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ค าน า 
 

  รายงานฉบับนี้เป็นผลการวิจัยการใช้น้้าส้มควันไม้จากไม้ 4 ชนิด ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่  
ไม้ยูคาลิปตัส และไม้สะเดา เพ่ือใช้ในการควบคุมเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.  เชื้อราสาเหตุโรครากเน่า
โคนเน่าของมะเขือเทศ โดยท้าการศึกษาในปีแรก 3 การทดลอง คือ ศึกษากระบวนการผลิตน้้าส้มควันไม้ 
ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา และศึกษาประสิทธิภาพของ 
น้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม สาเหตุโรคกล้าเน่าโคนเน่าในระยะต้นกล้า หรือโรค
เน่าคอดิน เป็นโรคที่มีความส้าคัญมากในการปลูกมะเขือเทศของเกษตรกร งานวิจัยจึงมุ่งเน้นในการใช้  
น้้าส้มควันไม้ในการควบคุมโรค ผลงานวิจัยนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางใน
การใช้สารสกัดธรรมชาติจากไม้ ควบคุมโรคกล้าเน่าโคนเน่าของมะเขือเทศในระยะต้นกล้า เพ่ือทดแทนการใช้
สารเคมีต่อไปในอนาคต 
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ค ำน ำ 

  รายงานฉบับนี้ เป็นผลการวิจัยการใช้น้้ าส้มควันไม้จากไม้  4 ชนิด ได้แก่ 
กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้สะเดา เพ่ือใช้ในการควบคุมเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
Sacc.  เชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าของมะเขือเทศ โดยท้าการศึกษาและวิเคราะห์ทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ศึกษา
ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเมด็สเคลอโรเทียม วิเคราะห์องค์ประกอบของ
น้้าส้มควันไม้ชนิดต่าง ๆ โดยใช้ Gas Chromatography Mass Spectrometer ศึกษาประสิทธิภาพ
ของน้้าส้มควันไม้ โดยวิธีจุ่มแช่เมล็ดในการป้องกันก้าจัดโรคกล้าเน่าโคนเน่าในเรือนทดลอง และศึกษา
ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการราดดิน เพ่ือป้องกันก้าจัดโรคกล้าเน่าโคนเน่าในเรือนทดลอง 
โรคกล้าเน่าโคนเน่าในระยะต้นกล้า หรือโรคเน่าคอดิน เป็นโรคที่มีความส้าคัญมากในการปลูกมะเขือ
เทศของเกษตรกร งานวิจัยจึงมุ่งเน้นในการใช้น้้าส้มควันไม้ในการควบคุมโรค ผลงานวิจัยนี้น่าจะมี
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการใช้สารสกัดธรรมชาติจากไม้ ควบคุม
โรคกล้าเน่าโคนเน่าของมะเขือเทศในระยะต้นกล้า เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีต่อไปในอนาคต 
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(1) 
 

สารบัญ 

               หน้า 

สารบัญ          (1)  

 สารบัญตาราง         (2) 

 สารบัญภาพ         (3) 

 บทคัดย่อ         1 

 บทน า           2  

 การตรวจเอกสาร         3 

 อุปกรณ์และวิธีการ        23 

 ผลและวิจารณ์         28  

 สรุป          39  

 เอกสารอ้างอิง                                                   40   

 ภาคผนวก         46 
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(2) 
 

สารบัญตาราง 

        

ตารางท่ี  หน้า 
1 ผลของน้ าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อความยาวเฉลี่ยเส้น

ผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา  Sclerotium rolfsii  ภายหลงัการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 
33 

2 ผลของน้ าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อการยับยั้งการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อรา  Sclerotium rolfsii  ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

33 

3 ผลของน้ าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อการยับยั้งการงอก 
ของเม็ดสเคลอโรเทียม ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

36 

ตาราง 
ผนวกที่ 

  

1 วิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา  
Sclerotium rolfsii  (เซนติเมตร) ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

47 

2 วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  
Sclerotium rolfsii  ภายหลงัการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

47 

3 วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม 48 
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(3) 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่  หน้า 

1 ลักษณะเส้นใยและเม็ดสเคลอโรเตียของเชื้อรา Sclerotium  rolfsii  Sacc. 33 
2 ลักษณะน้ าส้มควันไม้ 17 
3 ต้นยูคาลิปตัส 18 
4 ต้นสะเดา 19 
5 ต้นไผ่ 20 
6 กะลามะพร้าว 20 
7 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 24 
8 กรองน้ าส้มควันไม้ด้วยกระดาษกรอง 24 
9 น้ าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน 4 ชนิด (กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส 

และสะเดา) 
25 

10 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) 25 
11 ลักษณะเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. บนอาหารวุ้น PDA 26 
12 ลักษณะเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (400 เท่า) 26 
13 ส่วนประกอบของเตาเผาถ่าน 28 
14 การบรรจุและเรียงไม้ที่ต้องการเผาในเตา 29 
15 การจุดไฟหน้าเตา 29 
16 ลักษณะควันในช่วงการไล่ความชื้น 29 
17 การหรี่หน้าเตาให้เหลือ 1 ใน 4 และการเก็บน้ าส้มควันไม้ 30 
18 การเปิดหน้าเตาขึ้น 50% เพื่อท าให้ถ่านบริสุทธิ์ 30 
19 การปิดเตา 31 
20 การเปิดเตาและการเก็บถ่าน 31 
21 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

ของน้ าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวที่ 6 ระดับความเข้มข้น 
34 

22 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
ของน้ าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ที่ 6 ระดับความเข้มข้น 
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(4) 
 

ภาพที่ (ต่อ)  หน้า 
23 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

ของน้ าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัสที่ 6 ระดับความเข้มข้น 
35 

24 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
ของน้ าส้มควันไม้จากสะเดาที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

35 

25 ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
ของน้ าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

37 

26 ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
ของน้ าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

37 

27 ประสิทธิภภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii 
ของน้ าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัสที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

38 

28 ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii  
ของน้ าส้มควันไม้จากสะเดาที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

38 

ภาพผนวกที่   

1 ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 48 
2 เปอร์เซ็นต ์(%) การยับยั้งการเจริญเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 49 
3 เปอร์เซ็นต ์(%) การของเม็ดสเคลอโรเทียมงอก 49 
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การใช้น้้าส้มควันไม้คลุกเมล็ดและราดดินควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.  
สาเหตุโรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ 

The application of wood vinegar for controlling  Sclerotium rolfsii Sacc.   
causing damping –  off  disease in Tomato 

 
รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 

 
บทคัดย่อ 

 การใช้น้้าส้มควันไม้คลุกเมล็ดและราดดินควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุ 
โรคกล้าเน่าของมะเขือเทศ การทดลองในปีที่ 1 คือ 1. ศึกษากระบวนการผลิตน้้าส้มควันไม้   
2. ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา  Sclerotium rolfsii   
3. ศึกษาประสิทธิภาพของส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม  วางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบรูณ์ (complete randomized design : CRD) มีทั้งหมด 24  สิ่งทดลองละ 4  ซ้้า  
เก็บข้อมูล โดยวัดการเจริญของเชื้อรา วัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี และตรวจนับความงอกของเม็ด 
สเคลอโรเทียม  น้ามาค้านวณค่าร้อยละของการยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการงอกของเม็ดสเคลอ
โรเทียม การศึกษาใช้น้้าส้มควันไม้จากไม้ 4 ชนิด ได้แก่ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส  และไม้
สะเดา ที่ 6 ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 0, 3000, 5000, 10000, 15000 และ 20000 ppm พบว่า การใช้
น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii  ดีที่สุด คือที่
ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 ppm ขึ้นไปสามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย 0.00 เซนติเมตร ส่วนเปอร์เซ็นต์การงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม ที่ระดับ
ความตั้งแต่ 3000 ppm ขึ้นไปสามารถยับยั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ น้้าส้มควันไม้ยูคาลิปตัสที่
ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 20000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
ส่วนเปอร์เซ็นต์การงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 ppm ขึ้นไปสามารถ
ยับยั้ง ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่และไม้สะเดา มีแนวโน้มว่าเมื่อเพ่ิมระดับความ
เข้มข้นที่สูงขึ้นก็สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อได้ ส่วนความเข้มข้น 15000 ppm ขึ้นไปสามารถ
ยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ 
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บทน้า 
 

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดโรคพืชอย่างแพร่หลาย  
ผลกระทบในการใช้สารเคมีได้ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมา ได้แก่ ความเป็นพิษต่อมนุษย์ การท้าลาย
ระบบนิเวศ การชักน้าให้เกิดศัตรูพืชชนิดใหม่ และการที่เชื้อดื้อยามากยิ่งขึ้น (Fry, 1982) ผู้วิจัยจึง
พยายามหาแนวทางที่จะลดการใช้สารเคมี โดยการหาสารจากธรรมชาติเข้ามาทดแทนการใช้สารเคมี 
อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมโรคพืช นั่นคือ การใช้น้้าส้มควันไม้ (wood vinegar) การผลิต 
น้้าส้มควันไม้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการเผาถ่านไม้ 4 ชนิด คือ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส และ
ไมส้ะเดา เพื่อน้ามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อ  Sclerotium rolfsii  
และการยับยั้งการงอกของเม็ด sclerotium ของเชื้อ Sclerotium rolfsii  ซึ่งเป็นสาเหตุโรคกล้าเน่า
ของมะเขือเทศ และสาเหตุโรคพืชอ่ืนกว่า 50 ชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่  ฯลฯ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตน้้าส้มควันไม้ 

2. เพ่ือศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย  
    Sclerotium rolfsii 
3. เพ่ือศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการงอกของเม็ด sclerotium  
    ของเชื้อ Sclerotium rolfsii 
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การตรวจเอกสาร 
 

มะเขือเทศ 
 ชื่อสามัญ Tomato 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. 
 มะเขือเทศมีถิ่นก้าเนิดในทวีฟอเมริกาใต้ แถบประเทศ และได้รับความนิยมปลูกเพ่ือบริโภค
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ในศตวรรษที่ 18 ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาพันธุ์ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ 
(จานุลักษณ์, 2541) ปัจจุบันมะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ เพราะมีผู้นิยมปลูกและรับประทานกัน
อย่างแพร่หลาย ชนิดมะเขือเทศที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ 
มะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม (Processing type) และมะเขือเทศบริโภคผลสด (table type)  
(เมฆ, 2548) ส้าหรับมะเขือเทศที่ส่งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมีพ้ืนที่ปลูก 27,000 ไร่  
มีผลผลิตรวม 108,000 ตัน หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 4 ตันต่อไร่ มีพ้ืนที่ปลูกส่วนในอยู่ในภาคและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนมะเขือเทศบริโภคผลสดมีพ้ืนที่ปลูก 28,000 ไร่ มีผลผลิอตรวม 58,000 ตัน 
หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2552) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มะเขือ เทศเป็น พืชผสมตั ว เองตามธรรมชาติและมีการผสมข้ าม 2 -5 เปอร์ เซ็นต์  
(จานุลักษณ์, 2541) 

ราก มีระบบรากแก้ว  และมีรากแขนงเจริญไปตามแนวนอน ระบบรากไปได้ไกลถึง 2 ฟุต และ
รากฝังลึกลงไปในดินได้ถึง 4 ฟุต (เมฆ, 2548) 

ล้าต้น ตั้งตรง มีลักษณะเป็นพุ่ม มีขนอ่อนๆ ปกคลุมล้าต้น  
ใบ เป็นใบประกอบแบบสลับ ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ่ ปลาย

ใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยมีขนอ่อนคลุม  
ดอก เป็นช่อหรือดอกเดี่ยว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเลี้ยงสีเขียว  
ผล เป็นผลเดี่ยว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกัน รูปร่างมีท้ังกลม หรือกลมรี  
เปลือกผล บางเป็นมัน ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เมื่อสุกจะมีสีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง 

เนื้อภายในฉ่้าด้วยน้้ามีรสอมเปรี้ยว มีเมล็ดจ้านวนมาก (สุธาทิพ, 2552) 
เมล็ด มีลักษณะรูปเป็นไข่แบนเปลือกหุ้มเมล็ดมีขนเล็กๆ ปกคลุมอยู่ (เมฆ, 2548) 
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ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศมี 3 ลักษณะ คือ 
 

