แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ น้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภำพ
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นำงสำวปัณฑิตำ สุขก้ำเนิด
ตาแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช้ำนำญกำร สังกัด ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนนครรำชสีมำ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๕๒๕๘-๖๕๔๑ ID Line ๐๖๕๒๕๘๖๕๔๑
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
หมวดหมู่องค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ จุดฐำนเรียนรู้คนเอำถ่ำน
 พืนที่ต้นแบบ
 ปรำชญ์/วิทยำกร/ครูพำท้ำ
หมวดหมู่องค์ความรู้ภารกิจนโยบายที่สาคัญ
 งานนโยบายที่สาคัญ
 กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้และสวมใส่ผ้ำไทย
 แผนปฏิบัติกำร 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร
 อื่น ๆ ..............................
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2564
 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล/กำรจัดท้ำและประสำนแผน
 อื่น ๆ เรื่อง..............................
หมวดหมู่องค์ความรู้ระเบียบหรือกฎหมาย
 พรบ.จัดซือจัดจ้ำง/เบิกจ่ำย
 อื่น ๆ ..............................
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
น้ำส้มควันไม้คือผลพลอยได้หรือผลผลิตที่ได้จำกกระบวนกำรเผำถ่ำนในสภำพอับอำกำศ ใน
ถัง เช่น เตำเผำถ่ำนอิวำตะ จะได้ของเหลวที่เกิดจำกกำรกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ของควันจำกจำกปล่องเตำเผำ
ถ่ำนในช่วงนีไม้ก้ำกลังเปลี่ยนเป็นถ่ำน ต้องน้ำไปเก็บหรือหมักก่อนใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ลักษณะเหลวสีน้ำตำลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตำล ได้จำกกำรควบแน่นของควันไฟที่เกิดจำกกำรเผำถ่ำนในช่วง
อุณหภูมิเผำ 300 – 400 องศำเซลเซียส อุณหภูมิดัง กล่ำวท้ำให้สำรประกอบต่ำงๆ ในไม้ฟืนสลำยตัวด้วย
ควำมร้อน เกิดเป็นสำรประกอบขึนใหม่ซึ่งมีประโยชน์มำกมำยหลังจำกผ่ำนขันตอนกำรสร้ำงเตำเผำถ่ำน กำร
เรียนรู้ฐำนคนเอำฐำนแล้ว ก็มำถึงขันตอนของกำรเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ได้จำกกำรเผำถ่ำน ให้นึกถึงช่วงเผำถ่ำน
ควำมร้อนจะขับควำมชืนที่อยู่ในไม้ออกมำ ในรูปแบบของไอน้ำและควัน โดยทั่วไปเรำจะปล่อยทิงไว้เฉย ๆ ไม่
ค่อยน้ำมำใช้ประโยชน์ เรำต้องเรียนรู้วิธีกำรเก็บ โดยกำรควบแน่นแบบง่ำย ๆ และน้ำน้ำส้มควันไม้ น้ำมำใช้
ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง กำรเก็บน้ำส้มควันไม้มำใช้ประโยชน์ โดยใช้ไม้ไผ่ขนำด 4 นิว ยำว 5 - 10 เมตร
เมื่อเรำท้ำกำรจุดหน้ำเตำ ควำมร้อนจะกระจำยสู่เตำ ขับไล่ควำมชืนในเตำ สำรในเนือไม้จ ะถูกขับออกมำ
ควันจะเริ่มมีกลิ่นฉุน สีขำวขุ่น หรือเรียกควันบ้ำ บริเวณปำกกปล่องควันจะที่สำรส้ำที่เรียกว่ำ ยำงไม้ หรือทำร์
/ติดอยู่...

