คู่มือการสร้างเตาเผาถ่าน
แบบแนวนอนขนาด 200 ลิตร

คำนำ
การเผาถานดวยถัง 200 ลิตร เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนวิถีเกษตรกรรมใหความสนใจ เนื่องจากมี
แหลงวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใชจากการผลิตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงใชหุงตมในครัวเรือน
ไดงายไมซบัซอน เพยีงปรบัภมูปิญ
 ญาเดมิในการเผาถานดวยเตาแบบดนิเหนยีวมาเปนถงั 200 ลติร เมอื่ไดถาน
ก็นำไปเปนอาชีพที่สรางรายไดพอสมควร
เตาเผาถานดวยถัง 200 ลิตร แบบการเผาถานแนวนอน เปนรูปแบบหนึ่งที่งายตอการเผาถาน
และสามารถใสฟนเขาไปจากดานหนา วางบนตะแกรงใหเต็มเตาปดฝาแลวจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัย
ความรอนไลความชนื้ในเนอื้ไมทอี่ยใูนเตา ทำใหไมกลายเปนถาน หรอืทเี่รยีกวา กระบวนการคารบอนไนซเซชนั่
นอกจากนี้จากโครงสรางที่มีลักษณะปดทำใหสามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของเนื้อไม
ผลผลิตที่ไดจึงเปนถานที่มีคุณภาพ ขี้เถานอย และผลพลอยที่ไดจากกระบวนการเผาถานอีกอยางหนึ่งคือ
น้ำสมควันไม ที่สามารถนำมาใชเปนประโยชนในเกษตรกรรมธรรมชาติไดอีกดวยคูมือการสรางเตาเผาถาน
แบบนอน ขนาด 200 ลิตร จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจแบบงายใหกับกลุมเปาหมาย
ในระดับชุมชน ในการสรางเตาเผาถานและกระบวนการในการเผาถานใหไดคุณภาพ โดยเนื้อหาหลัก
ประกอบดวย กระบวนการคารบอนไนซเซชั่น สวนประกอบของเตาเผาถาน วิธีการสรางเตาเผาถาน
การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจ
ไปประยกุตใชในชวีติประจำวนั เกดิการขยายผลความรู และสงตอองคความรู สชูมุชนทสี่นใจ ไดอยางถกูตอง
ตอไป
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1

หลักการทำงานเตาเผาถาน

การเผาถ า นเป น การเปลี่ ย นรู ป ทางเคมี อ ย า งง า ยที่ ส ามารถเพิ่ ม มู ล ค า ของกิ่ ง ไม ฟ น ข อ ไม ไ ผ
กะลามะพราว หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อนำไปเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ไมที่สามารถ
นำมาเผา ไดแก ไมไผ , ไมกระถิน ,ไมยูคาลิปตัส หรือเปนไมรวม โดยลักษณะของไมควรเปนไมแหง
หรือไมที่ไมมีความชื้น มีกระบวนการผลิตถานมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การไลความชื้น ขั้นตอนการไลความชื้นนี้อยูในชวงอุณหภูมิ 20° C – 270° C จำเปนตองใช
ความรอนจากภายนอก
2. การเปลี่ยนจากไมเปนถาน ขั้นตอนนี้อยูในชวงอุณหภูมิ 270 °C – 400 °C โดยการเปลี่ยน
จากไมเปนถานนี้ ควันที่ออกมาจะประกอบดวยสารตางๆ ที่เกิดใหมมากมายหลายชนิดจากการสลายตัว
ของไมดวยความรอน
3. การทำใหถานบรสิทุธิ์ โดยการปรบัใหอากาศไหลเขามากขนึ้ เพอื่ไลใหนำ้มนัดนิออกไปจากถาน
อุณหภูมิดานบนของเตาจะสูงถึง 700 °C ควรควบคุมอุณหภูมิดวยความระมัดระวัง ในทางปฏิบัติเมื่อ
อณ
ุ หภมูดิานบนของเตาสงูถงึ 700 °C อาจสงัเกตไดจากสขีองควนัทเี่รมิ่ใส ไมมคีวนัเหลอือยอูกีแลว จงึปด
ปลองควัน ขั้นตอนการทำใหถานบริสุทธิ์นี้ควันที่ออกมาจะมีสารกอมะเร็งปนออกมาดวยเมื่ออุณหภูมิ
สูงกวา 425 °C ดังนั้นจึงไมควรเก็บควันในชวงนี้เพื่อนำไปใชประโยชนใดๆ ควรนำไปบำบัดกอนทิ้งหรือ
นำไปเปนเชื้อเพลิงเทานั้น
4. การทำใหเย็น หลังจากปดปลองเตาทุกปลองแลว ตองปลอยทิ้งไวใหเตาเย็นจึงจะนำถานไม
มาใชประโยชนได กอนจะเปดเตาตองใหอณ
ุ หภมูใินเตาตำ่กวา 50 °C เพราะถานไมอณ
ุ หภมูิ 60 °C – 70 °C
สามารถลุกติดไฟเองได ถาไดรับออกซิเจนจากอากาศ ดังนั้นการเปดเตาตองเริ่มเปดที่ปลองควันกอน
เพื่อระบายความรอนและแกสที่ยังคงคางอยูในเตาใหหมด หลังจากนั้นจึงเปดหนาเตา

เตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร

การเผาถานดวยถงั 200 ลติร แบบการเผาถานแนวนอน เปนเทคโนโลยหีนงึ่ทชี่มุชนวถิเีกษตรกรรม
ใหความสนใจ เนื่องจากมีแหลงวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใชจากการผลิตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเปน
เชื้อเพลิงใชหุงตมในครัวเรือนไดงายไมซับซอน นำไปเปนอาชีพที่สรางรายไดพอสมควร
เตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลติร แบบการเผาถานแนวนอน เปนรปูแบบหนงึ่ทงี่ายตอการเผาถาน
และสามารถใสฟนเขาไปจากดานหนา วางบนตะแกรงใหเต็มเตาปดฝาแลวจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัย
ความรอนไลความชนื้ในเนอื้ไมทอี่ยใูนเตา ทำใหไมกลายเปนถาน หรอืทเี่รยีกวา กระบวนการคารบอนไนซเซชนั่
นอกจากนี้จากโครงสรางที่มีลักษณะปดทำใหสามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของเนื้อไม
ผลผลติทไี่ดจงึเปนถานทมี่คีณ
ุ ภาพ ขเี้ถานอย และผลพลอยทไี่ดจากกระบวนการเผาถานอกีอยางหนงึ่คอื
น้ำสมควันไม ที่สามารถนำมาใชเปนประโยชนในเกษตรกรรมธรรมชาติไดอีกดวย
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สวนประกอบหลัก
วิธีการทำเตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร สวนประกอบหลัก คือ
1.ตัวเตาเผาถานถัง 200 ลิตร แบบแนวนอน
2.ตะแกรงในเตาสำหรับเรียงฟน
3.ปลองจุดไฟ หนาเตาเผาถานถัง 200 ลิตร แบบแนวนอน
4.ปลองควัน หลังเตา
5.ฉนวนเตาเผาถานถัง 200 ลิตร แบบแนวนอน

คุณลักษณะเฉพาะ
มีสวนประกอบอยางนอย ดังนี้
1.เตาเผาถานมีขนาดไมนอยกวา 200 ลิตร
2.เตาเผาถานตองมีฉนวนกันถายเทความรอน
3.เปนเตาเผาถานที่ใชงานและบำรุงรักษาไดงาย มีความปลอดภัยสูง
4.โครงสรางและชิ้นสวนของเตาเผาถานมีความแข็งแรง เคลือบสีกันสนิมอยางดี
5.ความสูงของเตาเผาถาน อยูในระยะที่เหมาะสมกับการทำงาน
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วัสดุอุปกรณสรางเตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร

1. ถังน้ำมัน 200 ลิตร 1 ถัง
2. ทอใยหิน เสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว 1 – 1.5 เมตร 1 ทอ
3. ของอใยหิน เสนผานศูนยกลาง 4 นิ้ว
4. อิฐบลอก 4 กอน
5. ดินเหนียว
6. ขี้เถาแกลบ (แกลบดำ)
7. ดินหรือทราย (ทำฉนวนหุมเตา)
8. เหล็กเสนที่มีขนาดใหญ ตั้งแต 4 หุนขึ้นไป ยาวประมาณ 30 cm จำนวน 3-4 ทอน

การสรางเตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร
ขนั้ตอนที่ 1 การทำปากเตาเพอื่บรรจฟุน ถาเปนถงั 200 ลติร ทเี่ปนถงั 200 ลติร แบบเปดอยแูลว
ขนั้ตอนนกี้ไ็มจำเปนตองทำ การทำปากเตาเพอื่ใชเปนชองทางบรรจไุมหรอืเอาถานออกจากเตา ในกรณทีี่
เปดฝาไมได ตองตัดถัง 200 ลิตร ดานขางถังออก ระยะหางจากขอบถังทั้งสองดานๆละอยางนอย 10-15
เซนติเมตร แผนถังที่ตัดออกสามารถนำมาประกบถังทำฝาปดเตาตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การทำฝาปดเตา (ในกรณีที่ใชถังแบบไมมีฝาเปด) นำสวนที่ตัดออก มาทำเปน
ฝาปดโดยใชบานพับประตูขนาดเล็ก จำนวน 2 อัน ทำเปนบานเปด-ปด ถัง และเชื่อมเหล็กขนาด 2 หุน
สองมุมเพื่อใหฝาคางอยูบนถังได

ขั้นตอนที่ 3 การทำปลองควัน ปลองควันนั้นจะอยูดานหลังเตา ตำแหนงของปลองควันคือ
แนวระนาบกับพื้น ซึ่งเปนสวนดานลางของเตาเผาถาน การที่ตำแหนงของปลองควันอยูดานลางก็เพื่อ
ใหอากาศรอนจากหนาเตาซึ่งจะลอยขึ้นขางบนกอนและสรางความรอนใหกับไมขางบนจากนั้นความรอน
จากดานบนจะแผลงดานลาง อากาศรอนหรือควันก็จะไหลออกทางดานลาง ซึ่งจะทำใหไมในเตาไดรับ
ความรอนทั่วถึงจนกลายเปนถานทั้งหมด เจาะรูใหชิดกับขอบถัง ขนาดตองใหพอดีกับทอที่สวมแตตอง
ใหตำแหนงอยูต่ำกวาตะแกรง ถาอยูในระดับตะแกรง อาจจะทำใหไมไมไดรับความรอนเพียงพอจนกลาย
เปนถาน
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ขั้นตอนที่ 4 การทำชองของปลองจุดไฟ เตาเผาถานแนวนอนนี้ ควรใชอิฐบล็อคเปนปลองจุดไฟ
จะทำใหงายในการสราง ปลองจดุไฟจะใชอฐิบลอ็ก จำนวน 4 กอน ทำเปนแนวตงั้ดานขาง 2 กอน วางทบั
บนอิฐบล็อค 1 กอน และทำเปนฝาปดปากปลองไปอีก 1 กอน

