
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 
เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้



           หนังสือคูมือการสรางเครื่องกลั่นน้ำสมควันไมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชสรางความรูความเขาใจในระบบ
กระบวนการกลั่นและเพื่อถายทอดองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสรางเครื่องกลั่นน้ำสมควันไมใหสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และถายทอดความรูที่ไดตอไปสูชุมชนอื่นๆไดอยางถูกตองตามหลักการ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสำคัญ ประกอบดวย กระบวนการกลั่น สวนประกอบตางๆ และวิธีการใชงาน
รวมทั้งปญหาในการใชงาน และวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อเปนประโยชนแกผูใชงานสามารถใชงานเครื่องกลั่น
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หลักการของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

         1) การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำสมควันไมในประเทศไทย
       เครอ่ืงกลน่ันำ้สม ควนัไมแ บบลกูทงุ ของวทิยาลยัเทคนคินครนายก จดัทำขน้ึเพอ่ืใชศ กึษาการกลน่ันำ้สม ควนัไม
โดยเฉพาะและเพื่อเปรียบเทียบน้ำสมควันไมจากการกลั่นโดยเตาเผาถานแบบดิน เครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
แบบลูกทุงทดลองโดยการใชไม 3 ชนิด ไดแก ไมสะแก ตนหวา และไมกระถินณรงค เปรียบเทียบปริมาณ
นำ้สม ควนัไมท ไ่ีดจ ากการเผาดนิ เปรยีบเทยีบเครอ่ืงกลน่ันำ้สม ควนัไมแ บบลกูทงุ  พบวา เครอ่ืงกลน่ันำ้สม ควนัไม
แบบลูกทุงไดปริมาณน้ำสมควันไมมากกวา เฉลี่ย 48.89%

รูปที่ 1 แสดงเครื่องกลั่นน้ำสมควันไมแบบลูกทุง

      เครื่องแยกน้ำมันดินออกจากน้ำสมควันไมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนเครื่องมือที่ออกแบบ
และสรางขึ้นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำสมควันไมเพื่อการผลิตน้ำสมควันไมพรอมใชที่สามารถ
แยกน้ำมันดินออกจากควันไมกอนการควบแนนของควันไมเปนน้ำสมควันไม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานจาก
กระบวนการกลั่น (distillation) ที่มีการถายโอนมวลและความรอนของสาร อันจะกอใหเกิดการแยกสาร
ตามตองการ ประกอบกับการมีระบบควบแนนของควันไม อยางมีประสิทธิภาพ และประหยัดซึ่งวิธีการนี้
จะทำใหไดน้ำสมควันไมที่ไมปนเปอนน้ำมันดิน ไดน้ำสมควันไมที่มีคุณภาพสูง คือ มีคา pH 2.6 – 3.0 
และชวยลดระยะเวลาในการผลลิตน้ำสมควันไมไดเปนอยางมาก
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     2) การกลั่น
       เปนวิธีที่ใชแยกสารออกจากสารละลายที่เปนของเหลว โดยอาศัยความแตกตางของจุดเดือด การกลั่น
จงึเปน กระบวนการทท่ีำใหข องเหลวไดร บัความรอ นจนกลายเปน ไอ แลว ทำใหค วบแนน กลบัมาเปน ของเหลวอกี
ในขณะทก่ีลน่ั ของเหลวทม่ีจีดุเดอืดตำ่จะกลายเปน ไอแยกออกมากอ น ของเหลวทม่ีจีดุเดอืดสงูขน้ึจะกลน่ัแยก
ออกมาทีหลัง การกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยทั่วไปที่ใชกันอยูมีดวยกัน 3 วิธี คือ

