
คู่มือการสร้างเตาเผาถ่าน
แบบแนวนอนขนาด 200 ลิตร   



คำนำ

         การเผาถานดวยถัง 200 ลิตร เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนวิถีเกษตรกรรมใหความสนใจ เนื่องจากมี

แหลงวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใชจากการผลิตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงใชหุงตมในครัวเรือน

ไดง า ยไมซ บัซอ น เพยีงปรบัภมูปิญ ญาเดมิในการเผาถา นดว ยเตาแบบดนิเหนยีวมาเปน ถงั 200 ลติร เมอ่ืไดถ า น 

ก็นำไปเปนอาชีพที่สรางรายไดพอสมควร  

         เตาเผาถานดวยถัง  200 ลิตร แบบการเผาถานแนวนอน เปนรูปแบบหนึ่งที่งายตอการเผาถาน

และสามารถใสฟนเขาไปจากดานหนา วางบนตะแกรงใหเต็มเตาปดฝาแลวจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัย

ความรอ นไลค วามชน้ืในเนอ้ืไมท อ่ียใู นเตา ทำใหไ มก ลายเปน ถา น หรอืทเ่ีรยีกวา  กระบวนการคารบ อนไนซเ ซชน่ั 

นอกจากนี้จากโครงสรางที่มีลักษณะปดทำใหสามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของเนื้อไม 

ผลผลิตที่ไดจึงเปนถานที่มีคุณภาพ ขี้เถานอย และผลพลอยที่ไดจากกระบวนการเผาถานอีกอยางหนึ่งคือ 

น้ำสมควันไม ที่สามารถนำมาใชเปนประโยชนในเกษตรกรรมธรรมชาติไดอีกดวยคูมือการสรางเตาเผาถาน

แบบนอน ขนาด 200 ลิตร จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจแบบงายใหกับกลุมเปาหมาย

ในระดับชุมชน ในการสรางเตาเผาถานและกระบวนการในการเผาถานใหไดคุณภาพ โดยเนื้อหาหลัก 

ประกอบดวย กระบวนการคารบอนไนซเซชั่น สวนประกอบของเตาเผาถาน วิธีการสรางเตาเผาถาน  

การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจ

ไปประยกุตใ ชใ นชวีติประจำวนั เกดิการขยายผลความรู และสง ตอ องคค วามรู สชู มุชนทส่ีนใจ ไดอ ยา งถกูตอ ง 

ตอ ไป
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หลักการทำงานเตาเผาถาน
        การเผาถานเปนการเปลี่ยนรูปทางเคมีอยางงายที่สามารถเพิ่มมูลคาของกิ่งไม ฟน ขอไมไผ 
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. การทำใหถ า นบรสิทุธิ์ โดยการปรบัใหอ ากาศไหลเขา มากขน้ึ เพอ่ืไลใ หน ำ้มนัดนิออกไปจากถา น 
อุณหภูมิดานบนของเตาจะสูงถึง 700 °C ควรควบคุมอุณหภูมิดวยความระมัดระวัง ในทางปฏิบัติเมื่อ
อณุหภมูดิา นบนของเตาสงูถงึ 700 °C อาจสงัเกตไดจ ากสขีองควนัทเ่ีรม่ิใส ไมม คีวนัเหลอือยอู กีแลว  จงึปด
ปลองควัน ขั้นตอนการทำใหถานบริสุทธิ์นี้ควันที่ออกมาจะมีสารกอมะเร็งปนออกมาดวยเมื่ออุณหภูมิ
สูงกวา 425 °C ดังนั้นจึงไมควรเก็บควันในชวงนี้เพื่อนำไปใชประโยชนใดๆ ควรนำไปบำบัดกอนทิ้งหรือ
นำไปเปนเชื้อเพลิงเทานั้น     
         4. การทำใหเย็น หลังจากปดปลองเตาทุกปลองแลว ตองปลอยทิ้งไวใหเตาเย็นจึงจะนำถานไม
มาใชป ระโยชนไ ด กอ นจะเปด เตาตอ งใหอ ณุหภมูใินเตาตำ่กวา  50 °C เพราะถา นไมอ ณุหภมิู 60 °C – 70 °C 
สามารถลุกติดไฟเองได ถาไดรับออกซิเจนจากอากาศ ดังนั้นการเปดเตาตองเริ่มเปดที่ปลองควันกอน
เพื่อระบายความรอนและแกสที่ยังคงคางอยูในเตาใหหมด หลังจากนั้นจึงเปดหนาเตา

เตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร 
         การเผาถา นดว ยถงั 200 ลติร แบบการเผาถา นแนวนอน เปน เทคโนโลยหีนง่ึทช่ีมุชนวถิเีกษตรกรรม
ใหความสนใจ เนื่องจากมีแหลงวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใชจากการผลิตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเปน
เชื้อเพลิงใชหุงตมในครัวเรือนไดงายไมซับซอน นำไปเปนอาชีพที่สรางรายไดพอสมควร  
       เตาเผาถา นแบบแนวนอน ขนาด 200 ลติร แบบการเผาถา นแนวนอน เปน รปูแบบหนง่ึทง่ีา ยตอ การเผาถา น

และสามารถใสฟนเขาไปจากดานหนา วางบนตะแกรงใหเต็มเตาปดฝาแลวจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัย
ความรอ นไลค วามชน้ืในเนอ้ืไมท อ่ียใู นเตา ทำใหไ มก ลายเปน ถา น หรอืทเ่ีรยีกวา  กระบวนการคารบ อนไนซเ ซชน่ั 
นอกจากนี้จากโครงสรางที่มีลักษณะปดทำใหสามารถควบคุมอากาศได จึงไมมีการลุกติดไฟของเนื้อไม 
ผลผลติ ทไี่ ดจ งึเปน ถา นทมี่ คีณุภาพ ขเี้ ถา นอ ย และผลพลอยทไี่ ดจ ากกระบวนการเผาถา นอกี อยา งหนงึ่ คอื  
น้ำสมควันไม ที่สามารถนำมาใชเปนประโยชนในเกษตรกรรมธรรมชาติไดอีกดวย
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สวนประกอบหลัก

     วิธีการทำ  สวนประกอบหลัก  คือเตาเผาถานแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร

          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
         ขน้ัตอนที่ 1 การทำปากเตาเพอ่ืบรรจฟุน  ถา เปน ถงั 200 ลติร ทเ่ีปน ถงั 200 ลติร แบบเปด อยแู ลว  
ขน้ัตอนนก้ีไ็มจ ำเปน ตอ งทำ การทำปากเตาเพอ่ืใชเ ปน ชอ งทางบรรจไุมห รอืเอาถา นออกจากเตา 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 
จะทำใหง า ยในการสรา ง ปลอ งจดุ ไฟจะใชอ ฐิบลอ็ ก จำนวน 4 กอ น ทำเปน แนวตงั้ ดา นขา ง 2 กอ น 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

          ขน้ัตอนที ่7 การยดึตำแหนง เตาและการสรา งผนงัเตา การสรา งเตาเผาถา นแนวนอนนน้ั ถา เตา
ไมไ ดต ดิตง้ัอยา งเหมาะสมแลว จะทำให ไมส ามารถเผาถา นได ดว ยเหตน้ีุ ขน้ัตอนของการตดิตง้ัเตาจงึมคีวาม
สำคญั จดุสรา งควรหลกีเลย่ีงพน้ืทเ่ีสย่ีงตอ การเกดินำ้ทว ม หา งไกลทอ่ียอู าศยัอยา งนอ ยไมต ำ่กวา  100 เมตร 
อีกทั้งจะตองมีหลังคาคลุมกันน้ำฝนหรือแสงแดดเพื่อเพิ่ม อายุการใชงานของเตา