ขั้นตอนที่ 5 ปลองจุดไฟ เตาเผาถัง 200 ลิตร แนวนอนนั้น เพื่อใหอุณหภูมิภายในเตาเพิ่มสูงขึ้น
ปลองจุดไฟจะตองอยูขางนอกถัง 200 ลิตร การใชอิฐบล็อคจึงเปนการประยุกตใชประโยชนจากวัสดุ
ที่มีอยูและหาไดทั่วไป หรืออาจใชวัสดุอื่นประยุกตมาใชงานแทนก็ได เชน ปบน้ำมัน เปนตน
ขั้นตอนที่ 6 ที่เรียงฟนหรือตะแกรงเหล็ก หาซื้อเศษเหล็กเสนที่มีขนาดใหญ ตั้งแต 4 หุนขึ้นไป
นำมาตัดใหเหล็กยาวประมาณ 30 cm จำนวน 3-4 ทอน นำมาวางแนวขวางดานในเตา เพื่อวางฟนใน
การเผาถานซึ่งจะมีชองอากาศผานดานลางไปถึงปลองควันเตา หรือจะทำเปนตะแกรงเหล็ก เพิ่มความ
แข็งแกรงใหตะแกรงเหล็กโดยการเชื่อมเปนตะแกรง ดานกวาง 30 cm ดานยาว 70 cm เนื่องจากวา
ขณะเผาถานนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นมากอาจทำใหรูปรางของตะแกรงเองเปลี่ยนไปได

ขนั้ตอนที่ 7 การยดึตำแหนงเตาและการสรางผนงัเตา การสรางเตาเผาถานแนวนอนนนั้ ถาเตา
ไมไดตดิตงั้อยางเหมาะสมแลวจะทำให ไมสามารถเผาถานได ดวยเหตนุี้ ขนั้ตอนของการตดิตงั้เตาจงึมคีวาม
สำคญ
ั จดุสรางควรหลกีเลยี่งพนื้ทเี่สยี่งตอการเกดินำ้ทวม หางไกลทอี่ยอูาศยัอยางนอยไมตำ่กวา 100 เมตร
อีกทั้งจะตองมีหลังคาคลุมกันน้ำฝนหรือแสงแดดเพื่อเพิ่ม อายุการใชงานของเตา
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ขั้นตอนที่ 8 การทำปลองควันและถมดินเพื่อยึดเตา ขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนของการใชดิน
ถมเตาเพื่อทำเปนฉนวนเตา ดินที่จะนำมาใชนั้น(ในกรณีที่มีผนังเตาอยู) จะเปนดินที่มีสวนผสมของ
ทรายหรือเปนทรายลวนก็ได แตควรเปนดินที่แหงหรือมีความชื้นนอยเพื่อจะไดมีความเปนฉนวนที่ดี
ขอควรระวัง กอนที่จะใสดินลงไป ในสวนของปลองควันที่ออกจากถังเตาเผา ควรใชโคลนปดแนวตอ
ของถังกับทอปลองควันแลวคอยๆถมดินลงไป เพื่อเปนการยึดทอปลองควันใหแนนไมเอียง ควรอัดดิน
ที่ถมลงไปรอบใหแนนพอสมควร ถามีการยุบตัวของดินควรมีการถมเพิ่มลงไปใหเต็มดวย
การถมดินตองใหคลุมถึงหลังเตาดวย ความหนาของดินสวนบนก็เหมือนกันกับสวนอื่นๆของเตา
คือ ไมควรนอยกวา 10 cm เนื่องจากความหนา 10 cm เปนความหนาที่สามารถปองกันความรอนไดดี
ยิ่งหนามากเทาไร การรักษาความรอนก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก

การจัดเรียงไมในเตา
1. นำไมที่ตองการเผาถาน มาจัดแยกกลุม ตามขนาดเสนผาศูนยกลางของไมเปน 3 กลุม ไดแก
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
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2. เรยีงไมทมี่ขีนาดเลก็ไวดานลางของเตา ขนาดใหญไวดานบน โดยวางทบัไมหมอนยาวประมาณ
30-40 เซนตเิมตร การเรยีงไมนมี้คีวามสำคญัมาก เนอื่งจากอณ
ุ หภมูใินเตาขณะเผาถานไมเทากนั โดยอณ
ุ หภมูิ
ดานลางเตาจะต่ำ สวนอุณหภูมิที่อยูดานบนเตาจะสูงกวา