      2.1 การกลั่นดวยน้ำรอน (Water distillation & hot - distillation)
       การกลน่ัดว ยวธินีพ้ีชืทก่ีลน่ัจะจมุ อยใู นนำ้เดอืดทง้ัหมด พชืบางชนดิอาจจะลอยตวักไ็ดข น้ึอยกู บัความถว ง
จำเพาะของพืชชนิดนั้น ขอควรระวังในการกลั่นดวยวิธีนี้คือ พืชจะไดรับความรอนไมสม่ำเสมอ ตรงกลาง
มักจะไดรับความรอนมากกวาดานขางซึ่งมักจะมีปญหาในการไหมของตัวอยาง กลิ่นไหมจะปนมากับ
น้ำมันหอมระเหยและมีสารไมพึงประสงคปนมากับน้ำมันหอมระเหยได

     2.2 การกลั่นดวยน้ำและไอน้ำ (Water and steam distillation)
       การกลน่ัดว ยวธินีจ้ีะใชต ะแกรงรองพชืทจ่ีะกลน่ัใหเ หนอืระดบัพชืทจ่ีะกลน่ั ตม นำ้ใหเ ดอืดไอนำ้จะลอยตวั
ไปผา นพชืหรอืตวัอยา งทจ่ีะกลน่ั สว นของนำ้จะไมถ กูกบัตวัอยา งเลยไอนำ้จากนำ้เดอืดจะเปน ไอนำ้อม่ิตวัหรอืไอเปย ก 
ไมรอนจัด เปนการกลั่นที่สะดวกที่สุดคุณภาพของน้ำมันออกมาดีกวาแบบแรก

      2.3 การกลั่นดวยไอน้ำ (Direct stream distillation)
       วธินีจ้ีะวางพชือยบู นตะแกรงในหมอ กลน่ั ซง่ึไมม นีำ้อยเู ลย ไอนำ้ภายนอกทอ่ีาจจะเปน ไอเปย กหรอืไอรอ นจดั
ใชความดันสูงกวาความดันบรรยากาศ สงไปตามทอตะแกรงเพื่อใหไอไหลผานขึ้นไปถูกกับพืชบนตะแกรง 
ไอน้ำตองมีปริมาณเพียงพอที่จะชวยใหน้ำมันแพรระเหยออกมาจากพืช พืชบางชนิดอาจใชไอรอนได 
แตบ างชนดิตอ งใชไ อเปย ก นำ้มนัจงึจะถกูปลอ ยออกมา ขอ ดขีองการกลน่ัวธินีค้ีอื สามารถกลน่ัไดอ ยา งรวดเรว็

เมอื่ เอาพชื ใสห มอ กลนั่ ไมต อ งเสยี เวลารอใหน ำ้รอ น ปลอ ยไอรอ นเขา ไปไดเ ลย ปรมิ าณของวตั ถดุ บิทนี่ ำเขา ใน

หมอกลั่นไดมาก ทำใหไดน้ำมันหอมระเหยมาก
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     3) สวนประกอบของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
       เครื่องกลั่นน้ำสมควันไมประกอบดวยอุปกรณที่สำคัญ ดังรูป ดังนี้
       1.หมอตม
            เปนที่รองรับน้ำสมควันไมเพื่อใชในการตมทำใหน้ำสมควันไมเดือด
       2.หมอควบแนน 
            เปน ทร่ีองรบันำ้อณุหภมูหิอ งหรอืเยน็กวา  เพอ่ืใชแ ลกเปลย่ีนความรอ นกบันำ้สม ควนัไมท เ่ีกดิจากหมอ ตม
       3.ทอรองน้ำสมควันไมที่เกิดจากกลั่น
            เปน ทร่ีองรบันำ้สม ควนัไมท เ่ีกดิจากการควบแนน  และไหลมาตามทอ เพอ่ืเกบ็นำ้สม ควนัไมท ก่ีลน่ัแลว

ไปใชงานตอไป
      4.วาลวระบายน้ำ
          เปนวาลวระบายน้ำทิ้ง เมื่อน้ำที่แลกเปลี่ยนความรอนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
       5.ทอวัดระดับน้ำในหมอตม
            เปน ทอ ใชว ดัระดบัของนำ้สม ควนัไมภ ายในหมอ ตม  และเปน ทอ ทเ่ีอาไวใ ชเ พม่ิเตมิปรมิาณนำ้สม ควนัไม

รูปที่ 2 แสดงสวนประกอบของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
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อุปกรณหลักของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณหลักของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอุปกรณหลักของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
 

ลำดับที่  รายการ  จำนวน  
1 หมอตมขนาด 25 cm x 36 cm (ก  x  ส)  1 
2 หมอควบแนนขนาด 25 cm x  15 cm (ก  x ส) 1 
3 แผนจานสแตนเลสตอกับทอสแตนเลส  1 
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ลักษณะของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
       1. เครื่องกลั่นน้ำสมควันไม มีสวนประกอบหลัก คือ หมอตมและหมอควบแนน
       2. หมอตมมีขนาด กวาง 25 เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตร กนถังเรียบ หมอตมสรางดวยสแตนเลส
แผนมวนขึ้นรูปทรงกระบอก มีทอสแตนเลสสำหรับระบายน้ำสมควันไมพรอมฝาปดอยางละ 1 จุด 

รูปที่ 4 แสดงหมอตมของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

      3. หมอตมมีแผนจานสแตนเลสตอกับทอสแตนเลสเพื่อรับน้ำสมควันไมที่ไดจากการควบแนนออกสู
นอกหมอตม 

รูปที่ 5 แสดงชุดทอลองน้ำสมควันไมที่เกิดจากกลั่น
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      4. หมอ ควบแนน มขีนาด กวา ง 25 เซนตเิมตร สงู 15 เซนตเิมตร หมอ ควบแนน สรา งดว ยสแตนเลสแผน
มวนขึ้นรูปทรงกระบอก กนถังเปนทรงกรวย มีกอกน้ำขนาด ½ นิ้ว สำหรับระบายน้ำ 

รูปที่ 6 แสดงหมอควบแนนของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

      5. เครื่องกลั่นน้ำสมควันไมมีตัวลอคสำหรับใหหมอตมและหมอควบแนนยึดติดกันจำนวนไมนอย
กวา 3 จุด

รูปที่ 7 แสดงชุดตัวลอคหมอตมและหมอควบแนน
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      6. ทอ วดัระดบันำ้ในหมอ ตม  มขีนาด ½ นว้ิ เปน ทอ ใชว ดัระดบัของนำ้สม ควนัไมภ ายในหมอ ตม  และเปน
ทอที่เอาไวใชเพิ่มเติมปริมาณน้ำสมควันไม

รูปที่ 8 แสดงทอวัดระดับ

การใชงานเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
      1. เตรียมน้ำสมควันไมที่จะนำมากลั่น โดยนำไปกรองผาขาวบางและใสถานดังรูปที่ 9
      2. นำน้ำสมควันไมที่กรองแลวเทลงในหมอตม ซึ่งสามารถรองรับน้ำสมควันไมได 10 ลิตร

รูปที่ 9 แสดงการใชงานเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
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      3. ประกอบหมอตมและหมอควบแนนเขาดวยกันดวยตัวล็อคทั้ง 3 แลวนำไปตั้งบนเตาไฟ
      4. เติมน้ำเปลาใสหมอควบแนนประมาณ ¾ ของหมอ โดยคอยเปลี่ยนถายน้ำเพื่อควบคุมใหอุณหภูมิ
นำ้ไมเ กนิ 40 องศาเซลเซยีส เพราะหากนำ้มอีณุหภมูเิกนิ 40 องศาเซลเซยีสไปแลว จะทำใหเ กดิการกลน่ัตวั

ของน้ำสมควันไมไดชา ดังนั้นหากใชน้ำเย็นก็จะทำใหมีการกลั่นตัวไดเร็วขึ้น

รูปที่ 10 แสดงการประกอบหมอตมเขากับหมอควบแนน

      5. นำภาชนะตั้งรองรับน้ำสมควันไมที่กลั่นได
      6. คอยตรวจดรูะดบันำ้สม ควนัไมใ นหมอ ตม โดยเปด ดจูากทอ เตมิ หากนำ้สม ควนัไมเ หลอืนอ ยกใ็หเ ตมิ
น้ำสมควันไมใสที่ทอเติม แลวปดฝาใหแนน

รูปที่ 11 แสดงภาชนะรองรับน้ำสมควันไมและการเติมน้ำสมควันไม
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ขอดี - ขอเสีย ของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
ขอดี
       1. อายุการใชงานนานกวาเครื่องมากกวา 2 เทา เนื่องจากทำจากวัสดุสแตนเลสอยางดี 
       2. เครื่องกลั่นถูกออกแบบใหใชงานงาย ขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการเคลื่อนยายและเหมาะสมกับ
เตาเผาถานขนาด 200 ลิตร ซึ่งถือไดวาเปนเตาเผาถานที่มีจำนวนมากที่สุดในปจจุบัน  
       3. เมื่อขนาดไมใหญจึงทำใหใชพลังงานในการกลั่นนอย และสามารถกลั่นน้ำสมควันไมไดบอยครั้ง 
ไมจำเปนตองรอใหไดน้ำสมควันไมในปริมาณมากๆ กอนถึงจะกลั่นได 
       4. ตวัเครอื่ งกลนั่ ไดอ อกแบบระบบตรวจสอบปรมิ าณนำ้ สม ควนั ไมท ค่ีงเหลอื อยใู นถงั ขณะทำการกลนั่
      5. เครอ่ืงถกูออกแบบใหม ชีน้ิสว นนอ ย หลงัจากประกอบแลว  เหลอืชน้ิเดยีว ทำใหส ะดวกตอ การใชง าน 
การขนยาย และการเก็บรักษา

ขอเสีย
       1. ราคาของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไมคอนขางสูง
       2. มกีารสญูเสยีความรอ นออกจากภายนอก เนอ่ืงจากเครอ่ืงกลน่ันำ้สม ควนัไมไ มม ฉีนวนกนัความรอ น
       3. รอยตอระหวางถังตมกับถังควบแนนมีการรั่วซึมของความรอนออกมาได

การบำรุงรักษาและขอควรระวังของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
       ทำความสะอาดเครอ่ืงกลน่ัทกุครง้ัหลงัใชง านเสรจ็ โดยเฉพาะนำ้มนัดนิทต่ีดิกน หมอ ตม นน้ั ตอ งขดัออก
ใหสะอาดทุกครั้ง
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ตนทุนการสรางเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม

       การวิเคราะหจุดคุมทุน ของโครงการนี้ จะใชมูลคาเพิ่มตอการกลั่นในแตละครั้งมาคิดความคุมคาใน
การลงทุน โดยมีตัวแปรที่ใชคำนวณการคุมทุนดังตาราง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการวิเคราะหตนทุนของเครื่องกลั่นน้ำสมควันไม
 

ขอมูล  ราคา (บาท)  หมายเหตุ  
เครื่องกลั่นน้ำสมควันไม  8,000   

เตาแกสชีวมวล  2,500   
เชื้อเพลิง ( kg )  15   

น้ำสมควันไม (ลิตร)  100   
น้ำสมควันไมกลั่น (ลิตร)  300   

คาแรง  300   

      ความคุมคาในการลงทุนจะใชการเปรียบเทียบผลตางรายไดตอจำนวนครั้งในการกลั่นน้ำสมควันไม 

โดยราคานำ้สม ควนัไมป รกตริาคาลติรละ 100 บาท เมอ่ืทำการกลน่ัแลว  มลูคา จะเพม่ิขน้ึ ทง้ันข้ีน้ึอยกู บัพน้ืที่ 

และความตองการ แตสามารถคำนวณหาจุดคุมทุนไดดังนี้

 

จุดคุมทุน   =  

๗๗
๘

๖
็็
่

ๆ
ดด++

ดดด

year

day

day

kg

kg

bath
bathbath

year

day

day

hr

hr

L

L

bath

36521525008000

365808.0300

 

  = 5 เดือน  
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