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การสร้างเตาเผาถ่านมังกรไฟ

84

คำนำ
เตาเผาถานมังกร รุน 84 เมื่อเผาถานไดประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เตาเผาถานเริ่มพนไฟออกหนาปากเตา
ชาวบานจึงใหฉายาวาเตามังกรพนไฟ เตาเผาถานมังกรรุน 84 ไดรับการพัฒนาโดยนายประวิทย นิลวิเชียร
ครูเดนดานการพัฒนาถานทั้งระบบ เพื่อเพิ่มมูลคาถาน การเผาดวยเตาเผาถานมังกร รุน 84 ทำใหเกิดการ
เผาไหมอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถานที่มีประสิทธิภาพดานคาความรอนใหสูงขึ้นจากเดิม
ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับชีวมวลหรือเศษวัสดุทางการเกษตรและนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุม
อาชีพ เปนการกำจัดขยะชีวมวลหรือลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทิ้งในที่โลงทำใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม เตาแบบนี้เนนการเผาที่ใชเวลานอยไดผลผลิตสูง แตไมตองการน้ำสมควันไม
คูมือการสรางเตาเผาถานมังกร รุน 84 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจแบบงายใหกับกลุม
เปาหมายในระดับชุมชน ในการสรางเตาเผาถานและกระบวนการในการเผาถานใหไดคุณภาพ โดยเนื้อหา
หลักประกอบดวย กระบวนการคารบอนไนซเซชั่น สวนประกอบของเตาเผาถาน วิธีการสรางเตาเผาถาน
การใชงาน รวมทั้งปญหาในการใชงานและวิธีการแกไขเบื้องตน เพื่อชุมชนสามารถนำความรูความเขาใจ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน เกิดการขยายผลความรู และสงตอองคความรู สูชุมชนที่สนใจไดอยางถูกตอง
ตอไป
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หลักการทั่วไป
เมื่อไมดิบไดรับความรอนจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส จะลุกไหมจนเกิดกาซพิษ
เมอื่เผาจนความรอนอยใูนระดบัหนงึ่ ไมดบิจะกลายเปนถาน ถาเปนการเผาไหมในอากาศเปด กระบวนการ
เผาไหมจะดำเนินไปจนกระทั่งเหลือแตขี้เถา แตถาถูกเผาในสภาพอากาศปดหรือจำกัดอากาศ ไมดิบจะ
เปลี่ยนสภาพกลายเปนถาน ซึ่งเปนหลักการเบื้องตนในการผลิตถานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การจะเผา
ถานใหไดถานทดี่ี คอื การใหความรอนสงูในระดบัทเี่หมาะสม เพราะหากใหความรอนเปนเวลานานเกนิไป
จะทำใหถานไมเกิดภาวะกรอบและแตกงาย ดังนั้นผูประกอบกิจการจำเปนตองเลือกไมที่ใ ชเปนวัตถุดิบ
และตองเลือกเตาเผาถานที่เหมาะสม เทคนิคเบื้องตนในการเผาถานใหมีประสิทธิภาพ คือ
1. เลอืกเตาเผาถานทเี่หมาะสม คอื เตาเผาควรเปนรปูไข ซงึ่จะชวยใหความรอนกระจายตวัเปนไปไดดี
ทั่วกัน ทั้งนี้ขึ้นกับเทคนิคและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจทำใหเตาเผาถานมีลักษณะอื่นได
2. ทตี่งั้ของเตาเผาถาน ไมควรอยกูลางแจง และตำแหนงทใี่ชเปนทจี่ดุไฟหนาเตาควรจะอยตูำ่กวาพนื้เตา