ขั้นตอนการเผา
1. จุดไฟบริเวณหนาเตาโดยคอยๆ ใสเชื้อเพลิง ความรอนจะกระจายเขาสูตัวเตาเพื่อไลอากาศเย็น
และความชื้นที่อยูในเตา ในระยะแรกควันจะมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเปนกลิ่นกรดที่อยูในไม
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2. คอย ๆ ใสเชื้อเพลิงเขาไปเรื่อย ๆ ควันสีขาวตรงปลองควันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อุณหภูมิบริเวณ
ปากปลองควันประมาณ 70 C อุณหภูมิภายในเตา 200 – 250 C ควันจะมีกลิ่นเหม็นฉุน (ชวงนี้จะใช
เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง)
o

o

3. การเก็บน้ำสมควันไมเกิดขึ้นหลังจากที่เวลาผานไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง ชวงนี้จะสังเกตเห็น
ควันที่ปลองควัน มีลักษณะเปนควันขาวขุนปนเทาพุงออกมาจำนวนมาก เรียกวา ควันบา เมื่อเกิดควันบา
อุณหภูมิในเตาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถลดเชื้อเพลิงหนาเตา ลดการปอนเชื้อเพลิง เนื่องจากความรอน
ภายในเตาเผาถานมีอุณหภูมิที่สูงพอจุดติดตัวมันเองได ใชการเลี้ยงเชื้อเพลิงพอประมาณใหยังมีไฟที่
ปลองเตา หากใชกระเบื้องแผนเรียบสีขาวอังบนปากปลองควันแลวสังเกตดูหยดน้ำที่เกาะจะมีสีเหลือง
ปนนำ้ตาล ถอืวาเปนชวงทเี่รมิ่เกบ็นำ้สมควนัไมได โดยนาํทอไมไผ (ทอทะลปุลอง ยาวประมาณ 3-5 เมตร)
หรือวัสดุทนกรด นําไปวางเหนือปากปลองเพื่อดักเก็บควัน โดยตั้งทอไมไผใหเอียงชันขึ้นไปประมาณ
45 องศา หางขึ้นไป 1 ขอไมไผ ใหใชเลื่อยตัดเปดทอไมไผใหเปนรู เพื่อใหน้ำสมควันไมหยดลงมาแลว
หาขวดหรือภาชนะมารองรับน้ำสมควันไม
เมื่อควันถูกความเย็นก็จะเกิดการควบแนนรวมกันเปนหยดน้ำ ทั้งนี้การเก็บน้ำสมควันไมจะนับ
ระยะเวลาการเกบ็จากทเี่รมิ่ตนเกบ็ออกไปประมาณ 4 ชวั่โมง หรอือณ
ุ หภมูปิากปลองประมาณ 100 – 120 C
อณ
ุ หภมูภิายในเตา 400 – 500 C หรอืสงัเกตสคีวนัทปี่ากปลองเรมิ่เปลยี่นเปนสนีำ้เงนิกใ็หหยดุเกบ็นำ้สม
ควันไมได การเผาแตละครั้งไดน้ำสมควันไมประมาณ 3 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไม ความชื้นและ
ความชำนาญดวย
o