1) แบบเลื้อย (indeterminate type) มะเขือเทศประเภทนี้หากได้รับสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมจะสามารถเจริญเติบโตต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด  เริ่มมีช่อดอกแก่ประมาณข้อที่ 11 และ
ช่อดอกต่อๆไปจะเกิดทุก 3 ข้อ และข้อที่ต่้ากว่าช่อดอกทุกช่อลงมาจะมีแนงเกิดขึ้นท้าให้เจริญเติบโตได้
ไม่สิ้นสุด ซึ่งเมล็ดพันธุ์มะเขือส่วนใหญ่เป็นมะเขือที่ใช้รับประทานผลสด ทั้งพันธุ์ผลใหญ่และมะเขือเทศ
เชอรี่ซึ่งมีขนาดผลเล็ก 

2) แบบพุ่ม (determinate type) มะเขือเทศนี้จะมีลักษณะช่อดอกเกิดระหว่างข้อเกือบทุก
ข้อบนล้าต้นหลักและกิ่งแขนง ที่ข้อทุกข้อต่้ากว่าช่อดอกแรกลงมาจะมีแขนงเกิดขึ้น และเกิดในเวลา
ไล่เลี่ยกัน แต่ละแขนงมีช่อดอก 3-7 ช่อ และเมื่อช่อดอกเกิดที่ปลายสุดของล้าตันหรือกิ่งแขนงแล้วแขนง
จะหยุดการเจริญเติบโต ส่วนการที่ช่อดอกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลาไม่ต่างกันมากหนักท้าให้ผลสุกแก่
เกือบพร้อมกันทั้งต้น มะเขือเทศประเภทนี้เหมาะที่จะใช้เป็นมะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ
เก็บเก่ียวได้ไม่เกิน 2-3 ครั้งเท่านั้น 

3) แบบกึ่งเลื้อย (semi-determinate type) มะเขือเทศประเภทนี้ในช่วงแรกจะเจริญเติบโต
คล้ายมะเขือเทศแบบพุ่ม แต่มักมีแขนงย่อยเกิดใต้ช่อดอกบนกิ่งแขนงไปได้เรื่อยๆหรือเมื่อติดผลจ้านวน
พอสมควรอาจหยุดการเจริญเติบโตชั่วระยะหนึ่ง แต่เมื่อผลแก่ถูกเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วก็จะมีกิ่งแขนงใหม่
เจริญเติบโตต่อไปอีกได้ 

 
พันธุ์มะเขือเทศ 
 พันธุ์มะเขือเทศที่มีการปลูกกันในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่น้าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งสิ้น  
แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทั้งขนาด รูปร่าง  และสีผล รวมทั้งความต้องการการใช้
ประโยชน์ก็ต่างกันด้วย ส้าหรับมะเขือเทศที่ก้าลังได้รับความนิยมในการปลูกมีอยู่หลายพันธุ์ ซึ่งแบ่งเป็น 
2 ชนิดดังนี้ 

1. พันธุ์รับประทานผลสด แบ่งตามขนาดและการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1.1 พันธุ์ผลโต นิยมใช้ท้าสลัดและประดับจานอาหาร เช่น พันธุ์ฟลอราเดล และ

มาสเตอร์เบอร์ 3 โดยมีลักษณะทรงกลมแบบแอปเปิ้ล ผลมีสีเขียว มีไหล่เขียว  
เมื่อสุกผลสีแดงจัด มีจ้านวนช่องในผลมาก ไม่กลวง รสดี เนื้อหนาแข็ง และเปลือก
ไม่เหนียว 

1.2 พันธุ์ผลเล็ก นิยมใช้ประกอบอาหารพ้ืนบ้าน เช่น ส้มต้า ได้แก่ พันธุ์สีดา ลักษณะ
ของผลเป็นผลเล็ก สีชมพู มีรสเปรี้ยว 
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2. พันธุ์ส้าหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ในการแปรรูปในแบบต่างๆ เช่น น้้ามะเขือเทศ
เข้มข้น  น้้ามะเขือเทศ มะเขือเทศปลอกผิว มะเขือเทศแช่อ่ิม และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น 
ได้แก่พันธุ์ วีเอฟ 134-1-2  พี 502 และ พี 600  ฯลฯ มีลักษณะเป็นพันธุ์ที่สุกพร้อมกัน
เป็นส่วนใหญ่ ขั้วผลควรหลุดจากผลได้ง่ายเมื่อปลิดผล ผลสุกมีสีแดงจัดตลอดทั้งผล  
ไส้กลางของผลเส้นเล็กและไม่แข็งแรง เนื้อมาก น้้าน้อย มีปริมาณกรดสูง ผลแน่นแข็ง 
เปลือกหนาและเหนียวสามารถส่งได้ในระยะทางไกลๆ และเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย  
(กรุง, 2537) 
 

การปลูกมะเขือเทศ 
1. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูก  

- ดิน มะเขือเทศเจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินร่วนเหนียวและดินร่วนราย ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ที่เหมาะสมประมาณ 5.5-7.0 และเป็นดินที่ระบายน้้าได้ดี มะเขือเทศไม่ชอบ
พ้ืนที่ที่มีน้้าขังแฉะ ถ้ามีฝนตกติดต่อกันจะต้องเร่งระบายน้้าออกจากแปลงโดยเร็ว 
นอกจากนี้ควรเป็นแหล่งที่ไม่เคยปลูกมะเขือเทศมาก่อนในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมา 
เพราะจะมีโรคและแมลงสะสม 

- อุณหภูมิอากาศ มะเขือเทศชอบอากาศเย็นจึงจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง 
โดยอุณหภูมิตอนกลางวันจะอยู่ระหว่าง 25 -30 องศาเซลเซียส ตอนกลางคืนอยู่
ระหว่าง 16-20 องศาสเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวจะพบในฤดูหนาวของไทยใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุง, 2543) 

- น้้า แหล่งมีความส้าคัญอย่างมากในการปลูกมะเขือเทศ ซึ่มะเขือเทศต้องการน้้ามาก
เพ่ือน้าไปใช้การเจริญเติบโต และให้ผลผลิต การปลูกมะเขือจึงจะต้องมีแหล่ง 
ที่เพียงพอตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั้งเก็บเก่ียวผลผลิต 

- แสง เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชต้องการแสงเพ่ือเป็นพลังงานใน
การสังเคราะห์อาหารจากแร่ธาตุและน้้าที่ดูดขึ้นมาจากดิน ให้เป็นอาหารที่พืชน้าไป
เสริมสร้างส่วนต่างๆ นอกจากนี้แสงยังมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด การออกดอก
(เมฆ, 2548) 
 

2. วงจรชีวิตของมะเขือเทศ 
เมล็ดงอก   4-6  วันหลังหยอด 
อายุเริ่มมีดอกบาน  30-35  วันหลังหยอด 
ช่วงอายุจากดอกบานจนสิ้นสุด 30-40  วันหลังหยอด 
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ช่วงเก็บเกี่ยว   75-120 วันหลังหยอด 
หลังดอกบาน 35-40 วัน ผลจะสุกแก่และเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพู ในสภาพที่อากาศ
เย็น ช่วงอายุต่างๆ จะยาวนานออกไปกว่าปกติเล็กน้อย (กรุง, 2537) 

 ในการผลิตมะเขือเทศมักพบการเขาท้าลายบริเวณโคนตนท้าใหตนเหี่ยว โคนตนเปลี่ยนเปน 
สีน้้าตาล เชื้อโรคเขาท้าลายตนพืชไดโดยตรง หรือผานทางรูเปดธรรมชาติหรือแผล เชื้อ S. rolfsii  
กอใหเกิดความเสียหายตอมะเขือเทศทั้งในระยะตนกลาและระยะตนโตก้าลังใหผลผลิต แนวทาง 
การปองกันก้าจัดไดแกการเขตกรรม การปลูกพืชหมุนเวียน ไดแกขาวโพด ขาวฟาง หญา วิธีนี้ไดผลนอย
เนื่องจากเชื้อดังกลาวมีพืชอาศัยมาก นอกจากนี้การไถพรวนดินลึกๆ การเพ่ิมปุ ยไนโตรเจน การใช 
สารคารบอกซิน เชน สารพีซีเอ็นบี (PCNB) คารบอกซินผสมไธแรม (carboxin+thiram) คลอโรเน็บ 
(chloroneb) ผสมน้้าราดดินบริเวณโคนตนในพืชที่โตแลวสามารถใชเปนแนวทางในการปองกันก้าจัด
เชื้อราดังกลาวได (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2535)  

 
โรคกล้าเน่า หรือโรคราเม็ดผักกาดของมะเขือเทศ 
 
เชื้อราสาเหตุ  Sclerotium rolfsii Sacc. 

Kingdom Fungi  
Division Eumycota  

Class Deuteromycetes  
Order Mycelia Sterilia 

Family Agonomycetaceae  
Genus Sclerotium  

Species  rolfsii 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นใยและเม็ดสเคลอโรเตียของเชื้อรา Sclerotium  rolfsii  Sacc. 
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เชื้อ Sclerotium  rolfsii  Sacc.  มี perfect stage คือ Athelia  rolfsii อยู่ใน class Basidiomycetes 
ซึ่งพบค่อนข้างยาก  เชื้อนี้เป็นเชื้อราที่มีผนังกั้นตามขวาง ผนังเซลล์บางไม่มีสี เส้นใยแบ่งออกได้เป็น  
2 แบบ ตามชนิดที่เจริญอยู่บนอาหาร คือ  เส้นใยใหญ่มีขนาด 2-9 x 150-250 ไมครอน มี clamp 
connection 2 อันอยู่ตรงข้ามกันข้างละอัน เชื่อมระหว่างเซลล์ที่มี septate ติดกัน ส่วนใหญ่เจริญบน
ผิวอาหาร อีกแบบหนึ่งเป็นเส้นใยขนาดเล็กกว่า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ไมครอน เจริญอยู่
ในผิวอาหารเพื่อดูดซึมอาหาร (Aycock, 1966) ต่อมา Icochea  (1966) ได้แบ่งเส้นใยออกเป็น 3 ชนิด
คือ leading hyphae  (main hyphae)  immersed hyphae (secondary brance) และ tertiary 
branch  เส้นใยของรานี้มักมาเรียงขนานและรวมตัวกันเป็นกลุ่ม (hyphal strand) แต่ละกลุ่มมีเส้นใย 
3-12 เส้น เส้นใยจะสานทับ เกิด septate ขึ้นถี่ๆ มีการแตกแขนงสั้นๆ สานกันเป็นร่างแห และพัฒนา
เป็นเม็ด sclerotium เล็กๆ สีขาว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลเมื่อเจริญเต็มที่ มีขนาด 0.5 - 1.5 
มิลลิเมตร  ส่วนจ้านวน ขนาด และรูปร่างของ sclerotium ขึ้นกับอาหาร สภาพแวดล้อม และ 
biotypes ของเชื้อ (Aycock, 1966)  

Brown et al., (1970) พบว่า เม็ดสเคลอโรเทียมมีองค์ประกอบ 4 ชั้น คือ cuticle, rind, 
cortex และ medulla โดยเซลล์ใน 2 ชั้นแรกจะมีผนังหนา แต่เซลล์ชั้นใน cortex และ medulla จะ
มีผนังที่บางและยังมีชีวิตอยู่ สามารถเจริญงอกเป็นเส้นใยได้ใหม่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม  

เชื้อนี้เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อหลายชนิด เช่น potato dextrose agar, corn  meal agar 
และ oat meal agar  ส้าหรับการเข้าท้าลายพืชอาศัยพบว่า เชื้อ S. rolfsii นี้ท้าความเสียหายอย่าง
รุนแรงกับพืช เมื่ออากาศชื้น อุณหภูมิสูง และสามารถเข้าท้าลายพืชได้กว้างขวางมากกว่า 500 ชนิด  
ทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ (Schwartz และ Mohan, 1995) ในการป้องกันก้าจัดสามารถท้า
ได้หลายวิธี เช่น การเขตกรรม ได้แก่ การปลูกพืชหมุนเวียน การไถพรวน การเพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจน เป็นต้น  
การใช้สารเคมีคลุกเมล็ด รมดิน และการใช้ศัตรูธรรมชาติ 
 Domsch et al. (1980) รายงานว่าเส้นใยของเชื้อราเจริญได้อย่างรวดเร็ว โดยเจริญจนมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางถึง 9 เซนติเมตร บนอาหาร PDA ภายในเวลา 3 วัน ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส เส้นใย
มีสีขาว มีการแตกกิ่งก้านของเส้นใยมาก เส้นใยที่งอกจากเม็ดสเคลอโรเตียมจะเจริญบน  ผิวของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ มีความกว้าง 4.5-9.0 ไมโครเมตร และมีการสร้าง clamp connectionขณะ ที่เส้นใยที่แตก
กิ่งก้านออกมาจากเส้นใยที่งอกมาจากเม็ดสเคลอโรเตียม มีขนาดแคบกว่า คือกว้าง  เพียง 1.5-2.0
ไมโครเมตร และไม่มีการสร้าง clamp connection เม็ดสเคลอโรเตียมถูกสร้างที่ผิวหน้า อาหาร
เช่นเดียวกับเส้นใย รูปร่างค่อนข้างกลม ผิวเรียบเริ่มแรกเป็นสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลใน  ที่สุด  
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร (เฉลี่ย1-2 มิลลิเมตร) ประกอบด้วยชั้นนอกสุดคือ rind  

เชื้อรา S. rolfsii  เป็นสาเหตุโรคพืชที่มีความส้าคัญ ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชได้หลายชนิด 
เช่น แตงกว่า แตงโม แตงเทศ มะเขือยาว พริก มะเขือเทศ  ฯลฯ การเข้าท้าลายพืชของเชื้อราชนิดนี้
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สามารถเข้าท้าลายได้ตั้งแต่ ระยะพืชที่เป็นต้นกล้า ระยะติดดอกและติดผลจนถึงระยะใกล้เบเกี่ยว ท้าให้
ได้ผลผลิตลดลง ส้าหรับการเกิดโรคในมะเขือเทศนั้นจะถูกท้าลายได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต และ
จะเกิดความเสียหายมากเมื่อเข้าท้าลายในระยะติดดอกออกผล อาการของมะเชือเทศเมื่อถูก 
เชื้อ S. rolfsii  เข้าท้าลาย จะเกิดอาการคอกิ่วและหักพับแล้วแห้งตาย เหมือนอาการ damping – off  
ส่วนมะเขือเทศที่อยู่ติดดินหรืออยู่เหนือดินเล็กน้อย จะเกิดแผลยุบตัวลง ขอบแผลสีเหลือง และผลจะ
เน่าอย่างรวดเร็ว โดยพบทั้งเส้นใยและเม็ดสเคลอโรเตียขึ้นคลุมเต็มแผล (ศุภลักษณ์, 2536) เชื้อรา 
S. rolfsii  มักระบาดท้าความเสียหายในช่วงฤดูฝน หรือพ้ืนที่ที่สามารถให้น้้าแก่มะเขือเทศได้อย่าง
สม่้าเสมอ (จิระเดช, 2534) 

 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเกิดโรค 

เชื้อรา S. rolfsii Sacc. สามารถเจริญโดยการสรางเสนใยและเม็ดสเคลอโรเทียมไดใน สภาพ 
ที่มีความชื้นสูงอุณหภูมิ 8-40 องศาเซลเซียส แตชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือ 27-30 องศาเซลเซียส 
มีปริมาณกาซออกซิเจนรอยละ 15-20.5 และกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 0.5-9 ของปริมาณกาซ
ทั้งหมดในดิน ไดรับแสงและอยูในดินลึกไมเกิน 2.5 เซนติเมตร (Punja, 1985) เชื้อรา S. rolfsii Sacc. 
เจริญไดในช่วง pH ของดินที่กวางคือตั้งแต 1.4 ถึง 8.8 (Agrios, 1997) แตจะท้าใหพืชเกิดโรครุนแรง 
ในสภาพที่ดินเปนกรดเนองจากเชื้อสามารถเจริญไดดี (ประพาส และคณะ, 2520; Smiley, 1983)  
เชื้อรา S. rolfsii Sacc. สามารถเจริญอยูรอดในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดโดการอยูใน 
เศษซากพืช ซึ่งเม็ดสเคลอโรเทียมจะอยูไดนานมากกวา 1 ป Holliday, 1980) 

 
ลักษณะอาการ  

เชื้อราอาจเข้าท้าลายส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช อาจเป็นโคนต้น กิ่งก้าน เข็ม ฝัก จะท้าให้เกิดแผล
เน่าสีน้้าตาลอ่อน เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบตัวลง ส่วนยอดของพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาและแห้งตาย
ในที่สุด ในระยะท่ีพืชเริ่มเหี่ยวจะพบเส้นใยของเชื้อราสีขาว ตามส่วนของพืชที่เป็นโรคหรือตามผิวดิน ซึ่ง
ต่อมาจะพบเม็ดสเคลอโรเตียม มีขนาดเล็กเท่าเมล็ดผักกาดสีน้้าตาล เชื้อราที่เข้าท้าลายส่วนของเข็ม จะ
ท้าให้เข็มหลุดจากล้าต้นหากท้าลายฝักจะท้าให้ฝักเน่า  

 
การแพร่ระบาด  

โรคนี้สามารถแพร่ระบาดไปได้ง่ายโดยอาจจะติดไปกับดิน เศษซากพืชหรือต้นพืชที่เป็นโรค การ
แพร่กระจายของเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปของเม็ด Sclerotium มากกว่ารูปของเส้นใย เขื้อราอยู่
ข้ามฤดูในรูปของเม็ด Sclerotium โดยตกอยู่ตามดิน หรือเศษซากพืชเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
ก็จะงอกเจริญกลายเป็นเส้นใยเข้าท้าลายพืชต่อไป  
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เชื้อรา S. rolfsii จะเจริญได้ดีในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 30-500  องศาเซลเซียส ความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 6-7 ชอบดินร่วนปนทรายมากกว่าดิน
ค่อนข้างเหนียว (วิรัช และทรงพล, ม.ป.ป.) 

 
การป้องกันและก้าจัด  

1.  คลุกเมล็ดพืชก่อนปลูกด้วยสารเคมี carboxin + thiram หรือ chloroneb หรือ PCNB 
อัตราประมาณ 2.5-5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ในระยะต้นโตอาจใช้สารเคมีดังกล่าวละลายน้้าราด
ดินโคนต้นอัตรา 5-10 กรัม/น้้า 20 ลิตร  

2.  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วควรมีการไถกลบหน้าดินให้ลึกกว่า 6 นิ้ว เพื่อกลบเม็ด sclerotium  
3.  ปลูกพืชหมุนเวียนที่ทนทานต่อเชื้อราชนิดนี้ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น 
Baimark  and Niamsa (2009)  ได้รายงาน ถึงการใช้น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว 50 % 

(v/v) ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Penicillium griseofulvum ได้ดีกว่าน้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่และ 
ยูคาลิบตัส ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณสารประกอบฟีนอล ส่วน Chalermsan and  Peerapan  (2009) ได้
ศึกษาการใช้น้้าส้มควันไม้ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดในจานเลี้ยงเชื้อ เช่น Pythium 
sp, Sclerotium oryzae, Colletotrichum gloeospoiodes  โดยเริ่มต้นที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 
20,000 ppm มีผลสอดคล้องกับงานของ วิลาสินี และ สรัญยา (2553)  ที่ ได้ทดสอบประสิทธิภาพของ 
น้้าส้มควันไม้จากต้นยูคาลิปตัสและสะเดาในการควบคุมการเจริญของเส้นใย Colletotrichum 
gloeospoiodes และในผลมะม่วง อย่างไรก็ตาม การรายงานทางด้านอารักขาถึงการใช้น้้าส้มควันไม้
กับเชื้อสาเหตุโรคพืชทางดิน หรือเมล็ดพันธุ์นั้นยังมีไม่มากนัก 

การควบคุมด้วยสารเคมี สารเคมีที่อบหรือรมดิน เชน methyl bromide, chloropicrin 
สามารถก้าจัดเชื้อรา S. rolfsii Sacc. ไดดี (Punja, 1985) แตสิ้นเปลืองคาใชจายสูงและวิธีการปฏิบัติ 
ไมสะดวกนักการใชสารเคมี PCNB ราดดินกอนปลูก หรือใหทางรองน้้า (furrow) ในระหวางปลูกพืช  
ก็สามารถก้าจัดเชื้อราได้เชนกัน (ประพาส, 2520; Agrios, 1997)  รวีวรรณ (2542) ศึกษาผลของน้้ามัน
หอมระเหยจากพืชสมนไพร  (โปยกั๊ก, ผักแขยง, มะกรูด, ไพล, ยูคาลิปตัส และตะไคร และสารเคมี
ก้าจัดเชื้อรา 2 ชนิด คือ คารบอกซิน และคารเบนดาซิมเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา S. rolfsii Sacc. ซึ่งเปน สาเหตุโรครากเนาในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบวา น้้ามัน 
หอมระเหยจากโป๊ยกั๊ก ไพล ตะไคร และสารเคมีก้าจัดเชื้อราคารบอกซินในทุกระดบความเข้มขน 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได 100 เปอรเซ็นตและน้้ามันหอมระเหยจากผักแขยง มะกรูดและ 
ยูคาลิปตัส สามารถยับยั้งเชื้อราได 100 เปอรเซ็นตตั้งแตระดับความเขมขน 0.2, 0.5 และ 1 เปอรเซ็นต
เปนตนไป 
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 Duamkhanmanee and Sa-ing (2014) พบว่า น้้าส้มควันไม้สามารถยับยั้งเชื้อสาเหตุของ
โรคพืชที่น้ามาทดลองได้ทุกชนิด คือเชื้อ Curvularia lunata, Bipolaris maydis, Pyricularia  
grisea และ Fusarium semitectum ถึงแม้ต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงส้าหรับเชื้อบางชนิด 

Velmurugan et al., (2009) ได้กล่าวถึงกลไกการยับยั้งเชื้อรามาจากสารประกอบฟินอลิค 
ซึ่งสารนี้เป็นส่วนประกอบของน้้าส้มควันไม้ 

 
น้้าส้มควันไม้ (wood vinegar) 

น้้าส้มควันไม้ (pyroligenous acid) หรือที่รู้จักกันในนามของ wood Vinegar หรือ smoke 
acid เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านไม้ภายใต้สภาพอับอากาศ (airless condition) เมื่อผ่านแก๊ส 
เกิดจากการเผาไหม้ไม้สดให้สัมผัสอากาศเย็นจะเกิดการควบแน่นท้าให้ ไอกลั่นตัวลงจนเป็นของเหลว 
สีน้้าตาลใส มีกลิ่นควันไฟ ชิมดูจะมีรสเปรี้ยวเนื่องจากมีความเป็นกรด น้้าส้มไม้เป็นสารปรับปรุงดิน 
และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช (plant growth accelerating substances) สารป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช และควบคุมโรคพืชสาเหตุจากไส้เดือนฝอย (nematode) เชื้อรา นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็น
ฮอร์โมนพืช น้้าส้มควันไม้ยังมีสารประกอบทางเคมีมากกว่า 200 ชนิด ที่ส้าคัญ คือ กรดอะซิติก (acetic 
acid) ฟอร์มาลดิไฮด์ (formaldehyde)  เอธิล เอ็น วาเลอเรต (ethyl-n-valerate) เมทธานอล(methanol), 
น้้ามันทาร ์(tar)ฯลฯ 