-2ติดอยู่ เป็นช่วงเหมำะจะเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ ใช้เวลำประมำณ 2 -3 ชั่วโมง ควันจะเปลี่ยนเป็นจำกเทำเป็น
สีน้ำเงิน สีฟ้ำ ยำงไม้ที่เกำะอยู่บริเวณปล่องด้ำนในเริ่ มแห้ง แสดงว่ำไม้ในเตำเริ่มเป็นถ่ำนแล้ว นั่นคือกำร
สินสุดกำรเก็บน้ำส้มควันไม้ กำรเผำถ่ำนแต่ละครัง ควรใช้ไม้สดที่ตัดทิงไว้ประมำณ 3 - 7 วัน หรือเรียกว่ำ
ไม้กลำง จะได้น้ำ ส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ส้ำหรับไม้สด จะได้น้ำ ส้มควันไม้มำก แต่ไ ม่ค่อยมี
คุณภำพ ส่วนไม้แห้งจะไม่ได้น้ ำ ส้ม ควันไม้ น้ำ ส้มควันไม้ที่ไ ด้น้ ำไปเก็บ ในภำชนะที่ไ ม่ ใ ช่โ ลหะ ปล่อ ยให้
ตกตะกอน 1 – 3 เดือน ให้เทน้ำส้มควันไม้จะเป็นสีเหลืองใส่ขวดใหม่ น้ำไปใช้ตำมอัตรำส่วน น้ำส้มควันไม้
เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ใช้ไล่แมลง ช่วยปรับควำมเป็นกรดเป็นด่ำงในดินเป็นกลำง ให้เหมำะสมกับพืช ลด
กำรใช้สำรเคมี ปลอดภัยทังผู้ผลิตและผู้บริโภค
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาน้าส้มควันไม้
- ไม้ไผ่ขนำด 4 นิว ยำว 5 - 10 เมตร น้ำไม้ไผ่มำทะลวงข้อให้ทะลุ และบำก
ในส่วนหน้ำของไม้ไผ่ น้ำมำวำงเหนือปำกปล่องควัน 10 – 15 เซนติเมตร
- กำบกล้วยและเชือกกล้วย
- ถังเก็บน้ำส้มควันไม้
- ขวดน้ำเปล่ำ
ขั้นตอนการเก็บน้าส้มควันไม้
เมื่อเรำท้ำกำรจุดหน้ำเตำ ควำมร้อนจะกระจำยสู่เตำ ขับไล่ควำมชืนในเตำ สำรในเนือไม้จ ะถูกขับ
ออกมำ ควันจะเริ่มมีกลิ่นฉุน สีขำวขุ่น หรือเรียกควันบ้ำ บริเวณปำกกปล่องควันจะที่สำรส้ำ ที่เรียกว่ำ ยำงไม้
หรือทำร์ติดอยู่ เป็นช่วงเหมำะจะเริ่มเก็บน้ำส้มควันไม้ ใช้เวลำประมำณ 2 - 3 ชั่วโมง ควันจะเปลี่ยนเป็น
จำกเทำเป็นสีน้ำเงิน สีฟ้ำ ยำงไม้ที่เกำะอยู่บริเวณปล่องด้ำนในเริ่มแห้ง แสดงว่ำไม้ในเตำเริ่มเป็นถ่ำนแล้ว นั่น
คือกำรสินสุดกำรเก็บน้ำส้มควันไม้ กำรเผำถ่ำนแต่ละครัง จะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภำพมำกที่สุด
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
ควรใช้ไม้สดที่ตัดทิงไว้ประมำณ 3 - 7 วัน หรือเรียกว่ำไม้กลำง จะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภำพ
มำกที่สุด ส้ำหรับไม้สด จะได้น้ำส้มควันไม้มำก แต่ไม่ค่อยมีคุณภำพ ส่วนไม้แห้งจะไม่ได้น้ำส้มควันไม้ น้ำส้ม
ควันไม้ที่ได้น้ำไปเก็บในภำชนะที่ไม่ใช่โลหะ ปล่อยให้ตกตะกอน 1 – 3 เดือน ให้เทน้ำส้มควันไม้จะเป็น สี
เหลืองใส่ขวดใหม่ น้ำไปใช้ตำมอัตรำส่วน
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
น้ำส้มควันไม้ควรใช้ให้ถูกมำตรำส่วน เพรำะอำจท้ำให้พืชที่ปลูกแห้งหรือใบไหม้ได้
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
เป็นกำรเรียนรู้ส้ำหรับผู้สนใจ น้ำส้มควันไม้ ช่วยป้องกันแมลง สำรปรับปรุงดิน ฮอร์โมนพืช ก้ำจัด
ก้ำจัดเพลียทุกชนิด ใช้ฉีดใบ ล้ำต้นของพืช ตำมอัตรำส่วน ตำมช่วงเวลำของกำรเจริญเติบโตของพืช ช่วงใบ
อ่อน น้ำส้มควันไม้ 300 - 500 ซีซี : น้ำ 200 ลิตร ช่วงขยำยเปลือกผล น้ำส้มควันไม้ 500 – 1,000 ซีซี
: น้ำ 1,200 ลิตร และใช้อีกครั งเมื่อติดผลแล้ว 15 - 20 วัน ด้ำนปศุสัตว์ ใช้ดับกลิ่นคอกสัตว์ ลด
แมลงวันได้ด้วย สำมำรถท้ำเป็นอำชีพเสริมทังเผำถ่ำนและท้ำน้ำส้มควันไม้
กำรใช้ประโยชน์จำกน้ำส้มควันไม้ในครัวเรือน น้ำส้มควันไม้จัดได้ว่ำเป็นน้ำส้มสำรพัดประโยชน์ ที่
/เหมำะสมมี...