o
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4. จากนั้นควันจะเปลี่ยนจากสีเทาเปนสีน้ำเงิน อุณหภูมิปากปลองควันประมาณ 100 – 120 C
อุณหภูมิภายในเตา 400 – 500 C (ชวงนี้ใชเวลา 4 – 6 ชั่วโมง) ชวงนีห้ ยุดเก็บน้ำสมควันไม
5. ขั้นตอนตอไป จะตองใหความสำคัญเปนพิเศษ ซึ่งเปนชวงที่ไมจะเปลี่ยนเปนถาน ใหเฝาสังเกต
ดูควันที่ปลองควันจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเปนสีฟา แสดงวาฟนภายในเตาเริ่มจะกลายเปนถาน จากนั้น
ควันสีฟาจะออนลง ยางไมที่เกาะอยูบริเวณปลองควันดานในจะแหง อุณหภูมิภายในเตาจะสูงมาก
ประมาณ 500 C
ในที่สุดควันสีฟาก็จะหมดไป และเปลี่ยนเปนควันใส ซึ่งแสดงวาไมที่อยูในเตาไดกลายเปนถาน
ไปหมดแลว ใหเริ่มทำการปดหนาเตากอน โดยใชดินเหนียวปดรอยรั่ว รอยตอ จากนั้นทิ้งไวประมาณ
1 ชั่วโมง ก็ปดปลองควันใหสนิท ก็ถือเปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเผาถาน
จากนั้นทิ้งไวหนึ่งคืน หรือประมาณ 10 ชั่วโมง เปนอยางนอย เพื่อใหถานดับสนิท แลวจึงเปดเตา
เพื่อเอาถานออก วางเรียงในที่โลงแจงกอนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหถานกลับติดลุกเปนไฟ
แลวจึงบรรจุใสภาชนะหรือกระสอบ
o

o

o

ขอควรระวัง
กอนการนำถัง 200 ลิตร ที่ใชแลวไปผลิตเปนเตาเผาถาน ควรศึกษากอนวากอนหนานี้ถังนี้เคย
บรรจุ อ ะไรมา ควรตรวจสอบก อ นการนำไปใช ว า มี ก ารล า งทำความสะอาดแล ว หรื อ ยั ง อย า งเช น
ถัง 200 ลิตร ที่เคยใชบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมากอน ตองลางคราบไขมันที่ติดคางอยูภายในโดยการเปด
ปากถังใสเชื้อเพลิงแลวจุดไฟเผาเพื่อไลน้ำมันที่เหลือออกใหหมด
แตถาหากเปนถังที่เคยบรรจุสารระเหย ตองใชความระมัดระวังใหมาก ตองพิจารณาใหดีอยาให
มีสารหลงเหลืออยูในถัง เพราะในขณะกำลังผลิตซึ่งตองใชความรอนในการตัด หรือเกิดความรอนจาก
กระบวนการตัดถัง อาจทำใหเกิดการอัดแนนของแกสภายใน และเกิดการจุดระเบิดได ในขณะที่ทำการ
ผลิตเตาเผาถานแบบถัง 200 ลิตร ควรจะรองน้ำใหเต็มไวในภาชนะขนาดใหญไวกอน เพราะเปนสิ่ง
จำเปนที่จะตองใชหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
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ขอเสนอแนะ
แมวาจะเปนการใชถัง 200 ลิตร มาทำเตาเผาถาน แตดวยกระบวนการเผาถานที่ใชเวลาเกิน
24 ชั่วโมง กวาจะไดถานมีการไลความชื้นออกจากไมใหกลายเปนถานอยางชาๆ โดยการควบคุมระบบ
ระบายออกของควัน บวกกับการลดอุณหภูมิลงอยางชาๆ และชวงทายที่จะใหไดถานบริสุทธิ์มีการเปด
หนาเตา เพื่อใหออกซิเจนทำปฏิกิริยากับถานทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะใหไดถานที่แข็งมีคุณภาพเทคโนโลยี
การเผาถานดวยถัง 200 ลิตร สามารถที่จะประยุกตใหเกิดรูปแบบตางๆ ตามที่ตองการไดความสำคัญ
คือการแสวงหาทรัพยากรในพื้นที่ นำมาปรับใชใหเกิดประโยชนงายตอการใชงาน ราคาไมแพง เหมาะสม
กับการเรียนรูและการคนหา พัฒนาวิธีการเผาถานเพื่อใหไดถานที่มีคุณภาพตอบสนองการใชงาน
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