3. ปลองควันไฟในตอนลาง ควรมีขนาดใหญกวาตอนบนเพื่อปองกันลมเขาทางปลองควันเตา ทำให
สามารถควบคุม จำกัดปริมาณของอากาศภายในเตาไดดี

เตาเผาถานมังกร รุน 84
เตาเผาถานมังกร รุน 84 เปนการใชถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร มาประยุกตใช เมื่อเผาถานไดประมาณ
1 ชวั่โมงครงึ่ เตาเผาถานเรมิ่พนไฟออกหนาปากเตา ชาวบานจงึใหฉายาวาเตา มงักรพนไฟ เตาเผาถานมงักร
รนุ 84 ไดรบัการพฒ
ั นา โดยนายประวทิย นลิวเิชยีร ครเูดนดานการพฒ
ั นาถานทงั้ระบบ เพอื่เพมิ่มลูคาถาน
การเผาดวยเตาเผาถาน มังกร รุน 84 ทำใหเกิดการเผาไหมอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถาน
ทมี่ปีระสทิธภิาพ ดานคาความรอนใหสงูขนึ้จากเดมิ ซงึ่เปนการเพมิ่มลูคาใหกบัชวีมวลหรอืเศษวสัดทุางการ
เกษตรและนำไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับกลุมอาชีพ เปนการกำจัดขยะชีวมวลหรือลดการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรทงิ้ในทโี่ลงทำใหเกดิผลกระทบตอสภาพแวดลอม เตาแบบนเี้นนการเผาทใี่ชเวลานอยไดผลผลติ
สูง แตไมตองการน้ำสมควันไม
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คุณลักษณะเฉพาะเตาเผาถานมังกร รุน 84
เตาเผาถานมงักรแบบหมุฉนวน เปนการนำถงัเหลก็ ขนาด 200 ลติร สงู 88 ซม. ขนาดเสนผาศนูยกลาง
58 ซม. ความหนา 1.5 มม. ทสี่ามารถปดและเปดฝาถงัไดดวยสายรดัมาสรางเปนเตาเผาถาน เปนการพฒ
ั นา
มาจากเตาเผาถานมงักรรนุ 54 โดยมกีารพฒ
ั นาเตาเผาถาน ดวยการหมุฉนวนรอบเตา เพอื่ใหเกดิการเผาไหม
ในอุณหภูมิภายในเตาใหสูงขึ้น สามารถไดถานที่มีประสิทธิภาพ ดานคาความรอนใหสูงขึ้นจากเดิม ซึ่ง
เปนการเพมิ่มลูคาใหกบัชวีมวลหรอืเศษวสัดทุางการเกษตรและนำไปสกูารพฒ
ั นาผลติภณ
ั ฑใหกบักลมุอาชพี
เป น การกำจั ด ขยะชี ว มวลหรื อ ลดการเผาเศษวั ส ดุ ท างการเกษตรทิ้ ง ในที่ โ ล ง ทำให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สภาพแวดล อ ม

1. ดานวัตถุดิบ และอุปกรณ
1) วตัถดุบิสามารถหาไดงาย การเผาถานสามารถนำเศษวตัถดุบิทางการเกษตร เชน เหงามนัสำปะหลงั
ซังขาวโพด กะลามะพราว กิ่งไมจากการตกแตงสวน หรือไมไผ มาเผาผลิตเปนถานได
2) สามารถใชเศษวตัถดุบิทางการเกษตรขนาดเลก็มาเผาเปนถานได ลดปญ
 หาดานการตดัไมทำลายปา
3) ใชเชื้อเพลิงเผานอยประมาณ 2 กิโลกรัมตอการเผา 1 ครั้ง
4) อปุกรณทใี่ชสรางเตาหาซอื้ไดงายและสามารถใชภมูปิญ
 ญาหรอืความรดูานชางในพนื้ที่ สรางเองได
5) ตวัเตาดแูลรกัษางาย อายกุารใชงานนาน ประมาณ 1-2 ป หรอื ประมาณ 100-150 ครงั้ของการ
เผา แตหากมีการสรางโรงเรือนเพื่อปองกันน้ำ จะสามารถยืดอายุการใชงานได

2. ดานกรรมวิธีการผลิตถาน
1) ใชเวลาในการเผาถานสนั้ ถาใชเศษวตัถดุบิทางการเกษตรขนาดเลก็ Øไมเกนิ 2 นวิ้ ใชเวลาในการ
เผาถาน ประมาณ 2 ชั่วโมง (ระยะเวลาจะอยูที่ขนาดของวัตถุดิบในการเผา)
