราะน้ำส้มควันไม้ ที่รดลงดินจะไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด...
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	อัตราส่วน 1:200 หรือ ผสมน้ำ 200 เท่า ใช้ฉีดพ่นใบไม้ รวมทั้งพื้นดินรอบๆ   ต้นพืช  ทุกๆ         7 – 15 วัน เพื่อขับไล่แมลงป้องกันเชื้อรา และรดโคนต้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโต
	อัตราส่วน 1:500 หรือ ผสมน้ำ 500 เท่า ใช้ฉีดผลอ่อน หรือ พืช เพื่อช่วยขยายผลให้โตขึ้น หลังจากติดตามผลแล้ว 15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วย เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ช่วยการสังเคราะห์น้ำตาลและกรดอะมิโน ดังนั้นจึงเ...
	อัตราส่วน 1:1000 หรือ ผสมน้ำ 1000 เท่า เป็นสารจับใบ จะช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ และสามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งที่เคยใช้
	1. สะเดา มีฤทธิ์ในการไล่แมลง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น  หนอนชอนใบ หนอนใยผัก ผีเสื้อ ตั๊กแตน
	2. ยูคาลิปตัส มีฤทธิ์ในการไล่แมลง เพลี้ย แมลงในผลไม้
	3. ตะไคร้หอม มีฤทธิ์ในการไล่แมลง ไล่ยุง แมลง เห็บ หมัด หนอนกระทู้ หนอนใยผัก
	4. น้อยหน่า มีฤทธิ์ในการไล่แมลง ตั๊กแตน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น ไล่ยุง              เพลี้ยหอย เหา
	5. สาบเสือ มีฤทธิ์ในการไล่แมลง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ เพลี้ยกระโดด