น้้าส้มควันไม้มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองถึงสีน้้าตาลแดง  ใส  มีกลิ่นควันไม้  มีรสเปรี้ยว  
มี pH  1.5-3.7  ประโยชน์ของน้้าส้มควันไม้  ได้แก่  ใช้กันมอดแมลง เร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้ใน
การล้างคอกสัตว์เลี้ยง  แก้อาการน้้ากัดเท้า  เป็นส่วนผสมเครื่องส้าอาง ทาผิวงานไม้เพ่ือกันเชื้อรา  และ
ใช้ทดแทนสารเคมีที่เป็นอันตรายบางชนิด  ในปัจจุบัน  การผลิตน้้าส้มควันไม้ ในประเทศไทยเริ่มเป็นที่
รู้จัก และน้าไปใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง จึงได้มีกลุ่มชุมชน  และศูนย์เรียนรู้ต่างๆ  ท้าการผลิต
น้้าส้มควันไม้ใช้เอง  และจ้าหน่าย  วิธีการผลิตน้้าส้มควันไม้ โดยทั่วไป  คือ  การน้าเศษไม้ชนิดต่างๆ   
ที่หาได้ในท้องถิ่นมาท้าการเผาแบบจ้ากัดอากาศในเตาเผาขนาด  200  ลิตร  เพ่ือให้เกิดควันไม้  และ
ควบแน่นของเหลวในควันไม้ให้กลายเป็นน้้าส้มควันไม้โดยผ่านกระบอกไม้ไผ่  และแลกเปลี่ยนความร้อน
กับอากาศ  หรือได้มีการใช้วิธีการควบแน่นในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้สามารถผลิตน้้าส้มควันไม้ในปริมาณ
ที่มากขึ้น (จันทิมาและจาตุรัน,  2555) น้้าส้มควันไม้สามารถเก็บได้โดย ใช้เครื่องมือง่ายๆ อาศัยการ
ถ่ายเทความร้อนจาก ปล่องดักควันที่มีอณุหภูมิสูงสู่อากาศรอบปล่องดักควันที่มีอุณหภูมิต้ากว่า 
ความชื้นในควันก็จะควบแน่นเป็นหยดน้้าน้ามารวบรวมและท้าให้บริสุทธิ์ขึ้น ก็สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ จุดส้าคัญของการเก็บน้้าส้มควันไม้ก็คือ ต้องให้ปล่องดักควันอยู่ห่างจากปากปล่องคันของ
เตาผลิตถ่าน 20 - 30 เซนติเมตร หากทั้งส่วนเชื่อมต่อกันโดยตรงจะเท่ากับการต่อความยาวให้กับปล่อง

rd
i r

us



11 
 

ควันของเตา ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงการไหลเวียนของอากาศภายในเตา และส่งผลถึงคุณภาพและ
ผลผลิตของถ่านไม้ด้วย (จิระพงษ์, 2550)  

ส่วนประกอบของน้้าส้มควันไม้หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ และแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆนั้น 
เป็นส่วนประกอบไพโรลิกนัส (Pyroligneous Component) ของเซลลูโลส (Cellulose) และกึ่ง
เซลลูโลส (Hemicellulose) และฟีนอล (Phenol) ซึ่งเป็นส่วนประกอบไพโรลิกนัส ของลิกนิน 
ส่วนประกอบไพโรลิกนัสของลิกนินนั้นจะมีส่ วนประกอบต่างๆที่มีสรรพคุณในการปรุ งยา
(Pharmacodynamic Components) เช่น เอธิลไกแอลกอฮอล์ (Ethylglyalcohol) ในทางกลับกันก็
จะเกิดสารจ้า พวกคาร์ซิโนจีนิค (Carcinogenic) เช่น เบนโซไพรีน (Benzopyrene) ไดเบนซานธราซีน
เมธิลโซลินสรีน (Diben-zanthracene Methylcholinsrene) ขึ้นด้วย ซึ่งควบคุมการเกิดสารอันตราย
เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการควบคุมอุณหภูมิภายใน ปล่องไฟที่เหมาะสมขณะเก็บน้้า ส้มควันไม้ อย่างไรก็
ตามการแยกเอาสารอันตรายเหล่านี้ออกจากน้้า ส้มควันไม้ ก็สามารถท้า ได้โดยวิธีการกลั่นแยก แต่อาจ
ท้า ให้ส่วนผสมที่ต้องการส้า หรับการเกษตรบางส่วนต้องสูญเสียไป เมื่อน้า น้้า ส้มควันไม้เปรียบเทียบ
กับยาแล้วก็จะคล้ายๆ กับยารักษาโรคของจีน คือ ไม่มีส่วนผสมที่แน่นอน แต่จะให้ผลตามส่วนประกอบ
ที่แตกต่างกันในทางตรงกันข้ามก็ยังช่วยในการเพ่ิมจ้า นวนของจุลินทรีย์อีกด้วย และยังสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของรากและต้นไม้ซึ่งความแตกต่างในการใช้งานนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้้าส้มควัน
ไม ้

   
คุณสมบัติของน้้าส้มควันไม้ 

องค์ประกอบทางเคมีของน้้าส้มควันไม้มีมากกว่า 200 ชนิด ที่หลักๆ ได้แก่ methanol, acetic 
acid นอกจากนี้ยังมี acetone, methly acetone, acetaldehyde formaldehyde, ethyl-n-valerate 
(Tiilikkala et al., 2011) ตัวที่ส้าคัญในการใช้ควบคุมเชื้อรา คือ สารประกอบฟีนอล (Baimark, and 
Niamsa, 2009; Inoue et al., 2000) 

น้้าส้มควันไม้แตกต่างจากน้้าส้มสายชูหรือน้้าส้มอ่ืน ๆ ที่ได้จากการหมักหรือสังเคราะห์อ่ืน ๆ 
คือมีสารประกอบหลากหลายกว่า โดยเฉพาะฟีนอล ซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน น้้าส้มควันไม้มี
สารประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้าร้อยละ 85 กรดอินทรีย์ ร้อยละ 3 และสารอินทรีย์อ่ืน ๆ อีกประมาณ
ร้อยละ 12 มีค่าความเป็นกรดประมาณ 3 ความถ่วงจ้าเพาะ ประมาณ 1.012-1.024 แตกต่างกันไปตาม
ชนิดของเนื้อไม้ เช่น น้้าส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัสจะมีความเป็นกรดต่้า และมีสีใส แต่มี  
เมธทานอลสูงกว่า ไม้กระถินยักษ์ หรือไม้สะเดา น้้าส้มควันไม้มี (บุญแสน, มปป.) 

คุณสมบัติโดยทั่วไปของน้้าส้มควันไม้มีดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
2.  เป็นสารช่วยในการปรับปรุงบ้ารุงดิน 
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3.  เป็นสารช่วยดับกลิ่น (deodorant) และฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ (disinfection) 
4.  เป็นสารควบคุมพืชทางอ้อม 
5.  มีความปลอดภัยต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานของ “น้้าส้มควันไม้” ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล 
มาตรฐานของ “น้้าส้มควันไม้” ที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ต้องยึดเอามาตรฐาน ของ

ประเทศญี่ปุ่น และจีนเป็นอย่างต้่า เพราะประเทศญี่ปุ่นและจีนได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันมาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ในน้้าส้มควันไม้ 1 ลิตร จะมีส่วนผสมของน้้าอยู่ประมาณร้อยละ 80-90 และจะมี
สารประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าความเป็นกรดอยู่ร้อยละ 10-20 น้้าส้มควันไม้จึงน้ามาใช้ประโยชน์ในด้าน 
การเกษตร การแพทย์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม ประโยชน์และวิธีใช้น้้าส้มควันไม้ (คิดจาก
อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ = 10 ซีซี และ 1 ปี๊ป = 20 ลิตร) ตัวอย่าง อัตราส่วน 100 เท่า = น้้าส้ม ฯ 1 
ช้อนโต๊ะหรือ 10 ซีซี ต่อน้้า 1 ลิตร (บุญแสน, ม.ป.ป.) 

น้้าส้มควันไม้สามารถน้าไปใช้ในด้านการเกษตรได้ดังนี้ 
1.  ช่วยป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช 
2.  เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช 
3.  ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย 
4.  ช่วยให้พืชออกดอกและติดผลง่ายขึ้น 
5.  ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงต้านทานโรค 
Yoshimoto (1994) ได้รายงานสถานการณ์ใช้น้้าส้มควันไม้ว่า มีการผลิตน้้าส้มควันไม้เพ่ือใช้

ประโยชน์ปีละ 40 ล้านลิตร ในจ้านวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งน้าไปใช้ในทางการเกษตร เพ่ือควบคุมไส้เดือน
ฝอย เชื้อราและไวรัสสาเหตุโรคพืช และยังใช้ในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช (Nakajima et al., 
1993) และ ณิฐิมาและคณะ (2553) รายงานว่าใช้น้้าส้มควันไม้ในการลดอาการท้องเสียของลูกสุกรได้  
พุฒินันท์ (2545) กล่าวว่าการใช้น้้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นสูง สามารถน้ามาใช้ในการเกษตรได้ดี ดังนี้ 

1. ใช้ผสมน้้า 20 เท่า พ่นลงดินเพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงในดิน เช่น โรคเน่า  เละจากเชื้อ
แบคทีเรีย โรคโคนเน่าจากเชื้อรา ไส้เดือนฝอย ฯลฯ ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นจะ
เทียบเท่ากับการอบฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน แต่ควรท้าก่อนการเพาะปลูก 10 วัน เพราะน้้าส้มควันไม้ที่รด
ลงดิน จะไปท้าปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ขึ้น ซึ่งเป็นพิษต่อพืช 
แต่เมื่อก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน เปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
แล้ว จึงสามารถปลูกพืชได้รวมทั้งพืชจะได้รับประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย 

2. ใช้ผสมน้้า 50 เท่า พ่นลงดิน เพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าท้าลายพืช หากใช้ความเข้มข้น
มากกว่านี้ รากพืชอาจได้รับอันตรายได้ 
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3. ใช้ผสมน้้า 200 เท่า ความเข้มข้นระดับนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ฉีดพ่น
ใบพืชรวมทั้งพ้ืนดินรอบต้นพืชทุก 7-15 วัน เพ่ือขับไล่แมลง ป้องกันและก้าจัดเชื้อราและกระตุ้นความ
ต้านทานและการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งฉีดพ่นกองปุ๋ยหมักเพ่ือเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ช่วยย่อยให้เป็น
ปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น 

4. ใช้ผสมน้้า 500 เท่า ฉีดพ่นผลอ่อนของพืชเพ่ือช่วยขยายให้ผลโตขึ้น หลังจากติดผลแล้ว  
15 วัน และฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเก่ียว 20 วัน เพ่ือเพ่ิมน้้าตาลในผลไม้อีกด้วย 

5. ใช้ผสมน้้า 1,000 เท่า เป็นสารจับใบช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออก
ฤทธิ์ได้ดีในสารละลายที่เป็นกรดอ่อน ๆ และสามารถลดการใช้สารเคมีมากกว่าครึ่งจากที่เคยใช้ 

6. ใช้ท้าปุ๋ยคุณภาพสูง โดยใช้น้้าส้มควันไม้เข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ หมักกับหอยเชอรี่บด 
เศษปลา เศษเนื้อหรือกากถั่วเหลือง โดยใช้โปรตีนต่างๆ 1 กิโลกรัม ต่อน้้าส้มควันไม้ 2 ลิตร หมักนาน  
1 เดือน แล้วกรองกากออก เวลาใช้ผสมน้้า 200 เท่า 

7. การใช้หมักกับสมุนไพร เช่น ใบและเมล็ดสะเดา หางไหลแดง ข่าแก่ ตะไคร้ เพ่ือเพ่ิมฤทธิ์
ของน้้าส้มควันไม้ในการไล่แมลงและป้องกันโรค สามารถเก็บสารละลายน้้าไว้ได้นาน  

8. เพ่ิมปริมาณรสชาติของผลไม้ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชฉีดน้้าส้มไม้ในอัตราส่วน 1 
ต่อ 500 ถึง 1 ต่อ 1,000 เท่า สามารถเพ่ิมรสชาติของผลไม้ให้มีความหวาน ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้้าส้ม
ควันไม้ช่วยลดไนโตรเจนส่วนเกิน กระตุ้นการสันดาปของพืช และเพ่ิมระดับน้้าตาลให้กับพืชชนิดที่ให้รส
หวาน 

9. ช่วยเร่งการหมัก การน้าน้้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นต่้าประมาณ 1 ต่อ 100 จะช่วยเพ่ิม
ปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการเร่งการหมักสารชีวภาพ คือสามารถย่นระยะเวลาใน
การหมักลงอีกครึ่งหนึ่งของการหมักสารชีวภาพปกติ 

10. บ้ารุงผิวดิน ในการเพาะปลูกรดน้้าส้มควันไม้ที่มีความเข้มข้นประมาณ 1 ต่อ 30 ลงไปใน
หน้าดิน และใช้ในปริมาณ 6 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ส้าหรับบ้ารุงผิวดิน ก่อนท้าการเพาะปลูก  
แต่ส้าหรับการน้าไปฆ่าเชื้อในดินควรจะมีความเข้มข้นสูงกว่านี้ ประมาณ 1 ต่อ 5 -10 (หมอดิน 
เกษตรกรไทย, 2550) 