2) เกดิขเี้ถานอยมากถาเปรยีบเทยีบกบัเตาเผาถานชนดิอนื่ทขี่นาดเทากนั จากการทดสอบจะมขีเี้ถา
ไมเกิน ประมาณ 0.05 กิโลกรัม ตอครั้ง (กรณีการเผาถานที่ถูกตอง)
3) ใชแรงงานนอย สามารถดำเนินการไดโดยใชแรงงาน 1 คน
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3. ดานผลผลิต
1) ไดถานคุณภาพสูง ดีตอสุขภาพ เพราะมีกระบวนการทำถานใหบริสุทธิ์ กำจัดน้ำมันดิน (ทาร)
ออกจากเนื้อไม
2) ไดผลผลิตถานดี ประมาณ 25-30% โดยน้ำหนัก ของปริมาณไมที่นำมาเผา
3) สามารถนำผลผลิตถานไปพัฒนาเปนสินคาผลิตภัณฑดานสุขภาพหรือพัฒนาอาชีพได

4. ดานการลงทุน
ลงทนุนอย เหมาะกบัการใชงานในครวัเรอืน โดยมตีนทนุดานอปุกรณในการผลติประมาณ 1,500-2,000
บาท ถาผลิตเองโดยชุมชน

วัสดุ-อุปกรณสรางเตา
1. ถงัเหลก็ทมี่สีามารถ ปดและเปดฝาถงัไดดวยสายรดั ขนาด 200 ลติร สงู 88 ซม. เสนผานศนูยกลาง
58 ซม.ความหนา 1.5 มม.
2. ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร สูง 88 ซม. เสนผานศูนยกลาง 58 ซม.ความหนา 1.5 มม.
3. ทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. หนา 1.5 มม.
4. ทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม. หนา 1.5 มม.
5. เหล็กฉาก ขนาด 2.5 ซม. X 2.5 ซม.
6. เหล็กเสน ขนาด 3 หุน
7. เหล็กเสน ขนาด 4 หุน

41

การสรางสวนประกอบ
1. ปลองอากาศเตา
1) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 12 ซม. ตำแหนงเชื่อมตรงกลางดานนอกของฝาถังเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร
2) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม. ยาว 5 ซม. ตำแหนงเชื่อมตรงกลางดานในของฝาถังเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร
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3) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 5 ซม. ยาว 80 ซม. และยาว 15 ซม. มุม 45 องศา นำมาเชื่อมติดกัน
รูปแนวฉาก จำนวน 2 ทอน เจาะรูรองน้ำสมควันไมขนาด 4 หุน 4)
4) ตัดทอเหล็กดำ Ø ขนาด 7.5 ซม. ยาว 80 ซม. และยาว 15 ซม. มุม 45 องศา นำมาเชื่อม
ติดกันรูปแนวฉาก จำนวน 2 ทอน เจาะรูรองน้ำสมควันไมขนาด 4 หุน 4)

61
2. ประตูเตา
1) ตัดแผนเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกวาง 15 ซม. ยาว 20 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
2) ตัดแผนเหล็กจากถังเหล็ก ขนาดกวาง 15 ซม. ยาว 25 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
3) นำมาประกอบเปนรูปกลอง สี่เหลี่ยมผืนผาใหไดฉาก ขนาด 20 ซม. X 25 ซม. X 15 ซม.
4) ตัดเหล็ก 3 หุน ยาว 22 ซม. จำนวน 2 ทอน มาเชื่อมเปนมุมเอียงดานขางตรงกลองสวนที่จะทำ
หนาเตาทั้ง 2 ดาน
3. ฝาเตา
1) นำแผนเหลก็ทตี่ดัออกจากชองประตเูตา ขนาด 20 ซม. X 25 ซม. มาทำเปนประตู โดยตดัสวนยาว
25 ซม. ใหเหลือยาว 23 ซม.
2) นำเหล็กฉากมาตัดยาว 23 ซม. เชื่อมตอใหแผนเหล็ก 20 ซม.ยาวเพิ่มตามเหล็กฉาก
4. ตะแกรงเตา
1) ตดัเหลก็เสน 3 หนุ ทำวงแหวน จำนวน 1 วง ให Ø ขนาด 56 ซม.(สามารถสวมเขาไปในเตาเผาได)
2) ตัดเหล็กเสน 3 หุน ทำตะแกรงเหล็กรองไม ระยะหางของชอง 2-3 ซม.โดยตรงกลางเวนชองไว
ติดตั้งกรวยเตาครอบชองตะแกรงเตา
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5. โครงเสาตะแกรงเตา
1) ตัดเหล็กเสน ขนาด 3 หุน ทำเสาเหล็ก ชวงบนตะแกรงยาว 50 ซม.
2) ตัดเหล็กเสน ขนาด 4 หุน ทำเสาเหล็ก ชวงลางตะแกรง ยาว 25 ซม.
3) ตัดเหล็กเสน ขนาด 3 หุน ทำวงแหวน จำนวน 3 วง ให Ø ขนาด 56 ซม.(สามารถสวมเขาไป
ในเตาเผาได)
4) ยึดเสาเหล็กทั้ง 2 ขนาด กับตะแกรงเตาและวงแหวนจำนวน 3 วง
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6. ทอกรวยกลางเตา
1) ตดัเหลก็จากถงัเหลก็ มลีกัษณะโคงตามแบบ นำมามวนกลมทรงกรวย เชอื่มรอยตอใหขนาดของ
กรวยเหล็กดานลาง Ø 20 ซม.ดานบน Ø 15 ซม.
2) ตัดเหล็กจากถังเหล็กตามแบบ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 10 ซม. ยาว 48 ซม.
นำมามวนกลม เชื่อมรอยตอใหขนาดของเหล็กเปนวงกลมที่มี Ø 16-17 ซม. แลวนำมาสวมตอ กรวยเตา
ดานบน เชอื่มตอใหตดิกนัเปนจดุๆใหพอแนนตดิไมตองเชอื่มเปนแนวยาว ใหความสงูของกรวยเตา ยาว 27 ซม.
3) ตดิตงั้ฝาบนกรวย Ø 20 ซม. (ใชเหลก็ทตี่ดักลมจากกนถงัเหลก็) โดยนำเหลก็ขนาด 3 หนุ มาตดั
ยาว 6 ซม. จำนวน 3 ทอน นำมาเชอื่มทปี่ากทอกรวยดานบนในลกัษณะ 3 มมุ ใหเหลก็ 3 หนุ โผลจากขอบ
กรวยเตา 3 ซม. เหลืออีก 3 ซม. ใหเชื่อมติดดานขางของกรวย แลวนำฝากรวย Ø 20 ซม. มาวางทับ
บนเหลก็ 3 หนุแลวเชอื่มใหตำแหนงวางเชอื่มแบงสดัสวนใหเทากนั เมอื่สรางเสรจ็กรวยเตาจะมขีนาดดานลาง
Ø 20 ซม.ดานบน Ø 15 ซม. ความยาว 30 ซม. โดยมีฝาบนกรวย Ø 20 ซม.
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ขั้นตอนการประกอบเตา
1. สรางตัวเตาเผาถาน
1) แบงกนเตาออกเปน 4 มุมฉากใหเทากัน กำหนดจุดติดตั้งประตูเตาเปนดานหนา โดยดานหลัง
ใหกำหนดเปนปลองอากาศ ขนาด 7.5 มม. ดานขาง 2 ดาน กำหนดเปนปลองอากาศ ขนาด 5 มม. ตรงกลาง
เปนจุดสำหรับเจาะชองวงกลม Ø 20 ซม.
2) เจาะกนถังเหล็กตรงกลางถัง เปนชองวงกลม Ø 20 ซม.
3) เจาะถงัเหลก็ ทำชองประตเูตา สงู 20 ซม. กวาง 20 ซม. พรอมตดิตงั้เชอื่มประตเูตาเปนแนวยาว
และติดตั้งฝาปดเตา
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4) ตดิตงั้เชอื่มปลองอากาศ สามดานของประตเูตาใหระยะขอบตดิตงั้สงูกวาขอบกนถงัระยะ 7 ซม.
โดยดานหลงัตดิตงั้ปลองอากาศ Ø ขนาด 7.5 มม. ดานขาง 2 ดาน ตดิตงั้ปลองอากาศ Ø ขนาด 5 มม. เมอื่
เชื่อมปลองอากาศติดแนนดีแลวใหใชลวดเชื่อมตัดเหล็กเปดชองรูปลองอากาศทั้ง 3 จุด จากชองกนถังหรือ
จากประตูเตา
5) เชื่อมเหล็ก 3 หุน ยึดติดระหวางปลองอากาศกับถังเหล็ก
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2. สรางชุดตะแกรงเตา
นำกรวยมาเชื่อมติดกับตะแกรงเตาใหตำแหนงอยูตรงการชุดตะแกรง
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การเผาถาน
1. การเตรียมเศษวัสดุหรือกิ่งไมในการเผาถาน
1) ควรมีการเตรียมเศษวัสดุหรือกิ่งไมไวลวงหนา โดยเก็บไวในที่รม/มีหลังคาคลุม เพื่อปองกันฝน
2) เศษวัสดุหรือกิ่งไม ควรมีสภาพแหง ความชื้นนอย หรือเปนไมที่ตัดทิ้งไวอยางนอย 1 เดือน (แต
ไมใชไมที่ผุ)
3) ตดั เศษวสัดหุรอืกงิ่ไมใหสนั้เพอื่บรรจใุนถงัไดงาย และสามารถวางไดเตม็ถงัเพอื่เพมิ่ประสทิธภิาพ
ของผลผลิตในการเผาแตละครั้ง
4) ขนาดของไมควรมีขนาดใกลเคียง
5) เศษวัสดุหรือกิ่งไมที่นำมาเผา ควรมีความชื้นที่ใกลเคียงกัน
6) ชนิดของไม ควรแยกระหวางไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง
7) ถาเปนไมที่มีคุณภาพในการใหคาความรอนที่สูงหรือเปนชนิดที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอด
ดานมูลคาได เชน ไมไผ ไมยูคาลิปตัส หรือกะละมะพราว ควรแยกเผาเพื่องายในการคัดแยกประเภท
8) ถาเปนไมทมี่ขีนาดทโี่ตมากกวาใหใสดานบนเตา ไมขนาดเลก็กวาใสดานลางเตาหรอืใหปลายไม
ชี้ลงเนื่องจากดานบนความรอนจะสูงกวา
9) เชอื้ไฟเผา ควรเปนเศษวสัดหุรอืกงิ่ไมทแี่หงมากจนไมสามารถนำมาเผาเปนถานได และการเผา
แตละครั้งน้ำหนักของเชื้อเพลิงไมควรเกิน 2 กิโลกรัมตอครั้ง
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2. ตำแหนงติดตั้งเตาเผาถาน
1) ใหจุดตำแหนงติดตั้งเตาเผาถานเพื่อทำการเผาถาน อยูหางบานผูคนอาศัยอยางนอยประมาณ
100 เมตร ขึ้นไป
2) เนอื่งจากเตาเผาถานสามารถเคลอื่นยายไดงายการเผาถานไมจำเปนตองอยใูนรม(ยกเวนการเผา
ในฤดูฝน) เมื่อเผาถานเสร็จคอยยายเก็บในที่รมเพื่อปองกันความชื้นและใหอายุการใชงานยาวขึ้น
3. ขั้นตอนการเผาถาน
1) ขดุรองดนิ จดุตดิตงั้เตาเผาถาน ขนาดกวางประมาณ 20 ซม. ความลกึประมาณ 10 ซม. ความยาว
ประมาณ 150 ซม.