5



การจัดเรียงไมในเตา
           1. นำไมที่ตองการเผาถาน มาจัดแยกกลุม ตามขนาดเสนผาศูนยกลางของไมเปน 3 กลุม ไดแก 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ     

         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 
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          2. เรยี งไมท ม่ีขีนาดเลก็ ไวด า นลา งของเตา ขนาดใหญไ วด า นบน โดยวางทบั ไมห มอนยาวประมาณ 
30-40 เซนตเิมตร การเรยีงไมน ม้ีคีวามสำคญัมาก เนอ่ืงจากอณุหภมูใินเตาขณะเผาถา นไมเ ทา กนั โดยอณุหภมิู
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)

         3. การเก็บน้ำสมควันไมเกิดขึ้นหลังจากที่เวลาผานไปประมาณ 2-3 ชั่วโมง ชวงนี้จะสังเกตเห็น
ควันที่ปลองควัน มีลักษณะเปนควันขาวขุนปนเทาพุงออกมาจำนวนมาก เรียกวา ควันบา เมื่อเกิดควันบา
อุณหภูมิในเตาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถลดเชื้อเพลิงหนาเตา ลดการปอนเชื้อเพลิง เนื่องจากความรอน
ภายในเตาเผาถานมีอุณหภูมิที่สูงพอจุดติดตัวมันเองได ใชการเลี้ยงเชื้อเพลิงพอประมาณใหยังมีไฟที่
ปลองเตา หากใชกระเบื้องแผนเรียบสีขาวอังบนปากปลองควันแลวสังเกตดูหยดน้ำที่เกาะจะมีสีเหลือง
ปนนำ้ตาล ถอืวา เปน ชว งทเ่ีรม่ิเกบ็นำ้สม ควนัไมไ ด โดยนาํทอ ไมไ ผ (ทอ ทะลปุลอ ง ยาวประมาณ 3-5 เมตร) 
หรือวัสดุทนกรด นําไปวางเหนือปากปลองเพื่อดักเก็บควัน โดยตั้งทอไมไผใหเอียงชันขึ้นไปประมาณ 
45 1 องศา หางขึ้นไป  ขอไมไผ ใหใชเลื่อยตัดเปดทอไมไผใหเปนรู เพื่อใหน้ำสมควันไมหยดลงมาแลว
หาขวดหรือภาชนะมารองรับน้ำสมควันไม 
         เมื่อควันถูกความเย็นก็จะเกิดการควบแนนรวมกันเปนหยดน้ำ ทั้งนี้การเก็บน้ำสมควันไมจะนับ
ระยะเวลาการเกบ็จากทเ่ีรม่ิตน เกบ็ออกไปประมาณ 4 ชว่ัโมง หรอือณุหภมูปิากปลอ งประมาณ 100 – 120 C 
อณุหภมูภิายในเตา 400 – 500 C หรอืสงัเกตสคีวนัทป่ีากปลอ งเรม่ิเปลย่ีนเปน สนีำ้เงนิกใ็หห ยดุเกบ็นำ้สม
ควันไมได การเผาแตละครั้งไดน้ำสมควันไมประมาณ 3 ลิตร  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไม ความชื้นและ
ความชำนาญดวย

o o

o

o
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         4. จากนั้นควันจะเปลี่ยนจากสีเทาเปนสีน้ำเงิน อุณหภูมิปากปลองควันประมาณ 100 – 120 C 
อุณหภูมิภายในเตา 400 – 500 C (ชวงนี้ใชเวลา 4 – 6 ชั่วโมง) ชวงนีห้ยุดเก็บน้ำสมควันไม
         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

ขอควรระวัง
         กอนการนำถัง 200 ลิตร ที่ใชแลวไปผลิตเปนเตาเผาถาน ควรศึกษากอนวากอนหนานี้ถังนี้เคย
บรรจุอะไรมา ควรตรวจสอบกอนการนำไปใชวามีการลางทำความสะอาดแลวหรือยัง อยางเชน 
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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