Yatagai และ Unrinin (1989) ได้ศึกษาผลของสารที่เป็นองค์ประกอบของน้้าส้มควันไม้ทั้งที่
เป็นฟีนอล 8 ชนิดและแอลกอฮอล์ 8 ชนิด ที่มีต่อการงอกและการเจริญเติบโตของแรดิช ผักกาดหัว
ญี่ปุ่นและคะน้า พบว่าองค์ประกอบที่เป็นแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีผลในการเร่งการเจริญเติบโตแต่ฟีนอล
เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโต ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 Piao และคณะได้วิเคราะห์องค์ประกอบอินทรีย์
ของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาใหม่ๆ พบว่ามีฟีนอลปนอยู่เล็กน้อย ซึ่งฟีนอลนี้เป็นพิษต่อมนุษย์และ
สัตว์เลี้ยง แต่สามารถก้าจัดได้ด้วยวิธีการกลั่นให้บริสุทธิ์ 
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ยรรยง และสุขุมวัฒณ์ (2549) ศึกษาประสิทธิภาพน้้าส้มควันไม้ในการอารักขาพืช พบว่าการใช้
น้้าส้มควันไม้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา  
R. solani, S. oryzae, H. maydis, Pythium sp, C. gloeosporioides และ C. cucurbitarum และ
แบคทีเรีย X. campestris pv. Citri และ E. carotovora pv. Carotovora ที่เป็นสาเหตุโรคพืช 
หลายชนิดบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ เพราะคุณสมบัติความเป็นกรด -ด่าง และสารประกอบต่างๆ ที่มีใน
น้้าส้มควันไม้ เช่น กรดอะซิตริก เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส 
ฟอร์มอลดีไฮด์ เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และเมทธานอล เป็นสารในกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค 
เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส เช่นกัน 

น้้าสมควันไมที่ผลิตไดจากไมตางชนิดจะมีสมบัติแตกตางกัน จิระพงษ (2550) กลาวว่า 
น้้าสมควันไมมีสารประกอบที่ส้าคัญคือ น้้า กรดอินทรีย และสารอ่ืน ประมาณ 85, 3 และ 12  
เปอรเซ็นตตามล้าดับ คาความเปนกรดเป็นด่างและความถวงจ้าเพาะ ประมาณ 3 และ 1.012-1.024 
ตามล้าดับ ซึ่งจะแตกตางกันไปตามชนิดของไมที่น้ามาเผา เชน น้้าสมควันไมที่ไดจากไมยูคาลิปตัสมีค
าความเปนกรดเป็นด่างต่้า และมีสีใส แตมีเมทานอลสูงกวาน้้าสมควันไมจากไมกระถินยักษ์ หรือไม
สะเดา พิมพภัสรา และสุชินันท  (ม.ป.ป.) ไดรายงานวา น้้าสมควันไม้ประกอบด้วยกรดแอซีติก ฟอรมัล
ดีไฮด ฟนอล (phenol) เมทานอล และกลีเซอรอล (glycerol) ท้าใหใชน้้าสมควันไมเป็นสารก้าจัด 
แมลง มอดและเชื้อราได 

 
ประโยชน์และการน้าน้้าส้มควันไม้ไปใช้  
(ส้านักถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550) 
 

1. ด้านการเกษตร 
- ก้าจัดไส้เดือนฝอย มด ปลวก ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแมลงในดิน เพราะน้้าส้มควันไม้ เมื่อ

ราดลงดินจะไปท้าปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะเกิดคาร์บอนโมโนออกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นพษต่อพืช 
แต่เมื่อแก๊สคาร์บอนโมโนออกไซด์ ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
แล้วจึงสามารถปลูกพืชได้ รวมทั้งได้รับประโยชน์จาก CO2  รักษาเชื้อราในยางพารา 

- ป้องกันโรครากและโคนเน่าจากเชื้อรา 
- เร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นความต้านทานโรค 
- ป้องกันศัตรูฑืช ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา 
- ช่วยในการสังเคราะห์น้้าตาลของพืชท้าให้ผักและผลไม่มีรสหวาน 
- เป็นสารจับใบ จะช่วยลดการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีสามารถออกฤทธิ์ ได้ดีใน

สารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ  
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ศิริวรรณ (2551) ได้น้าน้้าส้มควันไม้ไปใช้ในการเกษตร เพ่ือให้ข้าวออกดอกได้เร็วขึ้น 
จ้านวนเมล็ดดี น้้าหนักเมล็ดดี ผลผลิตสูง 

 
2. ด้านปศุสัตว์ 

- ก้าจัดกลิ่นและขับไล่แมลงในคอกสัตว์ป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่ 
- ขับไล่เห็บ หมัด และรักษาโรคเรื้อนของสัตว์ 
- ผสมอาหารสัตว์เพ่ือช่วยการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย  

 
3. ด้านครัวเรือน 

- ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่างๆ เช่น  ตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ มีผลิตภัณฑ์ไล่
แมลงและก้าจัดกลิ่น โดยใช้น้้าส้มควันไม้ในเยลลี่บรรจุถุงแล้วค่อยๆระเหย ซึ่งสามารถลดกลิ่นและก้าจัด
แมลงที่เป็นอันตรายและพวกสัตว์ปลีกได้ (Tadakutsu, et al., 2004) 

- ดับกลิ่นห้องน้้า ห้องครัว บริเวณท่ีชื้น แฉะ และก้าจัดกลิ่นขยะ 
- รักษาแผลสด แผลถูกน้้าร้อนลวกและไฟลวก รักษาโรคน้้ากัดเท้า เชื้อราผิวหนัง 
- ใช้หมักขยะสดและเศษอาหารเป็นปุ๋ย (ส้านักถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2550) 
 

4. ด้านอุตสาหกรรม 
- ผลิตสารระงับกลิ่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการท้าน้้าส้มควันไม้มาผลิตเป็นสารดับกลิ่นตัว

มากกว่าปีละ 1 ล้านลิตร และศึกษาวิธีสกัดน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน (Toshibimi, 1995) 
- ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ทั้งใช้โยตรงทั้งทางผิวหนังหรืออาบน้้า 
- ใช้ในอุตสาหกรรมรมควันสารปรุงแต่งส้าหรับเครื่องดื่ม ยา อาหาร (Qiuxing, 2000) 
- ใช้ในอุตสาหกรรมย้อมผ้า 
- ใช้เป็นส่วนประกอบยาฆ่าแมลง ได้จากการสกัดสารในน้้าส้มควันไม้ ซึ่งเป็นสารที่มีผล

กับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย เกิดมลภาวะน้อยและมีประสิทธิภาพเป็นย่าฆ่าแมลง (Guangyuan, 2003) 
- ใช้ผลิตยาฆ่าเชื้อไทฟอยด์ อาหารเสริมภูมิต้านทาน อาหารเสริมการท้างานของตับและ

ยารักษาโรคผิวหนัง 
- ใช้ผลิตสารป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง (เพ็ญพิชญา, 2547) 
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การท้าให้น้้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ 

 น้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านนั้นยังไม่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที เนื่องจาก
กระบวนการเปลี่ยนเป็นถ่านไม่ได้เกดิขึ้นพร้อมกันทั้งเตา แต่เริ่มที่หน้าเตาด้านบน แล้วแผ่กระจายมายัง
หลังเตาด้านล่าง ควันที่ออกมาจากปล่องควันเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันอุณหภูมิต่้า และสูง เมื่อ
อุณหภูมิประมาณ 310 องศาเซลเซียส ลิกนินจะเริ่มละลายกลายเป็นน้้ามันดิน และสารระเหย 
ปนออกมาด้วย โดยน้้ามันดินที่ไม่ละลายน้้านี้ (oil base) ไม่สามารถน้าไปใช้ในทางเกษตรได้เพราะจะ
ไปปิดปากใบ และเกาะติดกับรากท้าให้พืชเจริญเติบโตได้ช้า หรืออาจตายได้ (เกียรติศักดิ์, 2548) 

 
ขั้นตอนการเผาถ่าน 

 ไมส้้าหรับเผามีสภาพแห้ง เผาถ่านต่อเนื่อง ไม่ได้ทิ้งเตาให้ชื้น 
1.  ก่อไฟไล่ความชื้น ก่อไฟที่หน้าเตา ไม่ต้องพยายามเอาไฟใส่เข้าไปข้างในเตาจะใช้เวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งในการก่อไฟไม่ต้องใจร้อนครับ ก่อไฟไปเรื่อย ๆ ในการก่อไฟตอนแรกควันจะขึ้น
ปล่องเพียงเล็กน้อย และค่อย ๆ เพ่ิมขึ้น ประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงที่ 4 ควันจะขึ้นเต็มปล่อง 
ควันร้อน และควันขึ้นแรงควันเต็มปล่อง 

2.  นับเวลาต่อจากนี้ไปอีก 1 ชั่วโมง หรือ ให้ไปหากระเบื้องเคลือบสีขาว หรือจานสังกะสีสีขาว 
มาอังตรงปล่องควัน แล้วสังเกตสีของน้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการอังที่ปล่องควัน อังไปเรื่อยๆ ตอนแรกจะ
ได้สีของน้้าส้มควันไม้สีใส หรือน้้าตาลอ่อน ตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ เมื่อเห็นสีของน้้าส้ม
ควันไม้เป็นสีน้้าตาลก็ให้เริ่มหรี่หน้าเตา (หยุดให้ไฟ) 

3. หรี่หน้าเตา ในการหรี่หน้าเตาให้อากาศเขาน้อยท่ีสุด เพ่ือจะได้เก็บน้้าส้มควันไม้นาน ๆ 
4.  เก็บน้้าส้มควันไม้ หลังจากนั้นเราสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้ไปอีก 2-3 ชั่วโมง อาจได้นาน

กว่านี้ถ้า ไม้สดหรือหมาด ขนาดไม้ใหญ่ หรือ หรือขนาดของการหรี่หน้าเตา อาจนาน 3-4 ชั่วโมง หรือ
มากกว่านั้น 

5.  หยุดเก็บน้้าส้มควันไม้เมื่อมียางเหนียวๆ สีด้าออกมายกปล่องที่เก็บน้้าส้มควันไม้ออก แล้วดู
ปล่องควัน เมื่อควันใสมองเห็นขอบปล่องอีกด้าน 

6.  เมื่อควันใสให้เปิดหน้าเตาเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ ไล่สารทาร์ หรือท้าให้ถ่านบริสุทธิ์ ขั้นตอนนี้ใช้
เวลา 5-15 นาที เมื่อควันใส หรือปากปล่องแห้ง (เอานิ้วแตะปากปล่องดู) ให้ท้าการปิดหน้าเตา และปิด
ปล่องควัน เป็นอันเสร็จการเผาถ่าน (โสธร, 2555) 

ขั้นตอนท้าให้น้้าส้มควันไม้บริสุทธิ์ท้าได้ 3 วิธี คือ (กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2551) 
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1. ปล่อยให้ตกตะกอน โดยน้าน้้าส้มควันไม้มาเก็บในถังทรงสูง มีความสูงมากกว่าความกว้าง
ประมาณ 3 เท่า โดยทิ้งให้ตกตะกอนประมาณ 90 วัน น้้าส้มควันไม้ก็จะตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้น
บนสุดจะเป็นน้้ามันใส (light oil) ชั้นกลางเป็นของเหลวใสสีชา คือน้้าส้มควันไม้ และชั้นล่างสุดจะเป็น
ของเหลวข้นสีด้าหรือน้้ามันดิน (มงคล, 2549) หากน้าผงถ่านมาผสมประมาณ 5% โดยน้้าหนัก ผงถ่าน
ก็จะดูดซับทั้งน้้ามันใสและน้้ามันดิบให้ตกตะกอนลงสู่ชั้นล่างสุดในเวลา ที่เร็วขึ้น เพียงประมาณ 45 วัน
เท่านั้น  

2.  การกรอง โดยใช้ผ้ากรองหรือถังกรองที่ใช้ผงถ่านกัมมันต์ ซึ่งจะได้คุณสมบัติแตกต่างกันไป 
เพราะถ่านกัมมันต์จะลดความเป็นกรดของน้้าส้มควันไม้ และจะใช้วิธีนี้เพ่ือน้าไปเป็นวัตถุดิบในการ
อุตสาหกรรม 

3.  การกลั่น โดยกลั่นได้ทั้งใสความดันบรรยากาศ และกลั่นแบบลดความดันรวมทั้งกลั่นแบบ
ล้าดับส่วนเพื่อแยกเฉพาะสาร หนึ่ง สารใดในน้้าส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์มักใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะน้้าส้มควันไม้ 

 
พืชท่ีน้ามาผลิตน้้าส้มควันไม้ 

1. ยูคาลิปตัส 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eucalyptus globulus Labill. (Eucalyptus citriodora Hook.) 
ชื่อสามัญ : Eucalyptus 
วงศ์ : Myrtaceae 
ชื่ออ่ืน : โกฐจุฬารส น้้ามันเขียว มันเขียว 
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ภาพที่ 3 ต้นยูคาลิปตัส 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบ ค่อนข้างกลม ล้าต้นเปลาตรง 

เปลือก เปลือกหุ้มล้าต้น มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทาสลับสีขาวและน้้าตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือก
นอกจะแตกร่อนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของล้าต้น เมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่ายในขณะสด ใบ ใบเป็นใบ
เดี่ยว (simple leaf) เรียงสลับ เป็นรูปหอกยาว 3-12 นิ้ว กว้าง 0.5-0.8 นิ้ว ก้านใบยาว ใบสีเขียวอ่อน
หม่นๆ ทั้งสองด้าน ใบห้อยลง เส้นใบมองเห็นได้ชัด ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบ มี
ก้านดอกเรียวยาว มีก้านย่อยแยกไปอีก ออกดอกเกือบตลอดปี ผล ผลมีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปถ้วย 
ผิวนอกแข็ง เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออก 
(ส้านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, 2557 ก)   

ส่วนที่ใช้ :  ใบสด น้้ามันที่กลั่นได้จากใบสด 
สรรพคุณ :  เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการข้ออักเสบ ไล่ หรือ ฆ่ายุง แมลง 
วิธีและปริมาณที่ใช้ เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ ใช้น้้ามันที่กลั่นได้จากใบสด 0.5 มิลลิลิตร (8 

หยด) รับประทาน หรือท้ายาอม 
ไม้ยูคาลิปตัส  (Tallow Wood)  เป็นผลิตผลหลักที่ได้มาจากป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีความส้าคัญยิ่งในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ  และได้มีบทบาทสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มาทุกยุค
ทุกสมัยนับตั้งแต่แรก ไม้เป็นวัตถุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยิ่งส้าหรับการก่อสร้างเกือบทุกชนิด 
ยากที่จะหาวัตถุอ่ืนมาแข่งขันได้ แม้กระนั้นไม้ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง  โดยที่ไม้มีความทนทานตามธรรมชาติ
น้อยกว่าวัสดุก่อสร้างชนิดอ่ืนไม้ยูคาลิปตัสสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเฟอร์นิเจอร์  เครื่ อง
เรือน  ท้ารั้ว  ท้าคอกปศุสัตว์  ใช้ในการก่อสร้างท้าเสา  ท้าค้้ายัน  ท้าเสาเข็ม  ท้าตุ๊กตา  ไม้ยูคาลิปตัส
สามารถน้ามาใช้เป็นส่วนประกอบ  ของอาคารบ้านเรือนได้  แต่ควรจะได้ท้าการอาบน้้ายารักษาเนื้อไม้  
ไว้ก่อน  ก็จะยืดอายุ  การใช้งานได้นานนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่ายูคาลิปตัสชนิดโตช้าเนื้อแข็งบาง
ชนิดเท่านั้นที่ปลวกไม่กิน  (ธนวัตร,  2551) 
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2. สะเดา (Neem)   
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton 
ชื่อสามัญ : Siamese neem tree, Nim, Margosa, Quinine 
วงศ์ :  Meliaceae 
ชื่ออ่ืน : สะเลียม (ภาคเหนือ)  กะเดา (ภาคใต้) 
 

 
ภาพที่ 4 ต้นสะเดา 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีน้้าตาลแดง ใบ เป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากัน ขอบใบ
จักเป็นฟันเลื่อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งขณะแตกใบอ่อน ดอกสี 
ขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี  
ขนาด 0.8-1 ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี่ยว รูปรี  (ส้านักงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, 2557 ข)      

ส่วนที่ใช้ :  ดอกช่อดอก  ขนอ่อน ยอด เปลือก ก้านใบ กระพ้ี ยาง แก่น ราก ใบ ผล 
   ต้น เปลือกราก น้้ามันจากเมล็ด 

สรรพคุณ : ดอก ยอดอ่อน แก้พิษโลหิต ก้าเดา แก้ริดสีดวงในล้าคอ คันดุจมีตัวไต่
     อยู่ บ้ารุงธาตุ ขับลม ใช้เป็นอาหารผักได้ดี 

  ขนอ่อน  ถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้ปัสสาวะพิการ 
  เปลือกต้น แก้ไข้ เจริญอาหาร แก้ท้องเดิน บิดมูกเลือด 
  ก้านใบ  แก้ไข้ ท้ายารักษาไข้มาลาเรีย 
  กระพ้ี  แก้ถุงน้้าดีอักเสบ 
  ยาง  ดับพิษร้อน 
  แก่น  แก้อาเจียน ขับเสมหะ 
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  ราก  แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ ซึ่งเกาะแน่นอยู่ในทรวงอก 
  ใบ, ผล  ใช้เป็นยาฆ่าแมลง บ้ารุงธาตุ 
   ผล มีสารรสขม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ และยาระบาย แก้โรคหัวใจเดิน 

     ผิดปกต ิ
  เปลือกราก เป็นยาฝาดสมาน แก้ไข้ ท้าให้อาเจียน แก้โรคผิวหนัง 
  น้้ามันจากเมล็ด ใช้รักษาโรคผิวหนัง และยาฆ่าแมลง 
สะเดา  (Neem)  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูง 5-10  เมตร  ล้าต้นมีเปลือกหนาสีเทาถึง

น้้าตาลอ่อน  ทุกส่วนจะมีรสขม  เนื่องจากสาร  Nimbidin  ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีพิษ  สาระส้าคัญ  -เปลือก
ต้นมีสาร  nimbin,   desacetylnimbin  ประโยชน์  ออกฤทธิ์ในการป้องกันก้าจัดแมลง  ได้หลาย
รูปแบบ  คือเป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง  ท้าให้แมลงไม่ชอบกิน  อาหาร  ท้าให้การเจริญเติบโตของ
แมลงผิดปกติ  ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง (ลิขิต  และคณะ,  2552) 

การใช้สารสกัดจากสะเดา เพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช   สารฆ่าแมลงเป็นปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญ อย่าง
หนึ่งและมีการใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ มากมายหลายด้าน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมองหาวิธีการต่าง ๆ ในการที่จะน้ามาป้อง กันก้าจัด ศัตรูพืชเพ่ือลด
การใช้สารฆ่าแมลง ทางเลือกทางหนึ่งที่น่าสนใจขณะนี้คือการใช้สารสกัดจาก ธรรมชาติ สารสกัดจาก
ธรรมชาติเป็นสารที่มีคุณสมบัติใน การปราบหรือควบคุม ปริมาณการ ระบาดของแมลงศัตรูพืช และ ให้
ผลดีเท่าเทียมกับการใช้สารฆ่าแมลง ไม่มีพิษตกค้างในผลผลิต ไม่ มีพิษต่อเกษตรกรผู้ใช้และ
สภาพแวดล้อม สารสกัดจากธรรมชาติที่ส้าคัญและมีศักยภาพสูงที่จะน้ามาใช้ทดแทนสารฆ่าแมลงชนิด
หนึ่งคือ สะเดา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550) 

 
3. ไผ่ (Bamboo)  

 

 
 

ภาพที่ 5 ต้นไผ่ 
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ชื่อวิทยาศาสตร์: Bambusa sp. 
ชื่อวงศ์: GRAMINEAE/POACEAE 
ลักษณะทั่วไป:  เป็นพืชมีเนื้อไม้แข็งความสูงแล้วแต่ชนิด มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ล้าต้นตรง มีข้อและ

ปล้องชัดเจน ปล้องภายในกลวง ขนาดกว้างยาวแล้วแต่ละชนิด ใบ ใบเดี่ยว ออกสลับรูปใบหอก ปลาย
เรียวแหลม โคนมน ขอบใบสากคาย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่งการกระจายพันธุ์ ใน 
เขตร้อน ที่อยู่ในเขตอบอุ่นมีน้อยประโยชน์:หน่อ อ่อนเรียกหน่อไม้ของไผ่บางชนิด รับประทานได้ เนื้อไม้ 
ท้าเครื่องเรือน เครื่องจักรสานความส้าคัญ (ถวิลจิต, ม.ป.ป.)  

ไม้ไผ่แต่ละล้าประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา (parenchyma) 50 % เส้นใย (fiber) 40 % ท่อ
ล้าเลียง 10 % เนื้อเยื่อพาเรงคิมาและท่อล้าเลียงต่าง ๆ อยู่ทางด้านในของล้าต้นเป็นจ้านวนมากขณะที่
เส้นใยหรือไฟเบอร์มักพบอยู่ทางด้านนอกของล้าต้น เนื้อเยื่อมัดท่อล้าเลียงประกอบด้วยโพรโทไซเล็ม
(protoxylem) และเมทาไซเล็ม (metaxylem) ซึ่งท้าหน้าที่ล้าเลียงน้้า และโฟลเอ็ม (phloem) ซึ่งท้า
หน้าที่ล้าเลียงอาหารอยู่รวมกันเป็นมัด ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มที่ประกอบด้วยเซลล์สเกลอเรงคิมา
(sclerenclyma) ชนิดเส้นใย(fiber) ทางรอบนอกของล้าต้น เนื้อเยื่อมัดท่อล้าเลียงจะมีขนาดเล็กและมี
จ้านวนมาก ขณะที่มัดเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ทางด้านในของล้าต้นจะมีขนาดใหญ่กว่า และมีจ้านวนน้อยกว่า 
จ้านวนมัดท่อล้าเลียงจะค่อย ๆ ลดลงจากด้านนอกเข้าหาด้านใน และจากส่วนโคนไปยังส่วนปลายของ
ล้าต้น (บ้านจอมยุทธ, ม.ป.ป.) 

 
4. กะลามะพร้าว  (shell) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 กะลามะพร้าว 

มะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera L. อยู่ในตระกูล Palmae มีระบบรากเป็นราก
ฝอยมีขนาดเท่าๆ กัน แผ่กระจายออกรอบต้น มะพร้าว เป็นพืชที่มีความผูกพันกับ วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน คุณสมบัติที่ดีของมะพร้าว คือส่วนต่างๆ ของมะพร้าวสามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย ตั้งแต่ ล้าต้น ใบ 
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ก้าน ผล กะลา รกมะพร้าว กาบมะพร้าว รากมะพร้าว สุภาวดี (2547) กลาวว่ากะลามะพร้าวมี
เซลลูโลส (cellulose) ลิกนิน (lignin) และเฮมิเซลลูโลส (hemi cellulose) 

ล้าต้น มีล้าต้นเดียว ไม่แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดล้าต้น สามารถ
ค้านวณอายุของต้นมะพร้าวได้จากรอยแผลนี้ คือ ในปีหนึ่งมะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12- 14 ใบ 
ดังนั้นใน 1 ปี จะมีรอยแผลที่ล้าต้น 12 – 14 รอยแผล 

ใบ เป็นใบประกอบ ออกอยู่ตามส่วนของล้าต้น ประกอบด้วยก้านทาง (rechis) มีขนาดใหญ่และ
ยาว และมีใบย่อย (leaflet) บนก้านทางประมาณ 200 – 250 ใบ 

ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานิเคิล มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 6 
กลีบ สีครีมหรือสีเหลืองนวล ไม่มีก้านดอกย่อยดอกตัวเมียจะมีกลีบดอกหนาและแข็งกว่ากลีบดอกตัวผู้ 

ผล มะพร้าวเป็นชนิดไฟบรัสดรุป (fibrous drupe) เรียกว่า นัท (nut) มีเปลือก 3 ชั้นคือ 
1. เปลือกชั้นนอก (exocarp) เป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็ง เมื่อแก่อาจมีสีเขียว แดง เหลืองหรือ

น้้าตาล 
2. เปลือกชั้นกลาง (mesocarp) มีลักษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ 
3. เปลือกชั้นใน (endocar) มีลักษณะแข็งหรือที่เรียกกันว่า กะลา (shell) 
น้้าทิพย์ (2552) รายงานว่า น้้าส้มควันไม้กะลามะพร้าวมีองค์ประกอบของกรดอะซิติกเป็นหลัก 

มีค่าความเป็นกรดที่ 2.62 ค่าความถ่วงจ้าเพาะ 1.014 และมีจุดเดือดอยู่ในช่วง 99 -106 องศาเซลเซียส 
มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อราในไม้ยางและช่วยให้ยางเกิดการจับตัวได้ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 