2) ตดิตงั้เตาเผาถาน นำเตาเผาถานมาวางใหจดุกลางเตาอยรูะหวางกลางแนวเสนรองทขี่ดุ โดยประตู
และปลองอากาศดานหลังประตู วางตามแนวยาวตามรองที่ขุดไว ใหรองที่ขุดมีระยะหางจากเกราะเหล็ก
ดานหนาประตูและปลองอากาศพอสมควรเพื่อใหอากาศไหลเขาได
3) สวมเสอื้เกราะ เรยีงไมในตะแกรง นำไปบรรจใุนเตาแลวนำพชืผกัทสี่ดปกคลมุบนไมปดฝาเตรยีม
เผาถาน
4) นำเชื้อไฟไมมากอไฟไลความชื้น ตรงกลางเตาจุดที่เจาะรูกนเตา ในการกอไฟไมตองโหมไฟ
ใหแรงมาก กอไฟไปเรอื่ยๆ ในการกอไฟตอนแรกควนัจะขนึ้ปลองเพยีงเลก็นอย และคอยๆ เพมิ่ขนึ้ ประมาณ
30 นาที ควันจะขึ้นเต็มปลอง ควันรอน และควันขึ้นแรง จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
5) เมื่อใชเวลาเผาไดประมาณ 30 นาที ไมในเตาเริ่มติดไฟ ปลองอากาศ ควันที่ออกมาจะมีสีขาว
ควนัจะมกีลนิ่เหมน็ ซงึ่เปนกลนิ่กรดประเภท เมธานอล ทอี่ยใูนเนอื้ อณ
ุ หภมูบิรเิวณปากปลองควนัประมาณ
60-80 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในเตาประมาณ 100-300 องศาเซลเซียส
6) เมื่อเผาถานไดประมาณ 1 ชั่วโมง ของการเผาถาน ความชื้นถูกไลหมด จะเห็นควันที่ปลองควัน
ลกัษณะเปนควนัขาวขนุปนเทาพงุออกมาจำนวนมาก เรยีกวาควนับา ควนัยงัมกีลนิ่เหมน็ อณ
ุ หภมูบิรเิวณ
ปากปลองควนัประมาณ 80-100 องศาเซลเซยีส และอณ
ุ หภมูภิายในเตาประมาณ 300-600 องศาเซลเซยีส
7) เมอื่เผาถานไดประมาณ 1 ชวั่โมงครงึ่ ชวงนเี้รมิ่หยดุการปอนเชอื้ไฟเตาเพมิ่ เนอื่งจากมถีานจาก
การเผาเชื้อไฟ สามารถใหความรอนตรงกลางเตาและยังมีเชื้อไฟเหลืออยูที่ปากเตา เพียงใชเชื้อไฟใหหมด
เปนพอ สังเกตเห็นวาเตาเผาถานมังกรเริ่มพนไฟออกหนาปากเตาและจะเริ่มมากขึ้น
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8) เมอื่เผาถานไดประมาณ 1 ชวั่โมงครงึ่ หรอื 2 ชวั่โมง เรมิ่ปดปากปลองจนครบ 3 ปลอง เมอื่สงัเกต
ปลองอากาศทงั้ 3 ปลอง ควนับา ควนักลนิ่เหมน็ เรมิ่เบาลง จนปลายปลองอากาศเรมิ่ควนัเรมิ่เปนสฟีา มอง
ไมเห็นหรือขาดชวง หากปลองอากาศไหนเปนสีฟาใสกอนใหปดกอน จากการทดสอบปลองอากาศที่ควัน
เปนสีฟาจนมองไมเห็นหรือขาดชวงกอนจะเปนปลองที่อยูตรงกลางฝาเตาเผาถาน
9) เมื่อปดปากปลองอากาศครบ 3 ปลอง จึงทำการปดปากเตาดวยฝาเตาและทำการกลบดินปาก
เตาและรอบพนื้เกราะ รอจนเตาเยน็ ถานในเตาจะดบัสนทิ จากการทดสอบถานในเตาจะดบัสนทิ เมอื่หลงั
ปดเตา ประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไป
10) ทิ้งใหเตาเผาถานเย็นตัวลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือทิ้งไวคางคืน ตอนเชาสามารถเปดเตา
เก็บถานและเผาตอในครั้งตอไปได เพื่อความปลอดภัยควรตรวจเช็ควาถานดับสนิทจริงหรือไม เพราะเมื่อ
ไดรบัอากาศถานอาจลกุไหมขนึ้อกี วธิทีดี่ทีสี่ดุคอืนำถานจากตะแกรงเตามาเทลงบนพนื้ดนิหรอืภาชนะ เกลยี่
ถานใหกระจายหรือใชน้ำรด เมื่อถานดับสนิทดีแลวจึงคอยนำไปบรรจุหรือเก็บไวขายตอไป
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