-3เหมำะสมมีไว้ติดบ้ำนสำมำรถทดแทนกำรใช้สำรเคมีได้ดังนี สูตรกำรใช้น้ำส้มควันไม้/น้ำเปล่ำ
 น้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน : น้ำ 20 ส่วน รำดท้ำลำยปลวกและมด
 น้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน : น้ำ 50 ส่วน รำดโคนต้นไม้รักษำโรครำ และโรคเน่ำ รวมทังป้องกัน
แมลงไม่ให้วำงไข่
 น้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน : น้ำ 100 ส่วน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์
และบริเวณชืนแฉะ
 น้ำส้มควันไม้ 1 ส่วน : 200 ส่วน ใช้ท้ำลำยเพลีย แมลง
 น้ำส้มควันไม้ 100 % ทำรักษำแผลสด แผลเรือรัง แผลน้ำร้อนลวก กลำกเกลือน ทำหน้ำไก่
 ใช้ท้ำปุ๋ยคุณภำพสูง โดยใช้น้ำส้มควันไม้เข้มข้น 100 % หมักกับหอยเชอรรี่บด เศษปลำ เศษเนือ
หรือกำกถั่วเหลือง โดยใช้โปรตีนต่ำง ๆ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร หมักนำน 1 เดือน แล้วกรองกำก
ออก เวลำใช้ให้ผสมน้ำ 200 เท่ำ
 ใช้หมักกับสมุนไพร เช่น เมล็ดและใบสะเดำ หำงไหลแดง ข่ำแก่ ตะไคร้หอม ฯลฯ เพื่อเพิ่มฤทธิ์
ของน้ำส้มควันไม้ในกำรไล่แมลงและป้องกันโรค และสำมำรถเก็บสำรละลำยนีไว้ได้นำนโดยไม่บูดเน่ำ
 ใช้ผสมน้ำ 500 เท่ำ ฉีดพ่นผลอ่อนของพืชเพื่อช่วยขยำยให้ผลโตขึน หลังจำกติดผลแล้ว 15 วัน
และฉีดพ่นอีกครังก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน เพื่อเพิ่มน้ำตำลในผลไม้อีกด้วยเนื่องจำกน้ำส้มควันไม้ช่วยกำร
สังเครำะห์น้ำตำลและกรดอะมิโน ดังนันจึงเพิ่มทังผลผลิตและคุณภำพ
 ใช้ผสมน้ำ 1,000 เท่ำ เป็นสำรจับใบจะช่วยลดกำรใช้สำรเคมี
9. ข้อมูลประกอบอื่นๆ
กำรท้ำน้ำส้มควันไม้เป็นกำรน้ำเอำวัสดุที่เหลือใช้ หรือมีอยู่ในท้องถิ่นมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยน้อมน้ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็ นแนวทำง ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำใช้ในกำรผลิต
ซึ่งสอดคล้องกับหลักควำมพอประมำณ กำรท้ำน้ำส้มควันไม้เป็นกำรรู้จักและเห็นคุณค่ำของวัสดุที่เหลือใช้ที่มี
อยู่ในท้องถิ่นหรือหำได้จำกรอบตัวน้ำกลับมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในอัตรำส่วนที่เหมำะสมเพื่อให้เกิดสุขภำพที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับหลักควำมมีเหตุผล กำรท้ำน้ำส้มควันไม้เป็นกำรผลิ ตและใช้ปุ๋ยที่หำได้จำกธรรมชำติที่ผลิตขึน
เองแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมีเพื่ออนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมและผลผลิตที่ไ ด้ก็ปลอดภัย ไม่ส่ง ผลกระทบต่อสุขภำพ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กำรท้ำน้ำส้มควันไม้ท้ำให้เรำได้เรียนรู้กรรมวิธีในกำรผลิตและกำร
ใช้ปุ๋ย ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขควำมรู้ แต่ก็ต้องมีควำมอดทน รับผิดชอบ ประหยัด และมีน้ำใจ แบ่งปันผู้อื่น
ใช้ชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง ซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม

