
จัดฝึกอบรมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 4 รุ่น ดังน้ี

- รุ่นที่ 1 และ 2 จัดฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

- รุ่นที่ 3 จัดฝึกอบรมในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านในต าบลท่าไม้ ยางม่วง และ
ท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต าบลท่าไม้ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
- รุ่นที่ 4 ท าการจัดฝึกอบรมในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ให้แก่เกษตรกร ต าบลห้วยหมอนทอง และต าบลรางพิกุล 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

27%

73%

แผนภูมิแสดง ประสบการณ์การเผาถ่าน และเก็บน้้าส้มควันไม้ของผู้เข้าอบรม

เคย

ไม่เคย

1. ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการผลิตถ่านและ
น้้าส้มควันไม้
2.  ผู้ เ ข้ าอบรมสามารถน้ า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ภาคเกษตรและภาคครัวเรือน 
ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุที่
มีในชุมชนได้
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อผลิต
เชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน และลด
การตัดไม้ท้าลายป่า

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯเฉลี่ยทกุรุ่น อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.28 คะแนน) 
กล่าวคือ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพงึพอใจต่อโครงการ 86 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถ่านและน้้าส้มควันไม้ เพิ่มข้ึน 21 เปอร์เซ็นต์

ความส าคัญและที่มา
ของโครงการ

งานบริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเผาถ่านเป็นองค์ความรู้ที่อยู่คู่กับสังคมไทยในชนบทมาช้านาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

จากการเผาถ่าน เช่น ถ่านไม้ และน้ าส้มควันไม้ มีความเป็นไปได้ในการน าไปประยุกต์ใช้ในสังคม
การผลิตภาคการเกษตร โดยถ่านไม้สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง วัสดุปรับปรุงดิน วัสดุดูดความชื้น และ
ดูดกล่ิน เป็นต้น ส่วนน้ าส้มควันไม้ซึ่งเป็นของเหลวสีน้ าตาลใสที่ได้จากการควบแน่นของควันใน
ระหว่างขั้นตอนการเผาถ่านน้ัน มีประโยชน์ต่อภาคการเกษตรอย่างมากมาย ได้แก่ ใช้ควบคุมแมลง
และโรคพืช กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ ช่วยลดกล่ินและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ ใช้ผสมในอาหาร
สัตว์เพื่อช่วยในระบบย่อยอาหาร เป็นต้น แม้การเผาถ่านเป็นเร่ืองใกล้ตัวผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้
จากการเผาถ่านก็สามารถน ามาใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ แต่จากการ
สัมภาษณ์นักวิชาการเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่า และมีการเผาถ่านมากจังหวัดหน่ึงในเขตภาคตะวันตก 
ยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง วิธีการเผาถ่านและเก็บน้ าส้มควันไม้ที่เหมาะสมยังไม่กระจายเข้าถึงชุมชน 
ถ่านที่ได้ยังมีองค์ประกอบของน้ ามันดิน (Tar) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ท าให้เป็นอันตรายเมื่อน าไปใช้
ในการหุงต้มอาหาร และไม่เหมาะสมต่อการใช้งานอ่ืนๆ นอกจากน้ีเกษตรกรไม่มีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการผลิตน้ าส้มควันไม้อย่างถูกวิธี จึงไม่สามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ไว้ใช้เองในครัวเรือนได้ ท า
ให้ต้องซื้อจากบริษัทเอกชน เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร

ดังน้ันการถ่ายทอดความรู้ด้านการเผาถ่าน และการผลิตน้ าส้มควันไม้ที่ถูกต้องให้แก่
ชุมชนจึงมีส่วนส าคัญ ท าให้ได้เช้ือเพลิงคุณภาพดีปราศจากสารก่อมะเร็ง สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร ลดรายจ่ายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อแข่งขันในตลาดได้ อีกทั้งการ
อบรมคร้ังน้ียังต้องการชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เศษก่ิงไม้ ผลไม้ ว่า
สามารถน ามาเผาถ่านได้โดยไม่จ าเป็นต้องตัดไม้ท าลายป่าอีกด้วย

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ผลิตภัณฑ์
ถ่านไม้ไผ่ ถ่านผลไม้ น้้าส้มควันไม้ และสบู่ถา่น

การแปรรูปผงถา่นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

การเผาถ่าน
ผลไม้

การด าเนนิโครงการ

หัวหน้าโครงการ นางสาวศิริวรรณ ทพิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ นายธนภัทร ปล้ืมพวก
นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ
นางสาวภคพร  สาทลาลัย 
นางกัลยา  พูลทรัพย์
นางธนาพร  ขยันงาน
นางสาวคณติฐา  ชินวงษเขียว

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ผู้รับผดิชอบโครงการ

การใช้สารธรรมชาติในการป้องกัน 
และก้าจัดศัตรูพืชในพืชผัก

การสรา้งเตาเผาถ่านจากถังโลหะ 200 ลิตร

จากการดา้เนินโครงการ 4 รุ่น มีผู้เข้ารบัการฝึกอบรม จ้านวน 150 คน 
พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์เผาถ่านและเกบ็น้้าส้มควันไม้
40 คน และไม่มีประสบการณ์ 110 คน

ผลการด าเนนิงานโครงการ

การใช้ประโยชน์จาก
ถ่านในการปรบัปรุงดิน 

การใช้น้้าส้มควันไม้
ทางการเกษตร

ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนก่อนและหลังอบรม
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รุ่นที่ 1 และ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 เฉลี่ย

ก่อนอบรม หลังอบรม

การตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผัก 

โดยใช้ชดุทดสอบ 
GT - Pesticide Test Kit การจัดฝึกอบรมครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