อุปกรณ์ 
1. เชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.  บริสุทธิ์ 
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato derxtose agar (PDA) 
3. น้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด 

3.1 กะลามะพร้าว 
3.2 ไม้ใผ่ 
3.3 ยูคาลิปตัส 
3.4 สะเดา 

4. อุปกรณ์เครื่องแก้ว (จานเลี้ยงเชื้อ  บิกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ กรวยกรอง  ฯลฯ) 
5. น้้ากลั่น 
6. เครื่องชั่ง 2 ต้าแหน่ง 
7. ไมโครปิเปต 
8. สารจับใบ (tween 80) 
9. หม้อนึ่งความดัน (Autoclave) 
10. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 
11. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
12. แอลกอฮอล์ 
13. ที่เจาะอาหารเลี้ยงเชื้อ (Cork Borer)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 
14. กระดาษกรอง 
15. Millipore ขนาด 0.2 ไมครอน 
16. ไซริงค์พลาสติกขนาด 3 ซีซี 
17. กล้องจุลทรรศน์ 

 
วิธีการ 

1.  เตรียมน้้าส้มควันไม้ 
ด้าเนินการเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร (เตาเผาถ่านรูปแบบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถสั่งซื้อได้ที่  คุณวีระสิทธิ์  จ๋าพิมาย เลขที่ 175 หมู่ที่ 15 
ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร) ท้าการเผาถ่านจาก กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส และสะเดา   
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เมื่อได้ผลิตผลจากน้้าส้มควันไม้แล้ว ท้าการบรรจุใส่ขวดพลาสติกแล้วปิดฝาให้สนิท เก็บผลิตภัณฑ์ไม่ให้
โดนแสง โดยทิ้งให้ตกตะกอนประมาณ 90 วัน น้้าส้มควันไม้ก็จะตกตะกอนแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดจะ
เป็นน้้ามันใส (light oil) ชั้นกลางเป็นของเหลวใสสีชา คือน้้าส้มควันไม้ และชั้นล่างสุดจะเป็นของเหลว
ข้นสีด้าหรือน้้ามันดิน เมื่อแยกน้้าส้มควันไม้เสร็จแล้ว ท้าการกรองน้้าส้มควันไม้ด้วยกระดาษกรอง  
และ Millipore อีกครั้ง แล้วบรรจุเก็บไว้ในภาชนะแก้ว หุ้มด้วยฟอยล์ให้มิดชิด เก็บไว้ในที่พ้นแสง  
(ภาพท่ี 7-9)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 กรองน้้าส้มควันไม้ด้วยกระดาษกรอง 
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ภาพที่ 9 น้้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่าน 4 ชนิด (กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส และสะเดา) 

 
2. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar  (PDA)   
  ปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าจ้านวน 800 กรัม ชั่งน้้าตาล (dextrose)  
80 กรัม ผงวุ้น (Agar) 80 กรัม ตวงน้้ากลั่น 4000 ml น้ามาใส่ในหม้อตั้งไฟคนเป็นระยะๆ พอเดือดก็
กรองเอาแต่น้้า น้าไปบรรจุใส่ขวดรูปชมพู่ขวดละ 100 ml น้าส้าลีจุกที่ปากขวดแล้วด้วยกระดาษรัดยาง 
แล้วน้าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 20  นาที 
(ภาพท่ี 10) 

 
ภาพที่ 10 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) 

 
3.  เตรียมเชื้อบริสุทธิ์ 

น้าเชื้อราสาเหตุที่บริสุทธิ์ มาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก้าแพงแสน  ท้าการ
แยกเชื้อราใส่ในจานเลี้ยงเชื้อ โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ใส่ในจานเลี้ยง
เชื้อที่มีอาหารวุ้น PDA  จากนั้นน้ามาเตรียมเป็นสไลด์ แล้วน้ามาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ภาพที่ 11 
และ 12) 
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ภาพที่ 11  ลักษณะเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. บนอาหารวุ้น PDA 

 
ภาพที่ 12  ลักษณะเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.  ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (400 เท่า) 

4. ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 
น้าเส้นใยของเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. มาเลี้ยงบนบนอาหารวุ้น PDA ด้วยวิธี poison 

food  technique โดยผสมน้้าส้มควันไม้จากไม้ 4 ชนิด ใน 6 ระดับความเข้มข้น คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm  แต่ละสิ่งทดลองจะผสมสารจับใบ 50 ไมโครลิตร (0.05% v/v) 
เพ่ือการกระจายตัว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ์ (complete randomized design :CRD) มี 
ทั้งหมด 24 สิ่งทดลองละ 4  ซ้้า ดังนี้ 

1. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

2. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้ไผ่ ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ  0 3000 5000  10000 15000 
และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

3. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัส ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

4. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากสะเดา ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 
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5. ศึกษาประสิทธิภาพของส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม 
น้าเม็ดสเคลอโรเทียมที่มีอายุ 7 วัน  จ้านวน 10 เม็ด มาเลี้ยงบนบนอาหารวุ้น PDA ด้วยวิธี 

poison food  technique โดยผสมน้้าส้มควันไม้จากไม้ 4 ชนิด ใน 6 ระดับความเข้มข้น คือ  0, 3000 
5000,  10000, 15000 และ 20000 ppm  แต่ละสิ่งทดลองจะผสมสารจับใบ 50 ไมโครลิตร  
(0.05% v/v) เพ่ือการกระจายตัว วางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ์ (complete randomized 
design :CRD) มี ทั้งหมด 24 สิ่งทดลองละ 4  ซ้้า ดังนี้ 

1. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

2. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้ไผ่ ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  10000 
15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

3. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัส ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 

4. เชื้อ S. rolfsii + น้้าส้มควันไม้จากสะเดา ความเข้มขัน 6 ระดับ คือ คือ  0 3000 5000  
10000 15000 และ 20000 ppm + สารจับใบ (0.05%) 
 

บันทึกข้อมูล 
 โดยวัดการเจริญของเชื้อรา โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี น้ามาค้านวณค่าร้อยละของการ

ยับยั้งการเจริญของเส้นใยจากสูตร 
 

เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี Control – เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีทดลอง x 100 
เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี Control 

 

6.  วิเคราะห์ข้อมูล 
น้าข้อมูลที่ ได้จาการทดลองมาวิเคราะห์หาความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ  

(Factorial in CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยโดยวิธี (Least  Significant  Different ; 
LSD) 
 

7.  สถานที่ด้าเนินการ 
แปลง 4 และห้องปฏิบัติการโรคพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

8.                            
เริ่มการทดลองในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557  ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ขยายเวลาถึง

กันยายน 2559 
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ผลและวิจารณ์ 
 

การทดลองที ่1 ศึกษากระบวนการผลิตน้้าส้้าควันไม้ 
 
ขั้นตอนกระบวนการเผาถ่านเก็บน้้าส้มควันไม้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13 ส่วนประกอบของเตาเผาถ่าน 

การเลือกพื้นที่  ควรเป็นพื้นที่โล่ง ห่างจากบ้านเรือน 50-100 เมตร จะมีหลังคาคลุมหรือไม่มีก็

ได้ และบริเวณนั้นควรมีต้นไม้มาก ๆ เพื่อดูดซับควันที่เกิดจากการเผาถ่าน  

การเตรียมไม้ฝืน ควรใช้ฟืนหมาด ตัดไว้แล้วมากกว่าครึ่งเดือน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 -2 

นิ้ว ความยาวประมาณ 65 เซนติเมตร แล้วแยกไม้ออกเป็น 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง ใหญ่ เพ่ือความ

สะดวกในการเรียงไม้  

การเรียงไม้ลงเตา น้าไม้ท่อนเล็กบรรจุลงก่อนที่ส่วนด้านล่างของเตา โดยให้ปลายไม้ชี้ลง 

เนื่องจากด้านบนของเตาจะมีความร้อนสูงกว่าด้านล่างของเตา การเรียงไม้ลักษณะนี้จะท้าให้ไม้เป็นถ่าน

พร้อมกัน แล้วน้าไม้ขนาดที่ใหญ่กว่าไว้บริเวณกลาง และไม้ที่มีท่อนใหญ่สุดจะไว้ใกล้กับปากเตา เพราะ

เป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงที่สุด หากมีพ้ืนที่ด้านบนเหลือให้น้าฟืนท่อนสั้นมาใส่ให้เต็ม เมื่อไม้เต็มเตาแล้ว

ให้น้าฝาถังมาปิด และรัดฝาถังให้แน่น (ภาพที่ 14) 

 

ช่องเชื้อเพลิง (ฟืน) 

รูเก็บน้้าส้มควันไม้ 

ฝาเตา 

ท่อเร่งไฟ 
ท่อควัน 

เตาผลิตจากถัง 200 ลิตร ส่วนควบแน่นน้้าส้มควันไม้ 

ส่วนตะแกรงรองไม้อยู่ด้านใน 
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ภาพที่ 14 การบรรจุและเรียงไม้ที่ต้องการเผาในเตา 
เริ่มกระบวนการเผา 

จุดไฟหน้าเตา ใช้เชื้อเพลิงแห้ง เช่น เศษหญ้า ฟาง กิ่งไม้เล็กๆ จุดไฟที่หน้าเตาบริเวณปากเตา 

โดยใช้เชื้อเพลิงที่ละน้อย ปล่อยให้ไอความร้อนค่อย ๆ สะสมในตัวเตา (ภาพที่ 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 การจุดไฟหน้าเตา 
 

ช่วงไล่ความชื้น ช่วงไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้ โดยใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงที่ค่อย ๆ ใส่

บริเวณหน้าเตา ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงไม่มาก จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้น

ขึ้นอยู่กับว่าไม้ฟืน ตัวเตา มีความชื้นมากหรือน้อยเพียงใด (ภาพที่ 16) 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 16 ลักษณะควันในช่วงการไล่ความชื้น 
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ช่วงเตาติด ช่วงแรกควันจะมีสีขาวปนเทา เมื่อใส่เชื้อเพลิงไปเรื่อย ๆ จนความชื้นใกล้หมด  

ไม้ในเตาเริ่มลุกติดไฟทั้งหมด ควันจะเริ่มมากขึ้นพุ่งออกมาจากปลายปล่องอย่างแรงจนเห็นได้ชัด ภาษา

คนเผาถ่านเรียกว่า “ควันบ้า” ซึ่งแสดงว่าเตาติดแล้วให้หยุดใส่เชื้อเพลิงหน้าเตาหรือป้อนเชื้อเพลิงที่

ยังคงค้างอยู่ที่หน้าเตาให้หมดอีกประมาณ 10 - 20 นาที และหยุดใส่เชื้อเพลิงหน้าเตา เปลี่ยนมาเป็น

ควบคุมอากาศบริเวณช่องใส่เชื้อเพลิง (ฟืน) หน้าเตาแทน (ภาพที ่17) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 การหรี่หน้าเตาให้เหลือ 1 ใน 4 และการเก็บน้้าส้มควันไม้ 
 

กระบวนการท้าถ่านให้บริสุทธิ์  เข้าสู่ช่วงที่ 3 เป็นกระบวนการท้าถ่านให้บริสุทธิ์ เมื่อควัน

เปลี่ยนเป็นสีน้้าเงิน ให้เปิดหน้าเตาออกประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าเตา (ภาพที่ 18) เพ่ือให้อากาศเข้า

มากขึ้นเป็นการเริ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว จนควันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนหรือทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที มาก

หรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาด ชนิดและอายุของไม้ 

การท้าให้อุณหภูมิของถ่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะท้าให้ทาร์หรือน้้ามันดินที่ค้างอยู่ในเนื้อไม้ไหม้

และออกไปทางปล่องควัน ช่วงนี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะหากควบคุมไม่ดีอาจเป็นเถ้ามาก

เกินไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 การเปิดหน้าเตาขึ้น 50% เพ่ือท้าให้ถ่านบริสุทธิ์ 
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การปิดเตา เมื่อถ่านไม้ในเตาลุกติดไฟหมดแล้ว ควันเริ่มมีสีฟ้าจะจางลงจนเป็นควันใส โดย

สังเกตที่ระยะ 10 เซนติเมตร เหนือปากปล่องจะมองเห็นควันที่สามารถมองควันทะลุเห็นปากปล่องด้าน

ในได้และค่อย ๆ ไล่ปิดปล่องทีละปล่อง โดยเริ่มจากปล่องเร่งด้านบนและสังเกตสีของปล่องควันด้านข้าง

อีก 3 ปล่อง ควันมีลักษณะเป็นควันใสจึงเริ่มปิดปล่องควันด้านข้างก่อนเป็นปล่องควันที่ 1 และปล่อง

ควันที่ 2 ตามล้าดับที่มีลักษณะใส ด้วยกระป๋องน้้าอัดลมที่ตัดครึ่งใส่ดินเหนียว คงเหลือไว้ 1 ปล่องควัน 

และปิดช่องใส่เชื้อเพลิงหน้าเตา โดยใช้ดินเหนียวอุดเพ่ือป้องกันอากาศเข้าไปท้าปฏิกิริยากับถ่านในเตา 

รอปล่องควันที่ปล่องที่ 3 ใส ทิ้งไว้อีกประมาณ 30 - 45 นาที เพ่ือให้อุณหภูมิเตาลดลงในระดับหนึ่ง 

และให้แก๊สที่เกิดจากการเผาไหม้ในเตาออกบริเวณทางปล่องที่ 3 แล้วจึงปิดปล่องที่ 3 (ภาพที่ 19) 

จากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืน หรืออย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง เพ่ือให้ถ่านดับสนิทและเย็นลง 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 การปิดเตา 

 
การเปิดเตา ให้เริ่มจากการเปิดที่ปากปล่องหรือฝาด้านบนก่อน เพ่ือไล่อากาศท่ีค้างอยู่ในเตา 

ค่อย ๆ ล้าเลียงถ่านไม้ออกมาวางตากไว้ในที่โล่งประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือป้องกันไม่ให้ถ่านลุกติดไฟแล้ว
จึงค่อยน้าไปบรรจุ (ภาพที่ 20) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 การเปิดเตาและการเก็บถ่าน 
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จากการศึกษากระบวนการผลิตน้้าส้มควันไม้ จากไม้ 4 ชนิด คือ กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส 
และไม้สะเดา พบว่า การผลิตน้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ และไม้ยูคาลิปตัส สามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้  
นาทีที่ 5 หลังจากท่ีควันบ้าออก กะลามะพร้าวสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้ได้นาทีที่ 10 หลังจากที่ควันบ้า
ออก ส่วนสะเดาจะใช้เวลานานที่สุดจึงสามารถเก็บน้้าส้มควันไม้คือนาทีที่ 20 หลังจากท่ีควันบ้าออก 
 
การทดลองที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

จากการทดลองการใช้น้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด (กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส และสะเดา) 
ที่ระดับความเข้มข้นที่ 6 ระดับความเข้มขัน คือ คือ  0 3000 5000  10000 15000 และ 20000 ppm 
เพ่ือหาชนิดและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  Sclerotium rolfsii  
พบว่าการใช้น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าว ที่ระดับความเข้มขันตั้งแต่ 5000 ppm สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 0.00 เซนติเมตร  รองลงมา 
ยูคาลิปตัสที่ระดับความเข้มข้น 20000 ppm  สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา  
ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางที่ 1) ส่วนการใช้น้้าส้มควันไม้ 4 ชนิดที่ 6 ระดับ
ความเข้มข้น  น้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 
Sclerotium rolfsii  ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 ppm สามารถยั้บยั้งเชื้อได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
รองลงมายูคาลิปตัส  มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่ระดับความ
เข้มข้น 20000 ppm สามารถยั้บยั้งเชื้อได้  100 เปอร์เซ็นต์  ส่วนไม้ไผ่และสะเดา มีแนวโน้มว่าเมื่อเพ่ิม
ระดับความเข้มข้นของน้้าส้มควันไม้ให้สูงขึ้น สามารถลดการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii   
ได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัญยา (2555)  ท้า
การทดสอบประสิทธิภาพของส้ารชีวภัณฑ์ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum spp. โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ 2 ชนิด ได้แก่ น้้าส้มควันไม้ยูคาลิปตัส และน้้าส้มควันไม้สะเดา โดยผสม
ในอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ พบว่าน้้าส้มควันไม้ยูคาลิปตัสมีประสิทธิภาพดีกว่าน้้าส้มควันไม้สะเดา  
(ตารางที่ 2) (ภาพท่ี 21-24) 
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ตารางท่ี 1 ผลของน้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อความยาวเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเชื้อรา  Sclerotium rolfsii  ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

ระดับความเข้มข้น 
(ppm.) 

ความยาวเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (เซนติเมตร) 
ชนิดน้้าส้มควันไม้ 

กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส สะเดา 
0 9.00m  9.00m 9.00m 9.00m 

3000 2.77d  6.47jk 5.62ij 8.12m 
5000 0.00a 6.10j 4.05hi        7.55l 
10000 0.00a   3.72gh  3.70gh 6.95kl 
15000 0.00a 2.85e 3.35g 3.00f 
20000 0.00a 2.42c 0.00a 2.30b 

C.V. (%) 6.19 
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติ (p≤ 0.01) 

 
ตารางท่ี 2  ผลของน้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใย 

เชื้อรา  Sclerotium rolfsii  ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

ระดับความเข้มข้น 
(ppm.) 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อ (%) 
ชนิดน้้าส้มควันไม้ 

กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส สะเดา 
0 0.00m 0.00m 0.00m 0.00m 

3000 69.13cb 28.05i 37.40d 9.67l 
5000 100.00a 32.20i 54.97g 16.05k 
10000 100.00a  58.57fg 58.85fg 22.75j 
15000 100.00a 68.30d 62.75ef  66.60de 
20000 100.00a  73.03bc 100.00a 74.45b 

C.V. (%) 5.87 
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติ (p≤ 0.01) 
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ภาพที่ 21 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.   
ของน้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.   
ของน้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 ppm 3000 ppm 5000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (กะลามะพร้าว) 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

0 ppm 3000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (ไม้ไผ่) 

5000 ppm 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 
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ภาพที่ 23 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.   
ของน้้าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัสที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่24 ประสิทธิภาพภาพการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.   

ของน้้าส้มควันไม้จากสะเดาที่ 6 ระดับความเข้มข้น 
 
 
 
 
 
 
 

0 ppm 3000 ppm 5000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (ยูคาลปิตัส) 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

3000 ppm 

10000 ppm 

0 ppm 5000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (สะเดา) 

20000 ppm 15000 ppm 
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การทดลองท่ี 2 ศึกษาประสิทธิภาพของส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม 
จากการทดลองการใช้น้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด (กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส และสะเดา) 

ที่ระดับความเข้มข้นที่ 6 ระดับความเข้มขัน คือ  0 3000 5000  10000 15000 และ 20000 ppm 
โดยน้าเม็ดสเคลอโรเทียมท่ีมีอายุ 7 วัน บนจานเลี้ยงเชื้อจานละ 10 เม็ด เพ่ือศึกษาชนิดและระดับความ
เข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการงอกของเม็ด sclerotium  ของเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.  
พบว่า การใช้น้้าสัมควันไม้จากกะลามะพร้าวที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 3000 ppm สามารถยับยั้งการ
งอกของเม็ด sclerotium  ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือยูคาลิปตัส ความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 ppm 
ขึ้นไป สามารถยับยั้งการงอกของเม็ด sclerotium  ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้น้้าสัมควันไม้จากไม้
ไผ่และสะเดาที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 15000  ppm ขึ้นไปสามารถยับยั้งได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 3) (ภาพท่ี 25-28) 
 

ตารางท่ี 3 ผลของน้้าส้มควันไม้ 4 ชนิด ที่ระดับเข้มข้น 6 ระดับ ต่อการยับยั้งการงอกของ 
              เม็ดสเคลอโรเทียม ภายหลังการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 

ระดับความเข้มข้น 
(ppm.) 

การยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม (%) 
ชนิดน้้าส้มควันไม้ 

กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ยูคาลิปตัส สะเดา 
0 0.00g 0.00g 0.00g 0.00g 

3000 100.00a 15.00e 55.00c 0.00g 
5000 100.00a 7.50f 100.00a 0.00g 
10000 100.00a 92.50b 100.00a 17.50d 
15000 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 
20000 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 

C.V. (%) 18.25 
ตัวอักษรที่แตกต่างกัน หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติ (p≤ 0.01) 
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ภาพที่ 25  ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
ของน้้าส้มควันไม้จากกะลามะพร้าวที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26  ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
ของน้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่ที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 
 
 
 
 

0 ppm 5000 ppm 3000 ppm 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

0 ppm 3000 ppm 5000 ppm 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (กะลามะพร้าว) 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (ไม้ไผ่) 
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ภาพที่ 27 ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.   
ของน้้าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัสที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  ประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกเม็ดสเคลอโรเทียมเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
ของน้้าส้มควันไม้จากสะเดาที่ 6 ระดับความเข้มข้น 

 
 
 
 
 

 

0 ppm 5000 ppm 3000 ppm 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

0 ppm 5000 ppm 3000 ppm 

10000 ppm 20000 ppm 15000 ppm 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (ยูคาลปิตัส) 

ความเข้มข้นน้้าส้มควันไม้ (สะเดา) 
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สรุป 
 

จากการทดลองที ่ 1  ศ ึกษาประสิทธ ิภาพของน้้าส ้มคว ันไม้ในการย ับยั ้งการเจร ิญ  
ของเชื้อรา และการทดลองที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของส้มควันไม้ในการยับยั้งการงอกของเม็ด 
สเคลอโรเทียม เพ่ือศึกษาชนิดและระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย  
และการงอกของเม็ด sclerotium ของเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.  พบว่า การใช้น้้าส้มควันไม้จาก
กะลามะพร้าวได้ผลดีที่สุด ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 5000 ppm ขึ้นไปสามารถยั้บการเจริญของเส้นใย
เชื้อราได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และ ที่ระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 3000 ppm ขึ้นไปสามารถยับยั้งการงอก 
ของเม็ดสเคลอโรเทียมได้  100 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ การใช้น้้าส้มควันไม้จากยูคาลิปตัส  
ส่วนการใช้น้้าส้มควันไม้จากไม้ไผ่และสะเดา สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ เมื่อเพ่ิมระดับความ
เข้มข้นของน้้าส้มควันไม้สูงขึ้น เมื่อน้าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ทั้ง 2 การทดลอง 
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ตารางผนวกท่ี 1 วิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา  Sclerotium  
rolfsii  (เซนติเมตร) ภายหลังการเข่ียเชื้อ 3 วัน 

        Degrees of    Sum of          Mean            
 Source          Freedom      Squares            Squares          Prob 

Factor A            3      228.308         76.103     0.0000 
Factor B             5        614.396        122.879         0.0000 
AB                   15       108.920               7.261            0.0000** 
Error           72                   5.275               0.073 

Total            95       956.900 

Coefficient of Variation: 6.19% 
** หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 % 
 
ตารางผนวกท่ี 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  

Sclerotium rolfsii  ภายหลงัการเขี่ยเชื้อ 3 วัน 
         Degrees of  Sum of          Mean           

   Source        Freedom       Squares             Square           Prob 

Factor A             3      28215.177        9405.059       0.0000 
Factor B             5      75837.858       15167.572        0.0000 
AB                  15      13455.964           897.064          0.0000** 
Error               72           654.758               9.094 

        Total           95    118163.756 

Coefficient of Variation: 5.87% 
** หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ตารางผนวกท่ี 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการงอกของเม็ดสเคลอโรเทียม 
              Degrees of    Sum of               Mean           
Source        Freedom           Squares             Square              Prob 

Factor A              3      33594.792          11198.264            0.0000 
Error               12       1745.833                 145.486 
Factor B               5     119280.208         23856.042            0.0000 
AB                  15      47023.958             3134.931            0.0000** 
Error               60       7679.167                127.986 

        Total           95    209323.958 

Coefficient of Variation: 18.25% 
** หมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 % 
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ระดับความเข้มข้น

ความยาวของโคโลนีเชื้อรา S. rolfsii sacc.  

กะลามะพร้าว

ไม้ไผ่

ยูคาลิปตัส

สะเดา

 
ภาพผนวกที ่1 ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 
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ระดับความเข้มข้น

การยับยั้งการเจริญของเช้ือรา S. rolfsii sacc.   

กะลามะพร้าว

ไม้ไผ่

ยูคาลิปตัส

สะเดา

 
ภาพผนวกที่ 2  เปอร์เซ็นต์ (%) การยับยั้งการเจริญเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. 

 
 

 
ภาพผนวกที่ 3 เปอร์เซ็นต์ (%) การของเม็ดสเคลอโรเทียมงอก 
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